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ÖN SÖZ 

Bilim ve teknoloji alanında mühim geliĢmeler yaĢanmaktadır. Bu durum 

tüm kurumlar üzerinde etkili olmaktadır. Toplumların devamı ve bireylerin 

toplumsal yaĢama entegre olmasında rolü olan eğitim de ilgili geliĢmelerden 

etkilenmektedir. Dünya ülkeleri ise yaĢanan geliĢmelere bağlı olarak eğitim 

anlayıĢlarını ve sistemlerini düzenlemektedir. Bu düzenlemeler günümüzde 

olduğu gibi gelecekte de olacaktır. Çünkü eğitim, canlı ve dinamik bir yapıya 

sahiptir. Eğitim alanında yaĢanan geliĢmelerin takip edilmesi ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması ise birey ve toplum bağlamında önemlidir. Bu 

doğrultuda yöneticiler ve politika yapıcılar birtakım çalıĢmalarda bulunmaktadır. 

Ġlgili çalıĢmalar eğitimin temel aktörleri olan öğrenenlerin ve öğretenlerin 

ihtiyaçlarına yöneliktir. Bu ihtiyaçların belirlenmesinde eğitimciler rehberdir. 

Eğitimciler, eğitim dünyasında yaĢanan geliĢmeleri yakından takip ederek 

geleceğin yetiĢkinlerinin yeni durumlar karĢısında donanımlı olarak 

yetiĢtirilmesine katkı sağlar. “Yeni AraĢtırmalarla Eğitime Farklı BakıĢ” öğretme 

ve öğrenme sürecine iliĢkin yeni fikirler sunan bir kitap çalıĢmasıdır. Eğitim 

sürecinde istenilen baĢarının yakalanmasına katkı sağlamak isteyen eğitimciler 

araĢtırmalarını “Yeni AraĢtırmalarla Eğitime Farklı BakıĢ” adlı kitap çalıĢmasında 

birleĢtirmiĢlerdir.  

Birinci Bölümde Yazarlar Nimet DEMĠRAL ve Recep 

KAHRAMANOĞLU “Öğretmen Adaylarının Online Ödev Hedef Yönelimleri ile 

Ödev Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı çalıĢmalarında 

ödev kavramı ve motivasyon kavramlarını ele almıĢ ve öğretmen adaylarının 

online ödev hedef yönelimleri ile ödev motivasyon düzeyleri arasındaki iliĢkiyi 

ortaya koymuĢlardır.  

Ġkinci Bölümde Yazarlar KurtuluĢ ÖZLÜ ve ġafak ULUÇINAR SAĞIR 

“Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Materyallerinin Çeşitli Değişkenlere Göre 

İncelenmesi” adlı çalıĢmalarında öğretim materyali kavramı, eğitimde öğretim 

materyallerinin kullanılması ve farklı branĢlardaki öğretmenlerin kullandıkları 

öğretim materyallerinin neler olduğu, hangi öğretim materyallerinin daha sık 

kullanıldığı ve öğretim materyallerinin geleneksel, teknolojik ve alana özgü 

olması açısından nasıl ayrıĢtığı üzerinde durmuĢlardır.  

Üçüncü Bölümde Yazarlar Onur BATMAZ ve DurmuĢ EKĠZ “Sınıf 

Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik Bilgilerinin İncelenmesi” adlı 

çalıĢmalarında pratik bilgi kavramı, pratik kuram ve pratik bilgi kavramı 

arasındaki iliĢki ve sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersindeki pratik 

bilgilerinin neler olduğunu incelemiĢlerdir. 

Dördüncü Bölümde Yazar Özcan EKĠCĠ “Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programında Yer Alan Konuların Vatandaşlık Eğitimi İçeriğine Yönelik 

Öğretmen Görüşleri” adlı çalıĢmasında sosyal bilgiler ile vatandaĢlık eğitimi 
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arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ ve sosyal bilgiler öğretim programında vatandaĢlık 

eğitimine yönelik hangi konulara ağırlık verildiği, konuların ilgili programda yer 

alma durumunun yeterliliği ve vatandaĢlık eğitimine iliĢkin derslerde tercih edilen 

yöntem ve tekniklerin neler olduğu hususunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

görüĢlerini ortaya koymuĢtur.  

BeĢinci Bölümde Yazarlar Dilan KENANOĞLU ve Öznur ATEġ “Otizm 

Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Oyun Öğretimi” adlı çalıĢmalarında oyun 

ve Otizm Spektrum Bozukluğu kavramları hakkında bilgi vermiĢ ve Otizm 

Spektrum Bozukluğu olan bireylere oyun öğretiminde kullanılabilecek 

yöntemler/teknikler ile oyun öğretiminde hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerin 

rollerine değinmiĢlerdir.  

Altıncı Bölümde Yazar Ergün YURTBAKAN “Özel Yetenekli Olan ve 

Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının ve 

Motivasyonlarının Karşılaştırılması” adlı çalıĢmasında okuma becerisi, okuma 

becerisi üzerinde etkili olan okuma tutum ve motivasyona iliĢkin bilgiye yer 

vermiĢ, özel yetenekli olan ve normal geliĢim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma tutum ve motivasyonlarını incelemiĢtir.   

Yedinci Bölümde Yazarlar ġule ÇEVĠKER AY ve Meryem AYTEN 

“Çocuk Üniversitesi Öğrencilerinin Meslek-Cinsiyet Algıları ve Mesleklerle 

Tanışma Dersinin Bu Algılara Etkisi” adlı çalıĢmalarında çocuk üniversitesi 

programına devam eden öğrencilerin aldığı mesleklerle tanıĢma dersinin, meslek 

tercihleri ve mesleklerin hangi cinsiyetlere uygun olduğu konusundaki görüĢlerine 

etkisini incelemiĢlerdir.  

“Yeni AraĢtırmalarla Eğitime Farklı BakıĢ” adlı kitabın akademik 

dünyaya katkı sağlaması temennimizdir. Son olarak belirtmek isteriz ki ilgili 

kitapta yer alan tüm bölüm yazılarına yönelik akademik ve hukuki sorumluluk 

yazarların Ģahsına aittir. 

Bu eserin hazırlanmasında büyük desteği olan ĠKSAD BaĢdanıĢmanı 

Sayın Sefa Salih Bildirici’ye ve bizlere rehberlik eden ĠKSAD BaĢkanı Sayın 

Mustafa Latif Emek’e sonsuz teĢekkür ederiz. Aynı zamanda esere çalıĢmaları ile 

destek veren tüm yazarlarımıza teĢekkürü borç biliriz. 
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GĠRĠġ 

Günümüzde, eğitim kurumları olarak faaliyet gösteren okullarda 

öğretmenlerin öğrenciye verdiği ev ödevlerinin olumlu ve olumsuz etkileri 

tartıĢma konusu olarak halen sürerken öğretmenler tartıĢmaların dıĢında ev 

ödevleri vermeye, öğrenenlerde verilen ödevleri yapmaya sürdürmektedir. 

Eğitim yalnızca okullarla sınırlandırılamaz, her yerde öğrencileri öğrenmeye 

teĢvik eden bir süreçtir. Öğrencilere kazandırılması gereken davranıĢları sınıf 

içi ve sınıf dıĢı ortamda sürdüren öğretmenlere göre eğitim sadece okulda 

süren bir süreç değildir. Ödevler, okul dıĢında da devam eden eğitim-öğretim 

uygulamalarından bir tanesidir (OluĢum, 2016). 

Genellikle öğrencilere öğretmenleri tarafından okuldan sonra, o günkü 

bilgileri özümsemeleri, bir sonraki günün derslerine hazırlıklı gelmeleri veya 

yeni bilgiler öğrenmeleri sebebiyle ev ödevi verilir. Verilen ödevlerin niteliği 

ve miktarı öğretmenden öğretmene farklılık göstermektedir. Bazı öğretmenler 

verdiklerin ödevin niteliğini göz ardı ederek öğrencilere çok zorlayıcı ödevler 

verirken kimi öğretmenlerse miktar olarak daha az öğrenciyi düĢünmeye 

teĢvik eden nitelikte ödevler vermektedir. Öğretmelerin arasındaki bu 

farklılıkların yanı sıra, öğrencilerde ödevlerini yapma durumuna göre 

birbirlerinden farklılık gösterir. Ödevlerini düzenli Ģekilde yapan öğrencilerin 

yanında, düzenli yapmayan öğrencilerde vardır (Kapıkıran ve Kıran, 1999). 

Çocuğun amacını anlamadığı, hazır bilgiye dayalı, zaman alıcı ödevler yarar 

yerine zarar verebilmektedir. Ev ödevi çocuğun edinilecek bilgileri kitaptan 

deftere yazması biçiminde olmamalı aksine öğrencinin araĢtırma ve deneyler 

yaparak, zihinsel süreçleri daha aktif kılacak biçimde tasarlanmalıdır. 

Öğrenciler ödev çalıĢmalarını tamamlarken hem keyif almaları hem de 

konuyu pekiĢtirmeleri sağlanmalıdır. Öğretmen, öğrencilerine verdiği ev 

ödevinin amacını öğrencilere net bir biçimde açıklanmalı, öğrencilerini 

güdülemeli, öğrencilerinin ev ödevlerini bilinçli yapmalarını sağlamalıdır 

(ġentürk, 2013). Öğrencilerin baĢkalarına ihtiyaç duymadan ödev sürecini 

gerçekleĢtirmesi ödevden alınacak verimi daha arttıracağı ifade edilebilir.  

Ev ödevlerinin öğrencilerin akademik baĢarılarına etkisi, ev 

ödevlerinin etkili hazırlanmasında sırasıyla ev ortamının, ailenin ve son olarak 

öğrencinin bulunduğu çalıĢma atmosferinin de etkisi bulunmaktadır (Cooper, 

2001). Ödevin veriliĢ sıklığı ile öğrencilerin ödevlerini bitirme süresi ödevi 

etkileyen unsurlardan biridir (Kralovec ve Buell, 2001).  

Eğitim, yalnızca okulla sınırlandırılamayacak kadar geniĢ bir 

kavramdır. Teknolojik geliĢmelerin de etkisiyle eğitimde kullanılan 

geleneksel yöntem ve teknikler değiĢmektedir. Buna bağlı olarak eğitimdeki 
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değiĢimin en önemli etkilerinden birisi de uzaktan eğitim uygulamalarının 

artması olmuĢtur. Öğrenciler kendilerini geliĢtirmek adına daha rahat eğitim 

ortamlarına gereksinim hissetmektedir. Uzaktan eğitim de özellikle geliĢen 

web tabanlı platform ve teknolojilerin katkısıyla öğrencilere süreden ve 

mekândan bağımsız bu eğitim ortamlarını sunmaktadır. 

Uzaktan eğitim uygulamalarının hayatımıza girmesi ile geleneksel 

eğitim modellerinin yerini web tabanlı içeriğe sahip paylaĢımlar, sınavlar ve 

ödevler gibi uygulamalar almıĢtır. Ödevi vermek, toplamak, notlandırmak ve 

öğrencilere öğretmen tarafından manuel olarak geri bildirim sağlamak 

kesinlikle zaman alır ve öğretmen tarafında iĢ yükünü artırır. Çevrimiçi ödev 

sistemi, öğrencilerin ödevlerini yüklemelerini ve bir ödev notu ile 

eğitmenlerinden geri bildirim almalarını sağlayan web tabanlı bir eğitim 

aracıdır. (McKimm, 2009; Clynes ve Raftery, 2008 ;Akt.Yıldırım, Erdoğan ve 

Çiğdem, 2017). Çevrimiçi öğrenme ortamında, öğrencilerin olumsuz 

deneyimlerinin motivasyon ve memnuniyet düzeylerini düĢürmesi 

(Muilenburg ve Berge, 2005) nedeniyle öğrenci baĢarısını da etkilediği için 

(Delice ve OdabaĢı, 2014) kullanılabilirliğin kritik bir rol oynadığı sonucuna 

varılabilir (Akt. Yıldırım, Erdoğan ve Çiğdem, 2017). 

Motivasyon sözcüğünün birçok çalıĢmada “güdü” kelimesiyle eĢ 

anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir (Akdoğan, 2018). Motivasyon 

organizmayı davranıĢa iten ve bu davranıĢların düzenlilik ile sürekliliğini 

sağlayan, davranıĢa yön ve amaç veren çeĢitli iç ve dıĢ etkenler ile bunların 

sürekliliğini sağlayan mekanizmalardır (Aydın, 2008). Öğrencilerin istenen 

görevleri yerine getirmek için zaman ve çaba harcamaya, becerilerini 

kullanmaya istekli olma durumları motivasyon olarak adlandırılır (Ergün, 

2010). KiĢi harekete geçmek için önce harekete geçmeyi istemelidir. KiĢi 

istek ve ihtiyaç nedeniyle meydana gelen harekete geçme arzusuna 

motivasyon denir (Gök, 2019). Bireyin ödev yapma sürecinde sarf ettiği 

çabaya ve motivasyonuna göre; ödev çalıĢmalarına baĢlama, sürdürme ve 

bitirme süreci farklılık gösterebilir. Ödev motivasyonu denen olgu bireyin 

ödev yapmaya isteyerek baĢlaması ve sürdürmesini sağlayan etkenlerin 

tamamı olduğu gibi bireylerin kiĢisel özellikleriyle bağlantılı olması 

neticesinde meydana gelmiĢtir (Hong ve Milgram,1999). Öğrencinin ev 

ödevlerini yaparken kullandığı zamanı öğrencinin motivasyon düzeyi 

etkilemektedir. Motivasyonla ilgili teorilere bakılınca çevresel 

pekiĢtirenlerden en önemlisi olarak görülen övgüler öğrencilerin ödevlerini 

yaparken kullandığı süreyi etkileyerek öğrencinin ödeve harcadığı süreyi 

artırmaktadır. (Hancock, 2000). 
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Bu çalıĢma kapsamında öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef 

yönelimleri ile ödev motivasyonları arasındaki iliĢkinin incelenmesi 

belirlenmeye çalıĢılmıĢ ve aralarındaki iliĢki açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın temel problemine cevap bulabilmek için aĢağıdaki alt 

problemler oluĢturulmuĢtur. 

1. Öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimleri ve 

ödev motivasyon puanları arasında iliĢki var mıdır? 

2. Öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimleri ödev 

motivasyon puanlarını yordamakta mıdır? 
 

2. YÖNTEM 

AraĢtırma, öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimleri ile 

ödev motivasyon düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelediğinden, nicel araĢtırma 

modelinde iliĢkisel desenle desenlenmiĢtir.  

2.1. Evren ve Örneklem 

Gaziantep Üniversitesi Gaziantep ve Nizip Eğitim Fakültesinde 

öğrenim gören öğretmen adayları çalıĢma evrenini oluĢturmaktadır. ÇalıĢma 

evreninde yer alan 258 öğretmen adayıyla yapılan araĢtırmada 

örneklem, seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenmiĢtir. Öğretmen 

adaylarının demografik bilgileri Tablo 1.’de sunulmuĢtur. 

Tablo 1. AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının demografik bilgileri 

DeğiĢken Özellik f % 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

209 

49 

81,0 

19,0 

Bölüm 

Türkçe 

Sosyal bilgiler 

Ġ. Matematik 

Sınıf 

Okulöncesi 

Diğer 

40 

72 

80 

43 

12 

11 

15,5 

27,9 

31,0 

16,7 

4,7 

4,3 

Sınıf 

1. 

2. 

3. 

4. 

8 

127 

78 

45 

3,1 

49,2 

30,2 

17,4 

Tablo 1. verilen bilgilere göre, 209 kadın (%81,0) ve 49 erkek 

(%19,0) öğretmen adayı araĢtırmaya katılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 
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öğretmen adayının 40’ı (%15,5) Türkçe öğretmenliği, 72’si (%27,9) 

sosyal bilgiler öğretmenliği, 80’i (%31,0) ilköğretim matematik 

öğretmenliği, 43’ü (%16,7) sınıf öğretmenliği, 12’si (%4,7) okulöncesi 

öğretmenliği, 11’i (%4,3) diğer branĢ öğretmenliği programında yer 

almaktadır. Katılımcı öğretmen adaylarından 8 öğretmen adayı (%3,1) 

1.sınıf, 127 öğretmen adayı (%49,2) 2.sınıf, 78 öğretmen adayı(%30,2) 

3.sınıf, 45 öğretmen adayı (%17,4) 4. sınıf da öğrenim görmektedir. 

Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği adaylarının sayısı Sosyal Bilgiler, 

Türkçe, Sınıf, Okulöncesi ve Diğer BranĢ öğretmen adaylarından 

fazladır. Ölçeğe daha çok 2. sınıf da öğrenim gören öğretmen adayları 

katılmıĢtır. Ayrıca katılımcıların yaĢ aralıkları 18 ile 39 arasında 

değiĢmekte, katılımcıların yaĢ ortalaması 20,88’dir. 

2.2. Verilerin Toplanması 

 AraĢtırmada verilerin toplanmasında çevrimiçi hedef yönelimleri 

ölçeği ve ödev motivasyonu ölçeği kullanılmıĢtır.  

2.2.1. Çevrimiçi Ödev Hedef Yönelimi Ölçeği (ÇÖHYÖ) 

AraĢtırmada Xu, Du ve Wang (2020) tarafından geliĢtirilen 

“Çevrimiçi Ödev Hedef Yönelimi Ölçeği” Türkçe’ye uyarlanılarak 

kullanılmıĢtır. Ölçek Yeterlik YaklaĢımı (Mastery Approach) ve 

Performans YaklaĢımı (Performance Approach) olarak 2 boyuttan ve 

toplam 6 maddeden oluĢmaktadır. Her boyutta 3 madde yer almaktadır. 

Ölçme aracında yer alan maddeler 7’li dereceleme (1: Benim için 

kesinlikle doğru değil; 7: Benim için oldukça doğru) ile 

puanlanmaktadır. Orijinal ölçeğin yapı geçerliğine yönelik yapılan DFA 

analiz sonuçlarına göre (MLRχ2 = 26.521; df = 8; CFI = .976; RMSEA 

= .062; 90% CI [.037–.088]; SRMR = .028) yapı geçerliğinin 

sağlandığını göstermektedir. Güvenirlik değerleri incelendiğinde ise 

yeterlik yaklaĢımı için Cronbach’s Alpha değeri .90 ve performans 

yaklaĢımı için .87 olarak hesaplanmıĢtır. Madde toplam korelasyonu 

değerleri .703-.829 arasında değiĢtiği ve iyi derecede homojenliği 

sağladığını göstermektedir.  
 

Çevrimiçi Ödev Hedef Yönelimi Ölçeğinin Türkçeye uyarlama 

süreci 

Dilsel eşdeğerlik 

AraĢtırmada Xu, Du ve Wang (2020) tarafından geliĢtirilen 

“Çevrimiçi Ödev Hedef Yönelimi Ölçeği” Türkçeye uyarlanılarak 
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kullanılmıĢtır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması sürecinde odak noktası, orijinal 

ölçekte yer alan tüm ifadelerin Türkçede en doğru nasıl ifade edileceğidir. 

Buna bağlı olarak Ġngilizce düzeyi iyi ve eğitim alanına uzman iki kiĢi 

tarafından birbirlerinden bağımsız olarak ölçek Türkçeye çevrilmiĢtir. Bu 

aĢamada önce çeviri ve değerlendirme daha sonra ise geri çeviri ve 

değerlendirme yapılarak uzman görüĢlerinden faydalanılmıĢtır. Süreç sonunda 

elde edilen birbirinden bağımsız iki ayrı Türkçe çeviri, araĢtırmacı tarafından 

tek bir formda toplanmıĢtır. OluĢturulan Türkçe form iki farklı alan uzmanı 

tarafından bağlamsal ve dilsel açıdan değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak 

formun orijinal ölçekle tutarlılık gösterdiği ortaya çıkmıĢtır. Son aĢamada 

Eğitim Bilimleri alanında Ġngilizce düzeyi iyi olan iki konu alan uzmanı 

tarafından ölçeğin çeviri ve orijinal formu incelenmiĢ ve ölçek son halini 

almıĢtır. 

Yapı geçerliği 

Ġlgili ölçeğin yapısal özelliğini test etmek için doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) yeterli görülmüĢ ve yapı geçerliğini test etmek için DFA 

yapılmıĢtır.  

Çevrimiçi Ödev Hedef Yönelimi ölçeğinin yapı geçerliğini test etmek 

için 264 öğretmen adayına uygunlaĢmıĢ, 6 veri hatalı veya uç değer 

olduğundan analize dâhil edilmemiĢtir. Geriye kalan 258 veri seti ile analiz 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre ölçeğin uyum indeks değerleri 

(MLRχ2 = 26.447; df = 8; CFI = .972; GFI = .970; TLI = .948; RMSEA = 

.095; 90% CI [.056–.136]; SRMR = .052) olarak elde edilmiĢtir. Uyum 

indeksleri için ölçüt olarak RMSEA ≤.10 (Browne ve Cudeck, 1992; Kenny, 

Kaniskan ve McCoach, 2014); χ2/df< 5; SRMR < .08; CFI, GFI ve TLI > .90 

(Hu and Bentler,1999; Kline, 2016). Elde edilen sonuçlar ilgili ölçütlerle 

değerlendirildiğinde 2 boyutlu ölçme aracının indekslerinin kabul edilebilir 

düzeyde olduğu ve ölçeğin yapı geçerliğini sağladığı ifade edilebilir. Ayrıca 

madde faktör yük değerleri .734-.970 arasında değiĢmektedir. 
 

Tablo 2. ÇÖHY ölçeği uyum indeks değerlerinin karĢılaĢtırması 

 χ2 df CFI GFI TLI RMSEA SRMR 

Orijinal versiyon 26.521 8 .976 - - .062 .028 

Türkçe versiyonu 26.447 8 .972 .970 .948 .095 .052 

 

Ölçüt Geçerliği 

Çevrimiçi Ödev Hedef Yönelimi ölçeğinin ölçüt geçerliğini 

değerlendirmek için ölçekten elde edilen toplam puan ile alt boyutlardan elde 
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edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı kullanılmıĢtır. 

 

Tablo 3. ÇÖHY ölçeği toplam puan ile alt boyutlar arasındaki korelasyon 

katsayıları 

 
Yeterlik 

YaklaĢımı 

Performans 

YaklaĢımı 
ÇÖHYÖ 

Yeterlik YaklaĢımı 1   

Performans 

YaklaĢımı 
.334** 1  

ÇÖHYÖ .740** .886** 1 

 ** p<0.001, N=258 

Tablo 3. incelendiğinde ölçeğin genelinden elde edilen puan ile alt 

boyutların her birinde elde edilen puanlar arasında anlamlı, yüksek düzeyde 

pozitif bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Buna göre ÇÖHYÖ’nün geneli ölçüt 

olarak alındığında alt boyutlarla uyumlu bir yapı gösterdiği ifade edilebilir. 

İçtutarlılık 

Ölçme aracının güvenir sonuçlar verip vermediğini belirlemek için 

Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmıĢtır. Yeterlik yaklaĢımı alt 

boyutu için Cronbach’s Alpha değeri .74 ve performans yaklaĢımı için .86 

olarak hesaplanmıĢtır. Madde toplam korelasyonu değerleri .393-.675 

arasında değiĢtiği ortaya çıkmıĢtır. Ölçülecek özelliği ayırt etmede, madde 

toplam korelasyon değeri .30 ve üzerinde olan maddeler yeterli olduğu kabul 

edilmektedir (Büyüköztürk, 2010; ErkuĢ, 2012). Ölçekteki maddelerin 

tamamının ≥.30 olması maddelerin ayırt edici olduğu sonucuna varılabilir. 

 

Tablo 4. ÇÖHY ölçeği ölçme aracının güvenirlik ve madde toplam korelasyon 

değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 
Yeterlik 

YaklaĢımı 

Performans 

YaklaĢımı 

Madde toplam 

korelasyon 

Orijinal 

versiyon 
.90 .87 .703-.829 

Türkçe 

versiyonu 
.74 .86 .393-.675 

 

2.2.2. Ödev Motivasyon Ölçeği (ÖMÖ)  

AraĢtırmada Trautwein, Lüdtke, Schnyder ve Niggli (2006) tarafından 

geliĢtirilen “Ödev Motivasyon Ölçeği” Türkçeye uyarlama çalıĢması yapılmıĢ 

ve bu araĢtırmada kullanılmıĢtır. Ölçek Beklenti Ġnançları (Expectancy 
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beliefs) ve Değer Ġnançları (Value beliefs) olarak 2 boyuttan ve toplam 9 

maddeden oluĢmaktadır. Ölçeğin beklenti inançları boyutunda 5; değer 

inançları boyutunda ise 4 madde bulunmaktadır. Ölçme aracında yer alan 

maddeler 5’li dereceleme (1: kesinlikle katılmıyorum; 7:kesinlikle 

katılıyorum) ile puanlanmaktadır. Güvenirlik değerleri incelendiğinde 

beklenti inançları boyutu için Cronbach’s Alpha değeri .85 ve değer inançları 

için .82 olarak hesaplanmıĢtır. 
 

Ödev Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye uyarlama süreci 

Dilsel eşdeğerlik 

AraĢtırmada Trautwein, Lüdtke, Schnyder ve Niggli (2006) tarafından 

geliĢtirilen “Ödev Motivasyon Ölçeği” Türkçeye uyarlama çalıĢması yapılmıĢ 

ve bu araĢtırmada kullanılmıĢtır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması sürecinde 

odak noktası, orijinal ölçekte yer alan tüm ifadelerin Türkçede en doğru nasıl 

ifade edileceğidir. Buna bağlı olarak Ġngilizce alanında eğitim almıĢ uzman iki 

kiĢi tarafından birbirlerinden bağımsız olarak ölçek Türkçeye çevrilmiĢtir. Bu 

aĢamada önce çeviri ve değerlendirme daha sonra ise geri çeviri ve 

değerlendirme yapılarak uzman görüĢlerinden faydalanılmıĢtır. Süreç sonunda 

elde edilen birbirinden bağımsız iki ayrı Türkçe çeviri araĢtırmacılar 

tarafından tek bir formda toplanmıĢtır. OluĢturulan Türkçe form iki farklı alan 

uzmanı tarafından bağlamsal ve dilsel açıdan değerlendirilmiĢtir. 

Değerlendirme sonucunda formun orijinal ölçekle tutarlılık gösterdiği 

görülmüĢtür. Son aĢamada Türkçe ve Ġngilizce 'ye hâkim olan iki konu alan 

uzmanı tarafından ölçeğin çeviri ve orijinal formu incelenmiĢ ve ölçek son 

halini almıĢtır. 

Yapı geçerliği 

Ġlgili ölçeğin yapısal özelliğini test etmek için doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) yeterli görülmüĢ ve yapı geçerliğini test etmek için DFA 

yapılmıĢtır.  

Ödev motivasyon ölçeğinin yapı geçerliğini test etmek için 264 

öğretmen adayına uygulanmıĢ, 6 veri hatalı veya uç değer olduğundan analize 

dahil edilmemiĢtir.  Geriye kalan 258 veri seti ile analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre ölçeğin uyum indeks değerleri (MLRχ2 = 

58.667;df = 26; CFI = .965; GFI = .950; TLI = .952; RMSEA = .070; 90% CI 

[.046–.094];SRMR = .060) olarak elde edilmiĢtir. Uyum indeksleri için ölçüt 

olarak RMSEA ≤.10 (Browne ve Cudeck, 1992; Kenny, Kaniskan ve 

McCoach, 2014); χ2/df< 5; SRMR < .08; CFI, GFI, ve TLI > .90 (Huand 

Bentler,1999; Kline, 2016). Elde edilen sonuçlar ilgili ölçütlerle 
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değerlendirildiğinde 2 boyutlu ölçme aracının indekslerinin kabul edilebilir 

düzeyde olduğu ve ölçeğin yapı geçerliğini sağladığı ifade edilebilir. Ayrıca 

madde faktör yük değerleri .351-.899 arasında değiĢmektedir. 

Ölçüt Geçerliği 

Ödev motivasyon ölçeğinin (ÖMÖ) ölçüt geçerliğini değerlendirmek 

için ölçekten elde edilen toplam puan ile alt boyutlardan elde edilen puanlar 

arasındaki korelasyon katsayısı kullanılmıĢtır.   

Tablo 5. Toplam puan ile alt boyutlar arasındaki korelasyon katsayıları 

 Beklenti Ġnançları Değer Ġnançları ÖMÖ 

Beklenti Ġnançları 1   

Değer Ġnançları .376** 1  

ÖMÖ .769** .881** 1 

 ** p<0.001, N=258 
 

Tablo 5. incelendiğinde ölçeğin genelinden elde edilen puan ile alt 

boyutların her birinden elde edilen puanlar arasında anlamlı, yüksek düzeyde 

pozitif bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Buna göre ÖMÖ’nün geneli ölçüt 

olarak alındığında alt boyutlarla uyumlu bir yapı gösterdiği ifade edilebilir. 

İçtutarlılık 

Ölçme aracının güvenir sonuçlar verip vermediğini belirlemek için 

Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıĢtır. Beklenti inançları alt 

boyutu için Cronbach’s Alpha değeri .68 ve değer inançları için .91 olarak 

hesaplanmıĢtır. Madde toplam korelasyonu değerleri .424-.752 arasında 

değiĢtiği ortaya çıkmıĢtır. Ölçülecek özelliği ayırt etmede, madde toplam 

korelasyon değeri .30 ve üzerinde olan maddeler yeterli olduğu kabul 

edilmektedir (Büyüköztürk, 2010; ErkuĢ, 2012). Ölçekteki maddelerin 

tamamının ≥.30 olması maddelerin ayırt edici olduğu sonucuna varılabilir. 

Tablo 6. Ölçme aracının güvenirlik ve madde toplam korelasyon değerlerinin 

karĢılaĢtırılması 

 
Beklenti 

Ġnançları 

Değer 

Ġnançları 
Toplam 

Madde 

toplam 

korelasyon 

Orijinal 

versiyon 
.85 .82 - - 

Türkçe 

versiyonu 
.68 .91 .80 .424-.752 
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2.3. Verilerin Analizi 

AraĢtırma sürecinde veriler çevrimiçi ortamda uygulanan anketler 

aracılığıyla toplanmıĢtır. AraĢtırmanın amacı çerçevesinde cevapları aranan 

alt problemlere yönelik verilen yanıtlar bilgisayara aktarılmıĢ, SPSS paket 

programı aracılığıyla gerekli istatistiksel çözümlemeler uygulanmıĢtır.  

AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğretmen adaylarının çevrimiçi 

ödev hedef yönelimleri ve ödev motivasyon puanları arasında anlamlı 

iliĢkinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla pearson korelasyon analizi 

kullanılmıĢtır. Ġkinci alt problemde öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev 

hedef yönelimleri ve ödev motivasyon puanları arasındaki iliĢkinin yordama 

gücünü belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi kullanılmıĢtır. 

 

3. BULGULAR 

AraĢtırmanın birinci alt problemi olan “Öğretmen adaylarının 

çevrimiçi ödev hedef yönelimleri ve ödev motivasyon puanları arasında iliĢki 

var mıdır?" sorusuna iliĢkin bulgular tablo 7’de gösterilmiĢtir. 
 

Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ödev Hedef Yönelimi Ölçeğinin 

Ölçeği ile Ödev Motivasyonu Ölçeği Puanları Arasındaki Korelasyon Sonuçları 

 
Yeterlik 

YaklaĢımı 

Performans 

YaklaĢımı 

Ödev 

Motivasyonu 

Beklenti 

Ġnançları 

Değer 

Ġnançları 

Yeterlik 

YaklaĢımı 
1 ,334** ,447** ,309** ,420** 

Performans 

YaklaĢımı 
 1 ,158* ,062 ,184* 

Ödev 

Motivasyonu 
  1 ,769** ,881** 

Beklenti 

Ġnançları 
   1 ,376** 

Değer 

Ġnançları 
    1 

N:258; **p<0,001; *p<0,05)  

 

Öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimleri ile ödev 

motivasyon düzeyleri arasındaki korelasyon incelendiğinde; Öğretmen 

adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimi, yeterlik yaklaĢımı ile performans 

yaklaĢımı, Ödev Motivasyonu, motivasyon beklenti Ġnançları ile motivasyon 

değer Ġnançları arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu tespit 

edilmiĢtir. Öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimi performans 
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yaklaĢımı ile Ödev Motivasyonu beklenti inançları arasında herhangi bir iliĢki 

bulunamazken; Motivasyon Değer inançları arasında ise düĢük düzeyde 

pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın ikinci alt problemi olan “Öğretmen adaylarının 

çevrimiçi ödev hedef yönelimleri ödev motivasyon puanlarını yordamakta 

mıdır?” sorusuna iliĢkin bulgular tablo 8'de gösterilmiĢtir. 
 

Tablo 8. Öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimi ile ödev 

motivasyonu ölçeği puanları arasındaki çoklu doğrusal regresyon analizi 

sonuçları 

Bağımlı 

DeğiĢken 
Bağımsız DeğiĢken B Standart Hata β t p 

Ödev 

Motivasyonu 

Sabit 19,934 1,624 - 12,276 ,000 

Yeterlik YaklaĢımı ,791 ,106 447 7,467 ,000 

Performans 

YaklaĢımı 
,007 ,073 ,005 ,089 ,929 

R=0,447,       R
2
=0,200       DüzeltilmiĢ R

2
 =0,194      F=31,881     P= 0,000 

 

Öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimleri ile ödev 

motivasyon düzeyleri arasındaki regresyon analizine iliĢkin, yeterlik 

yaklaĢımının, ödev motivasyonu düzeylerine istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir (F=31,881; p=0,000). Ödev motivasyonu 

için açıklanan varyansın yaklaĢık %20’sinin (R
2
=0,194) yeterlik 

yaklaĢımından kaynaklı olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu durum incelendiğinde 

öğretmen adaylarının ödev motivasyonlarını yordama da yeterlik yaklaĢımının 

önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.  
 

4. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimleri ile ödev 

motivasyon düzeyleri arasındaki iliĢkinin incelendiği bu araĢtırmada, elde 

edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartıĢılmıĢtır. Alınyazında ev 

ödevleri ve motivasyon ile ilgili çalıĢmalar olduğu fakat çalıĢmamızın 

baĢlığını ve temel amacını oluĢturan çevrimiçi ödev ve ödev motivasyonu 

konusunda ise sınırlı sayıda araĢtırma olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimleri ile ödev 

motivasyon düzeyleri arasındaki korelasyon analizine göre; öğretmen 

adaylarının çevrimiçi ödev hedef yöneliminin alt boyutlarından olan yeterlik 

yaklaĢımı ile ödev motivasyonu arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı 

bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir. Performans yaklaĢımı ile ödev 

motivasyonu arasında ise görece daha düĢük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir 
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iliĢkiden ortaya çıkmıĢtır. 

Ayrıca öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev hedef yönelimleri ile 

ödev motivasyon düzeyleri arasındaki regresyon analizine iliĢkin, yeterlik 

yaklaĢımının, ödev motivasyonu düzeylerine istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Ödev motivasyonu için açıklanan 

varyansın yaklaĢık %20’sinin yeterlik yaklaĢımından kaynaklı olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Bu durum incelendiğinde öğretmen adaylarının ödev 

motivasyonlarını yordamada yeterlik yaklaĢımının önemli bir etkisinin olduğu 

ifade edilebilir. Bu bağlamda öğrencilerin ödevleri gerçek bir öğrenme aracı 

olarak görmesi ve öğrenme niteliğini arttıran faaliyet olarak algılamaları 

öğrencilerin ödev motivasyonlarını da arttırdığı söylenebilir. Aksi durumda 

ise farklı bir ifade ile öğrencilerin ödevleri yüksek not almak, diğer 

öğrencilerden daha iyi bir ödev ortaya koymak amacıyla ödevlere 

yaklaĢtıklarında ödev motivasyonlarına çok bir etkisinin olmadığı ifade 

edilebilir. Dolayısıyla, öğretmen adaylarının ödev motivasyonlarını 

etkileyebilecek ödev niteliği, ödev konusu, ödevin verildiği ders, ödev 

tamamlama süresi, bireysel farklılıklar, ödeve yönelik tutum gibi diğer aracı 

değiĢkenlerin de ödev motivasyonunu yordama da önemli bir etkiye sahip 

düĢünülebilir. Yıldırım (2020) üniversite öğrencilerinin ödev konusundaki 

görüĢlerini incelediği çalıĢmasında uygulama ödevleri, araĢtırmaya dayalı 

ödevler keyif alınan ödevler olarak ortaya çıkarken sunum, grup ödevleri, özet 

hazırlama gibi ödevlerin zorlanılarak yapılan ödevler olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara yönelik araĢtırma 

kapsamında aĢağıdaki öneriler getirilebilir.  

 AraĢtırma sonucuna göre öğretmen adaylarının ödev 

motivasyonları üzerinde çevrimiçi ödev hedef 

yönelimlerinden yeterlik yaklaĢımının önemli bir etkisi 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. Dolayısıyla öğrencilerin ödeve 

yönelik yeterlik inançlarının yüksek olması ödev 

motivasyonlarını da arttırabilir. Ödeve yönelik yeterlik 

inançlarını yüksek tutmak için ise sınıf içinde yapılan 

etkinliklerin veya öğrenilen bilgilerin tekrar edileceği 

ödevlerden ziyade kendilerinden bir Ģeyler katabilecekleri, 

yeni ürünler ortaya koyabilecekleri, analitik, yaratıcı vb.  

ödevler vermek gerekmektedir.  

 Farklı kademelerde öğrencilere verilen ödevin niteliği ile 

ödev motivasyonları arasındaki iliĢki incelenebilir.  
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 ÇalıĢma grubu olarak Gaziantep Üniversitesi eğitim 

fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları seçilmiĢtir. 

Diğer kademelerden örneklemlerde benzer çalıĢmalar 

yapılabilir 
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GİRİŞ 

Sürekli ve hızlı bir geliĢim ve değiĢim döngüsünde olan dünyada 

diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitimin de teknolojik geliĢmelerden 

etkilenmesi yadsınamaz bir gerçektir. Eğitim; öğretmen, öğrenci, eğitim 

hedefleri, öğretim ortamı, kullanılan araç gereçler, veli gibi pek çok 

değiĢkenin rol oynadığı bir sistem olarak ele alındığında öğretmen bu 

bileĢenlerin en önemli unsuru olarak öne çıkar ve çağdaĢ dünyada daha kısa 

sürede öğrencinin daha çok bilgiye ulaĢmasını sağlaması beklenir. Bunu 

sağlamak için de öğretmenin dersin içeriğine uygun etkili öğretim 

materyallerini seçmesi gerekir. Öğretim materyalleri temel olarak eğitim 

ortamında hedeflenen davranıĢa ulaĢmada sunulan içeriği kapsayarak sürecin 

daha kolay, daha verimli ve etkili olmasını sağlayan araçlar olarak 

tanımlanabilir (Bozpolat ve Arslan, 2018).  

Eğitim sürecinde materyallerin aktif kullanımı öğrencilerin dikkatini 

çekmede, sunulan bilgiyi anlamlandırmalarında ve hatırlamalarında sürece 

destek sağlar. Öğretim materyalleri motivasyonu artıran dersi öğrenci için 

canlı hale getiren nesnelerdir (Yani ve Ahmad, 2018). Bu açıdan bakıldığında 

öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme yeterliklerini üst düzeye taĢımak ve 

öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmek için öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları 

doğrultusunda teknolojik geliĢimlerden de faydalanarak kullandıkları 

materyalleri güncellemeleri ve düzenlemeleri gerektiğini söylemek yerinde 

olacaktır. Öğretim materyallerinin seçilmesinde göz önünde bulundurulması 

gereken en önemli unsur öğrencilerin geliĢim ve hazırbulunuĢluk düzeyleridir. 

Öğrencilerin biliĢsel geliĢim düzeyleri, motor becerileri ve ilgi alanlarının ele 

alınmasıyla gerçekleĢtirilen materyal seçimleri baĢarının artırılmasında kritik 

rol oynar (Hollingsworth ve Hoover, 1999). 

Materyal seçimi öğretmen ve öğrenci özelliklerinin yanı sıra içinde 

bulunulan fiziksel çevreden de etkilenir. Çağın getirdiği teknolojik 

geliĢmelerden yararlanılan öğretim ortamlarında öğrenciye sunulabilecek 

materyallerin zenginliği ancak bu teknoloji kullanabilecek öğretmenlerle 

mümkün olacaktır. Günümüzde teknolojinin içine doğmuĢ öğrencilerin sadece 

tahta ve tebeĢirle yapılan sunumlardan etkilenmesini beklemek mümkün 

değildir. Öğretmenlerin yeniliklere açık olması, geliĢen teknolojiye adapte 

olması, öğretimlerinde kullandıkları materyalleri sürekli güncellemeleri 

katılacakları hizmet içi eğitimlerle, seminerlerle ve lisans programlarındaki 

ders içerikleriyle sağlanabilir. Günümüzde mesafe ve mekân sınırlılıklarını 

ortadan kaldıran teknolojilerinin varlığı söz konusuyken öğretmenlerin dijital 

materyalleri kullanmalarını beklemek olasıdır ve yerindedir. Ancak, dijital 
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materyallerin yanı sıra dijital olmayan materyallerin kullanımı da eğitim 

sürecini olumlu etkilemekte ve verimliliği artırmaktadır (Norman ve Furnes, 

2016). Önemli olan öğretmenlerin öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve hazırbulunuĢluk 

düzeylerine göre onların farklı duyu organlarını harekete geçirerek öğrenimi 

uzun süreli ve etkili kılabilmektir.  

Eğitim, öğretmen, öğrenci, ortam gibi pek çok değiĢkenden etkilenen 

bir olgudur. Öğretmenlerin sahip oldukları bilgi ve beceriler öğrenme 

sürecindeki çıktıları etkilemektedir. Bu bağlamda ele alınan öğretmenlik 

mesleği genel yeterlikleri çerçevesinde mesleki beceriler içerisinde öğrenme 

ortamı oluĢturma kategorisi yer almaktadır. Öğrenme ortamı oluĢturma, 

materyal hazırlama ve kullanımına yönelik becerilerdir. Öğretmenlerin bu 

becerilere sahip olması beklenmektedir. 

AraĢtırmada farklı okul türünde, kademlerinde ve farklı branĢlarda 

öğretim yapan öğretmenlerin kullandıkları öğretim materyalleri araĢtırma 

konusu olarak ele alınmıĢ öğretmenlerin kullandıkları öğretim materyallerini 

seçme kriterleri ve kullanma sıklıkları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaç 

doğrultusunda oluĢturulan alt problemler aĢağıda verilmiĢtir. 

1. Öğretmenlerin en fazla kullandıkları öğretim materyalleri 

nelerdir?  

2. Öğretmenlerin kullandıkları materyal sayıları cinsiyet, branĢ, 

okul türü, yerleĢim birimine göre nasıl değiĢmektedir? 

 

YÖNTEM 

Öğretmenlerin en fazla kullandıkları öğretim materyallerini 

belirlemek amacıyla yapılan bu araĢtırma betimsel tarama modelindedir. 

Örneklem 

2021-2022 öğretim yılı güz döneminde Amasya merkezde görev 

yapmakta olan 327 öğretmen örneklemi oluĢturmaktadır. Öğretmenlerin 

branĢlarına verdikleri cevaplar incelendiğinde 32 farklı branĢ olduğu 

görülmüĢtür. Analizlerde kolaylık sağlaması açısından iliĢkili olabilecek 

branĢlar gruplandırılmıĢtır. Ġngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça 

öğretmenliği dil grubu olarak, fizik, kimya, biyoloji, matematik ortaöğretim 

sayısal; tarih, coğrafya, felsefe, Tük dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak 

bilgisi öğretmenliği ortaöğretim sözel; giyim, ĠHL meslek dersleri, makine, 

tesisat, muhasebe öğretmenliği meslek bilgisi; beden eğitim, görsel sanatlar, 

müzik öğretmenliği yetenek; fen bilgisi, görsel sanatlar, ilköğretim 

matematik, sosyal bilgiler, teknoloji ve tasarım, Türkçe öğretmenliği ortaokul 
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branĢlar grubu olarak yeniden adlandırılmıĢtır. Örneklemin çeĢitli özelliklere 

göre dağılımı Tablo 1’de verilmiĢtir. 

 
Tablo 1: Örneklemin Özellikleri  

DeğiĢken n % 

Cinsiyet 
Kadın 213 65,1 

Erkek 114 34,9 

BranĢ 

Okul öncesi 57 17,4 

Sınıf 83 25,4 

Dil grubu 29 8,9 

Ortaöğretim sayısal 30 9,2 

Ortaöğretim sözel 37 11,3 

Meslek bilgisi 17 5,2 

Yetenek 18 5,5 

Ortaokul branĢları 56 17,1 

En uzun süre 

çalıĢılan yerleĢim 

birimi 

Köy 49 15,0 

Kasaba 9 2,8 

Ġlçe 52 15,9 

Ġl 209 63,9 

BüyükĢehir  8 2,4 

 Okul türü 

Okulöncesi 52 15,9 

Ġlkokul 90 27,5 

Ortaokul 118 36,1 

Lise 67 20,5 

N = 327 
 

Veri toplama aracı ve süreci 

Bu araĢtırma Covid-19 pandemisi sürecinde tasarlandığı için veriler 

online anket formu ile toplanmıĢtır. Anket formu araĢtırmacılar tarafından 

geliĢtirilmiĢ ve uzman görüĢleri alınarak geçerliği kontrol edilmiĢtir. Ġlk 

bölümde demografik özellikler ikinci bölümde açık uçlu olarak öğretimde 

kullanılan materyaller belirtmeleri istenmiĢtir. Amasya Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Etik Kurulu’nun 28.09.2021 tarih ve E-30640013-108.01-33463 

sayılı kararı ile araĢtırmanın etik olarak uygun olduğuna dair onay alınmıĢtır. 

AraĢtırma için MEB izni resmi kanaldan alınarak Ekim 2021 – Aralık 2021 

arasında merkezde bulunan okullara gidilerek, bir kısmına telefonla ulaĢıp 

Google Forms linki okul müdürleri aracılığı ile öğretmenlere ulaĢtırılmıĢtır.  
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Veri Analizi 

Online anket formu Excel’e aktarılmıĢ ve gerekli kodlamalardan 

sonra SPSS’te veri analizi yapılmıĢtır. Analizde betimsel istatistikler ve ki-

kare analizi kullanılmıĢtır. Ki-kare analizinde frekansı 5’in altında olan 

hücreler birleĢtirilerek yeniden kodlanmıĢ ve tekrar analiz edilmiĢtir 

(Büyüköztürk, 2017). Ki-kare tablosunda hücre birleĢtirme sonrası veriler 

sunulmuĢtur.  

BULGULAR 

Örneklemi oluĢturan öğretmenlerin kullandıkları öğretim 

materyallerinin betimsel analizi Tablo 2’de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Kullanılan Öğretim Materyalleri 

Geleneksel f Teknolojik f Alana özgü f 
YanlıĢ 

bilinenler 
f 

Ders kitapları 49 Akıllı tahta 137 
Deney 

malzemeleri 
9 

Uygulama 11 

Tahta 11 Bilgisayar 40 Oyuncak 9 Anlatım 8 

ġekil ve semboller 8 Video 14 Karton 7 Drama 6 

Harita 7 Ġnternet 12 ÇeĢitli boyalar 5 
Beyin 

fırtınası 3 

ÇalıĢma sayfası 7 
Eğitim 

yazılımları 
9 Bloklar 4 

Doğa 2 

Yardımcı ders 

kitapları 
6 Projeksiyon 6 Toplar 3 

Proje 

çalıĢmaları 1 

Hikaye Kitabı 5 Z kitaplar 6 ÇeĢitli kuklalar 2 Beden Dili 1 

Sözlük 3 Web 2 Araçları 6 Kavram kartları 2   

Grafik 3 Flashcards 5 Maketler 2   

TebeĢir 2 Slayt 4 Makas 2   

Yazım Kılavuzu 1 
Robotik 

malzemeler 
1 Lego 2   

Defter 2   Huni 1   

    Minder 1   

    Büyüteç 1   

    
Dokun Hisset 

Materyalleri 
1 

  

    Müzik çalar 1   

    Nota sehpası 1   

    
Slalom 

çubukları 
1 

  

    Keman 1   

 

AraĢtırmaya katılan öğretmenler uygulama, beyin fırtınası, anlatım, 

drama, beden dili, proje çalıĢmaları, doğa cevaplarını vererek aslında yöntem 
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ve materyal ayrımını yapamadığını göstermektedir. Bu 7 ifade öğretim 

materyali olmadığı için toplama dahil edilmemiĢtir. Geleneksel araçlar olarak 

ders kitapları, yardımcı ders kitapları, tahta, tebeĢir, Ģekil ve semboller, hikaye 

kitabı, sözlük, yazım kılavuzu, harita, grafik belirlenmiĢtir. Teknolojik araçlar 

olarak projeksiyon, bilgisayar, eğitim yazılımları (EBA, Morpa), akıllı tahta, 

internet, video, z kitaplar, robotik malzemeler web 2 araçları, slayt 

gruplandırılmıĢtır. Alana özgü materyaller deney malzemeleri, büyüteç, müzik 

çalar, nota sehpası, keman, bloklar, oyuncak, çeĢitli kuklalar, kavram kartları, 

dokun hisset materyalleri slalom çubukları, huni, toplar, maketler, lego, 

karton, makas ve çeĢitli boyalar gruplandırılmıĢtır. Öğretmenlerin kullandığı 

materyallerin sayısının farklı değiĢkenlere göre analizi aĢağıda verilmiĢtir. 
 

Tablo 3: Cinsiyete Göre Materyal Kullanımı 

 Geleneksel Teknolojik Alana özgü Toplam 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 

Kadın 154 51 7 1 95 102 15 1 183 22 7 1 0 47 105 38 18 4 1 

Erkek 84 26 4 0 44 55 14 1 98 12 3 0 1 22 51 29 8 4 0 

 
Cinsiyete göre materyal kullanımına iliĢkin istatistikler Tablo 3’te 

verilmiĢtir. Buna göre kadın öğretmenlerin erkeklere göre daha fazla 

geleneksel, teknolojik ve alana özgü materyalleri kullandıkları belirlenmiĢtir. 

Ki-kare istatistiği kullanılarak aralarındaki fark incelendiğinde nicel olarak 

kadınların daha fazla geleneksel materyal kullanmalarına rağmen kadın ve 

erkek öğretmenler arasında bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir (χ2(sd = 2, 

n = 327) = 0.07, p > .05). Teknolojik materyaller kullanımında da kadın 

öğretmenlerin erkek öğretmenlerden daha fazla kullanıma sahip oldukları 

ancak bu oranın farklılık oluĢturacak düzeyde olmadığı belirlenmiĢtir (χ2(sd = 

2, n = 327) = 3.13, p > .05). Alana özgü materyal kullanımına göre kadın 

öğretmenler ile erkek öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

belirlenmiĢtir (χ2(sd = 2, n = 327) = 0.02, p > .05). Her üç gruptaki 

materyallerin toplam kullanımında da cinsiyete göre bir farklılığın olmadığı 

saptanmıĢtır (χ2(sd = 2, n = 327) = 2.05, p > .05).  
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Tablo 4: BranĢa Göre Materyal Kullanımı 

 Geleneksel   Teknolojik Alana özgü Toplam 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Okul öncesi 45 11 0 1 27 26 3 1 48 6 3 0 0 19 21 11 5 1 

Sınıf 55 21 7 0 32 39 11 1 74 9 0 0 0 13 38 20 10 2 

Dil grubu 22 7 0 0 10 15 4 0 27 1 1 0 0 6 14 7 1 1 

Ortaöğretim sayısal 20 9 1 0 12 15 3 0 26 2 2 0 0 6 14 7 2 1 

Ortaöğretim sözel 29 8 0 0 13 21 3 0 32 4 0 1 0 7 21 4 4 1 

Meslek bilgisi 14 2 1 0 9 7 1 0 15 2 0 0 0 7 5 3 2 0 

Yetenek 11 6 1 0 11 5 2 0 12 3 2 0 1 2 6 8 0 2 

Ortaokul branĢlar 42 13 1 0 25 29 2 0 47 7 2 0 0 9 37 7 2 1 

 
Tablo 4 öğretmenlerin branĢlarına göre materyal kullanımına iliĢkin 

frekans istatistiği bilgilerini göstermektedir. Geleneksel materyal 

kullanımında sadece 1 okul öncesi öğretmeni üç farklı materyal kullandığını 

belirtmiĢtir. Ġki farklı geleneksel materyal kullanan 7 sınıf öğretmeni 

bulunmaktadır. Bir materyal kullandığını belirten 21 sınıf, 13 ortaokul 

branĢları, 11 okul öncesi, 9 ortaöğretim sayısal, 8 ortaöğretim sözel, 7 dil 

grubu, 6 yetenek ve 2 meslek bilgisi öğretmeni bulunmaktadır. Geleneksel 

materyal kullanmadığını belirten öğretmenlerin de olduğu belirlenmiĢtir. 

BranĢa göre geleneksel materyal kullanımında öğretmenler arasında anlamlı 

bir farklılığın olmadığı belirlenmiĢtir (χ2(sd = 7, n = 327) = 6.33, p > .05). 

Teknolojik materyal kullanımında birer okul öncesi ve sınıf öğretmeni üç 

farklı materyal kullandığını belirtmiĢtir. Ġki farklı teknolojik materyal 

kullanan 11 sınıf, 4 dil grubu, 3er okul öncesi, ortaöğretim sayısal ve 

ortaöğretim sözel, 2Ģer yetenek ve ortaokul branĢ ve 1 meslek bilgisi 

öğretmeni bulunmaktadır. Bir teknolojik materyal kullanan 39 sınıf, 29 

ortaokul branĢ, 26 okul öncesi, 21 ortaöğretim sözel, 15Ģer dil grubu ve 

ortaöğretim sayısal, 7 meslek bilgisi ve 5 yetenek öğretmeni bulunmaktadır. 

Öğretimde teknolojik materyal kullanmadığını belirten öğretmenler de 

bulunmaktadır. BranĢa göre teknolojik materyal kullanımında öğretmenler 

arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiĢtir (χ2(sd = 7, n = 327) = 

6.16, p > .05). Alana özgü materyal kullanımında 1 yetenek öğretmeni 4 farklı 

materyal kullandığını, 1 ortaöğretim sözel öğretmeni ise 3 farklı materyal 

kullandığını belirtmiĢtir. Ġki farklı alana özgü materyal kullanan 3 okul öncesi, 

2Ģer ortaöğretim sayısal, yetenek, ortaokul branĢ, 1 dil grubu öğretmeni 

bulunmaktadır. Bir alana özgü materyal kullanan 9 sınıf, 7 ortaokul branĢ, 6 

okul öncesi, 4 ortaöğretim sözel, 3 yetenek, 2 meslek bilgisi ve 1 dil grubu 

öğretmeni bulunmaktadır. Öğretimde alana özgü materyal kullanmadığını 

belirten öğretmenler de bulunmaktadır. BranĢa göre alana özgü materyal 
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kullanımında öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

belirlenmiĢtir (χ2(sd = 7, n = 327) = 7.90, p > .05). Her üç gruptaki 

materyallerin toplam kullanımında da branĢa göre bir farklılığın olmadığı 

tespit edilmiĢtir (χ2(sd = 7, n = 327) = 12.64, p > .05). 
 

Tablo 5: Okul Türüne Göre Materyal Kullanımı 

 

Geleneksel Teknolojik Alana özgü Toplam 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 

Okul öncesi 40 11 0 1 25 23 3 1 43 6 3 0 0 17 19 10 5 1 0 

Ġlkokul 60 22 8 0 35 44 10 1 82 8 0 0 0 15 42 21 10 2 0 

Ortaokul 88 27 3 0 51 60 7 0 97 14 5 1 1 23 64 20 5 5 1 

Lise 50 17 0 0 28 30 9 0 59 6 2 0 0 14 31 16 6 0 0 

 
Tablo 5 öğretmenlerin görev yaptıkları okul türüne göre materyal 

kullanımına iliĢkin frekans istatistiği bilgilerini göstermektedir. Geleneksel 

materyal kullanımında sadece 1 okul öncesi öğretmeni üç farklı materyal 

kullandığını belirtmiĢtir. Ġki farklı geleneksel materyal kullanan 8 ilkokul ve 3 

ortaokul öğretmeni bulunmaktadır. Bir materyal kullandığını belirten 22 

ilkokul, 13 ortaokul, 17 lise ve 11 okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır. 

Geleneksel materyal kullanmadığını belirten öğretmenlerin de olduğu 

belirlenmiĢtir. Okul türüne göre geleneksel materyal kullanımında 

öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiĢtir (χ2(sd = 3, 

n = 327) = 2.46, p > .05). Teknolojik materyal kullanımında 1 okul öncesi ve 

1 ilkokul öğretmeni üç farklı materyal kullandığını belirtmiĢtir. Ġki farklı 

teknolojik materyal kullanan 10 ilkokul, 9 lise, 7 ortaokul ve 3 okul öncesi 

öğretmeni bulunmaktadır. Bir materyal kullandığını belirten 60 ortaokul, 44 

ilkokul, 30 lise ve 23 okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır. Teknolojik 

materyal kullanmadığını belirten öğretmenlerin de olduğu belirlenmiĢtir. Okul 

türüne göre teknolojik materyal kullanımında öğretmenler arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı belirlenmiĢtir (χ2(sd = 6, n = 327) = 4.76, p > .05). Alana 

özgü materyal kullanımında 1 okul öncesi ve 1 ilkokul öğretmeni üç farklı 

materyal kullandığını belirtmiĢtir. Ġki farklı alana özgü materyal kullanan 10 

ilkokul, 9 lise, 7 ortaokul ve 3 okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır. Bir alana 

özgü materyal kullandığını belirten 60 ortaokul, 44 ilkokul, 30 lise ve 23 okul 

öncesi öğretmeni bulunmaktadır. Alana özgü materyal kullanmadığını belirten 

öğretmenlerin de olduğu belirlenmiĢtir. Okul türüne göre alana özgü materyal 

kullanımında öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

belirlenmiĢtir (χ2(sd = 3, n = 327) = 4.06, p > .05). Her üç gruptaki 
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materyallerin toplam kullanımında da okul türüne göre bir farklılığın olmadığı 

saptanmıĢtır (χ2(sd = 6, n = 327) = 8.60, p > .05). 

Tablo 6: En Çok ÇalıĢılan Birime Göre Materyal Kullanımı 

 

Geleneksel Teknolojik  Alana özgü Toplam 

0 1 2 3 0 1 2 3  0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 

Köy 30 16 3 0 20 24 4 1  40 5 2 1 1 6 25 9 5 4 0 

Ġlçe 46 13 2 0 31 24 6 0  50 10 1 0 0 19 24 12 4 1 1 

ġehir 162 48 6 1 88 109 19 1  191 19 7 0 0 44 107 46 17 3 0 

 
Tablo 6 öğretmenlerin görev yaptıkları yerleĢim birimine göre 

materyal kullanımına iliĢkin frekans istatistiği bilgilerini göstermektedir. 

Geleneksel materyal kullanımında sadece uzun süre Ģehirde çalıĢan 1 

öğretmen üç farklı materyal kullandığını belirtmiĢtir. Ġki farklı geleneksel 

materyali kullanan öğretmenlerden 6sı Ģehirde, 3ü köyde ve 2si ilçede 

çalıĢmıĢtır. Bir materyal kullandığını belirten öğretmenlerden 48i Ģehirde, 16sı 

köyde ve 13ü ilçede çalıĢmıĢtır. Bunun haricinde çalıĢtıkları birime göre 

geleneksel materyal kullanmadığını belirten öğretmenler de bulunmaktadır. 

En çok çalıĢılan yerleĢim birimine göre geleneksel materyal kullanımında 

öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiĢtir (χ2(sd = 2, 

n = 327) = 3.90, p > .05). Teknolojik materyal kullanımında Ģehirde ve köyde 

uzun süre çalıĢan birer öğretmen üç farklı materyal kullandığını belirtmiĢtir. 

Ġki farklı teknolojik materyal kullanan öğretmenlerden 19u Ģehirde, 6sı ilçede 

ve 4ü köyde uzun süre çalıĢmıĢtır. Bir teknolojik materyal kullandığını 

belirten öğretmenlerden 109u Ģehirde, 24ü ilçede, 24ü köyde uzun süre görev 

yapmıĢtır. Bunun dıĢında teknolojik materyal kullanmadığını belirten 

öğretmenlerin de olduğu belirlenmiĢtir. En çok çalıĢılan yerleĢim birimine 

göre teknolojik materyal kullanımında öğretmenler arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı belirlenmiĢtir (χ2(sd = 2, n = 327) = 2.12, p > .05). Alana 

özgü materyal kullanımında uzun süre köyde çalıĢan 1 öğretmen dört farklı 

materyal kullandığın, uzun süre köyde çalıĢan 1 öğretmen ise üç farklı 

materyal kullandığını belirtmiĢtir. Ġki farklı geleneksel materyali kullanan 

öğretmenlerden 7si Ģehirde, 2si köyde ve 1i ilçede çalıĢmıĢtır. Bir alana özgü 

materyal kullandığını belirten öğretmenlerden 19u Ģehirde, 10u ilçede ve 5i 

köyde çalıĢmıĢtır. Bunun haricinde çalıĢtıkları birime göre alana özgü 

materyal kullanmadığını belirten öğretmenler de bulunmaktadır. En çok 

çalıĢılan yerleĢim birimine göre alana özgü materyal kullanımında 

öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiĢtir (χ2(sd = 2, 

n = 327) = 2.32, p > .05). Her üç gruptaki materyallerin toplam kullanımında 
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da en çok çalıĢılan yerleĢim birimine göre bir farklılığın olmadığı saptanmıĢtır 

(χ2(sd = 4, n = 327) = 6.51, p > .05). 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalıĢma köy, ilçe ve Ģehirde görev yapan farklı branĢlardaki 

öğretmenler ile gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma ile farklı branĢlardaki 

öğretmenlerin kullandıkların öğretim materyallerinin neler olduğu, hangi 

öğretim materyallerini daha sık kullandıkları, öğretim materyallerinin 

geleneksel, teknolojik ve alana özgü olması açısından nasıl ayrıĢtığını 

incelemek amaçlanmıĢtır. Betimsel araĢtırma yöntemiyle gerçekleĢtirilen 

çalıĢmada 327 öğretmene ulaĢılmıĢ ve veriler toplanmıĢtır. 

Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri çerçevesinde yer alan mesleki 

becerilerden biri de uygun öğrenme ortamı oluĢturmaktır. Bu araĢtırma 

sonucunda bazı öğretmenlerin materyal ile yöntem arasında ayrım 

yapamadıkları belirlenmiĢtir. Öğretmenlerin bir kısmı proje, beyin fırtınası, 

anlatım, drama gibi yöntemleri materyal olarak yanlıĢ yazdıkları ortaya 

çıkmıĢtır. Öğretmenlerin materyal olarak en çok akıllı tahta, bilgisayar ve ders 

kitabını kullanmaktadır. Bu materyallerden ders kitabı geleneksel 

materyallerden; akıllı tahta ve bilgisayar ise teknolojik materyaller grubunda 

yer almaktadır. Gür ve Kobak Demir (2017) akıllı tahta kullanımı ile ilgili 

hizmet içi alan öğretmenlerin bu materyalleri kullanmaya daha yatkın 

olmalarını sağladığını ve tutumlarına olumlu katkı sağladığını tespit etmiĢtir. 

Ülkemizde FATĠH projesi ile Eğitimde BiliĢim Ağının öğrenme ve öğretme 

ortamlarına teknoloji entegrasyonunda önemli rolleri bulunmaktadır. Bu tür 

giriĢimler öğretmenlere fırsat tanındıkça derslerde teknolojik materyalleri 

kullanabileceklerini göstermektedir (Balcı, Gökkaya ve Kar, 2013). Bu 

bulgular akıllı tahta kullanımının öğrenme ortamlarında kullanımının önemine 

iĢaret etmektedir. Öğretmenlerin ayrıca branĢlarına göre deney malzemeleri, 

büyüteç, müzik çalar, nota sehpası, keman, bloklar, oyuncak, çeĢitli kuklalar, 

kavram kartları, dokun hisset materyalleri slalom çubukları, huni, toplar, 

maketler, lego, karton, makas ve çeĢitli boyalar gibi alana özgü materyalleri 

de kullandıkları ortaya çıkmıĢtır. Alana özgü eğitimler verildiğinde 

öğretmenlerin materyal kullanımına yönelik tutumlarının da arttığı 

bilinmektedir (Gür ve Kobak Demir, 2017; Öçal ve ġimĢek, 2017). Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırlamıĢ olduğu Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri’nde (2017) vurgulandığı gibi öğretmenlerin kazanımlarına uygun 

öğretim materyaller hazırlamaları beklenmektedir. Bu nedenle öğretmen 

eğitimlerinde branĢa uygun eğitimler verilmelidir. 
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Bu sonuçlarla birlikte geleneksel, teknolojik ve alana özgü materyal 

kullanımının cinsiyete, branĢa, okul türüne ve en çok çalıĢılan yerleĢim 

birimine göre farklılaĢmadığı ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuçlarda kadınların 

erkeklerden daha fazla materyal kullandıklarının ortaya çıkması da çarpıcı 

sonuçlardan biridir. Gür ve Kobak Demir (2017) de deneysel çalıĢmalarında 

cinsiyete göre materyal kullanımında anlamlı bir farklılık olmadığını 

belirleyerek bu çalıĢma bulgularıyla tutarlı sonuçlar elde etmiĢtir. Sınıf 

öğretmenlerinin geleneksel, teknolojik ve alan özgü materyal kullanımının 

tamamında en çok kullanım yapan öğretmenlik grubu olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Bu sonuç sınıf öğretmenlerinin öğrenme ortamı oluĢturmada daha fazla çaba 

sarf ettiklerinin bir göstergesi sayılabilir. Sınıf öğretmenlerini ortaokul branĢ 

öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenleri takip etmektedir. Ancak bu sonuç 

örneklemde yer alan öğretmen gruplarının frekans dağılımından kaynaklanmıĢ 

olabilir. Gür ve Kobak Demir (2017) öğretmenlerin branĢına göre farklı 

eğitimler almamaları sonucunda tek düze bir eğitim anlayıĢının sürmesine 

neden olduğunu ifade ederek branĢa ve alana özgü eğitimlerin verilmesinin 

önemine dikkat çekmektedir. Bu konuda yapılan benzer bir çalıĢmada 

öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerde farklı branĢlardaki öğretmenlerin 

aynı eğitimi almalarının eğitimlerin sadece teorik düzeyde kalmasına ve 

branĢa uygun uygulamalı etkinliklerin yapılamamasına yol açtığı ifade 

edilmiĢtir (Öçal ve ġimĢek, 2017). Okul türüne göre ortaokul öğretmenlerini 

ilkokul ve okul öncesi öğretmenleri takip etmektedir. ġehirde görev yapan 

öğretmenlerin köylerde ve ilçede çalıĢan öğretmenlere göre daha fazla 

materyal kullandıkları belirlenmiĢtir. Bu sonuç Ģehirdeki okullara sağlanan 

imkanların köy ve ilçelerdeki okulların sahip oldukları fırsatlardan daha fazla 

olmasından kaynaklanabilir. 

AraĢtırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin 

yeterli olanaklar olduğunda öğretime uygun materyalleri kullanma eğiliminde 

oldukları, alana özgü materyal kullanımında teĢvik edilmeleri gerektiği, 

Ģehirdeki okullar ile köy ve ilçedeki okulların benzer olanaklara sahip 

olmaları gerektiği söylenebilir. Ayrıca öğretmenlerin lisans eğitimlerinde ve 

mesleki geliĢimlerinde baĢta pedagojik alan bilgisi olmak üzere teknolojik 

pedagojik alan bilgisinin artırılmasına yönelik uygulamaların ve uygulamalı 

çalıĢmaların iĢe koĢulmasının önemli olacağı düĢünülmektedir (Adıgüzel, 

2017). Bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre aĢağıdaki önerilerde 

bulunulabilir: 
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 Bazı öğretmenlerin yöntem ve teknikler ile öğretim 

materyalleri ayrımını daha doğru yapabilmeleri için destek 

eğitimleri verilebilir. 

 Öğretmenlerin alana özgü materyallerin sınırlı olarak 

kullanıldığı, geleneksel materyal kullanımının niceliksel 

olarak sık kullanıldığı görüldüğünden dolayı öğretmenlerin 

geleneksel araçları kullanımının azaltılması, teknolojik ve 

alana özgü materyal kullanımının artırılmasına yönelik 

eğitimler almasına fırsat tanınmalıdır. 

 ġehir, köy ve ilçe okulları ayırt edilmeksizin eĢit fırsatlara 

sahip olacak Ģekilde teknolojik ve araç-gereç bakımından 

yeterli donanıma sahip olmalıdır. 

 Erkek öğretmenlerin daha fazla materyal kullanımına 

özendirilmesi için hizmet içi eğitimler verilebilir. 

 Sınıf öğretmenlerinin daha fazla materyal kullanımı göz 

önüne alındığında sınırlı kullanan branĢlardaki öğretmenlerin 

daha fazla kullanmalarını sağlayacak çalıĢmalar tasarlanabilir. 

 Okul türü fark etmeksizin her öğretmenin uygun materyalleri 

öğrenme ortamlarında kullanmaları teĢvik edilmelidir. 

 Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgileri öğretmenlik 

mesleği genel yeterlikleri çerçevesi bakımından incelenebilir. 
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GİRİŞ 

Bireylerin ve toplumların gelişmesinde önemli bir etken olan eğitim, 

hemen hemen tüm toplumların kalkınmasında etkili bir yatırım aracıdır. 

Günümüz dünyasında ortaya çıkan sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik 

gelişim ve değişimler eğitimin önemini daha da artırmaktadır (Mentiş Taş, 

2004). Dolayısıyla bu gelişim ve değişimleri benimseyen, günlük yaşamına 

aktaran, bu gelişim ve değişimlere katkı sağlayan bireylerin yetiştirilmesi son 

derece önemli görülmektedir. Eğitimin, bireylerin toplum yaşayışında 

yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, 

kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı 

yardım etme olarak (Türk Dil Kurumu [TDK], 2019) tanımlanması dikkate 

alındığında tüm bu gelişim ve değişimlerin sağlanabilmesi için eğitime ihtiyaç 

duyulduğu söylenebilir. Erken yaştaki eğitimin önemi dikkate alındığında 

formal eğitimin temel kademelerinden biri olan ilkokul dönemi çocuğun 

yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. 1973 yılı 1739 sayılı Milli Eğitimin 

Temel Kanunu’nun 23. Maddesi’nde İlkokulun amaçları, “Her Türk çocuğuna 

iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve 

alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak 

yetiştirmek ve her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden 

yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.” şeklinde ifade 

edilmektedir. Bu amaçların kazandırılması doğrultusunda ilkokulda birçok 

derse yer verilmektedir. Bu derslerden biri olan Hayat Bilgisi dersi, çocuğun 

öncelikle kendisini, sonrasında içinde bulunduğu çevreyi ve doğayı anlaması, 

karşılaşılan toplumsal sorunlara çözüm üretebilmesi, bilişsel becerilerinin 

yanında sosyal ve duyuşsal becerilerinin gelişmesine katkı sağlaması; hayata 

dair bilgi, beceri, deneyim, tutum, değer, bakış açısı kazandırması ve hayata 

hazırlamasında ilk ders olması bakımından oldukça önem arz etmektedir. 

Hayat Bilgisi dersi, ilkokul öğrencilerinin içinde bulunduğu toplumun 

tarihini, kültürünü ve sosyal sistemini tanıması, benimsemesi için gerekli 

bilgileri, becerileri ve davranışları edindiği ilk derstir (Sönmez, 2010). Ayrıca 

Hayat Bilgisi dersiyle bireylerin yaşama dair çevrelerinde olup biten olayları 

anlamlandırabilmeleri ve hayata uyum sağlayabilmeleri için kişisel 

nitelikleriyle birlikte temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir 

(Aktepe & Gündüz, 2020). Hayat Bilgisi öğretim programları incelendiğinde 

Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar birçok öğretim programının olduğu 

görülmektedir. Hazırlanan Hayat Bilgisi öğretim programlarının ülkenin 

içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel durumları da yansıttığı 

söylenebilir. Hayat Bilgisi öğretim programları, 1924 öğretim programı 
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dışındaki tüm programlarda (1926, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005, 2009, 

2015, 2018) ayrı olarak yer almış ve günümüze kadar farklı değişiklikler 

yapılan bu programlar birçok kez değişikliğe uğramıştır. 

Öğrenme, öğretme, öğrenmeyi öğretme, öğretmeyi öğrenme gibi 

kavramlar ve bunların uygulama süreci, sanıldığının aksine oldukça karmaşık 

kavramlar ve süreçler olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu durumlarla 

ilgili birçok yaklaşım oluşturulmuş ve bu yaklaşımlardan birinin de 

öğretmenlerin kendi deneyimleri hakkında ne ve nasıl bildikleriyle birlikte ne 

düşündüklerine ilişkin olanıdır (Ekiz, 2006). Öğretmenlerin öğrenme-öğretme 

sürecinde sahip oldukları ve kullandıkları bilgi, pratik bilgi olarak ifade 

edilmektedir (Elbaz, 1981). Pratik bilgi, öğretmenlerin uygulayıcı olarak 

deneyimlerinin ve bu deneyimler üzerindeki düşüncelerinin sonucunda 

ürettikleri bilgidir (Fenstermacher, 1994). Öğretmenlerin mesleki yaşamları 

boyunca biriktirdiği deneyimsel bilgiler, pratik bilgi olarak ifade edebilir. 

Öğretmenler, sınıf yönetimi, öğrencileri motive etme, müfredat 

hedeflerine ulaşma ve değerlendirme yapma gibi birbiriyle ilişkili bir dizi 

bilgi ve uygulama alanında uzmandır ve pedagojik uzmanlıklarını kendilerine 

özgü yöntemlerle düzenler ve uygularlar (Baumfield, Hall & Wall, 2013). 

Genellikle bu bilgi; pratik bilgi, eylem halindeki bilgi veya pratik kuram gibi 

farklı olarak da ifade edilmektedir. Bununla birlikte, terimlerin çeşitliliği ve 

kullanımı sistematik değildir ve pratik kuram, pratik bilgiyle birbirinin yerine 

kullanılmaktadır (Buitink, 2009). Stenberg (2011) de öğretmenin pratik 

kuramını, öğretmenin sınıftaki pedagojik eylemlerine rehberlik eden kişisel 

inançlarına, değerlerine ve anlayışlarına da genişleten bir kavram olarak 

tanımlamaktadır. Konularla ilgili deneyimler öğretmenin öğretim anlayışını 

şekillendirmede önemli görülmekte ve öğretme ile öğretmenin rolü 

hakkındaki kavramları ve inançları da etkilemektedir (Richardson, 1996).  

Öğretmenler öğrenme öğretme sürecinde pratik kuramlardan 

yararlanırlar ve öğretmenlerin öğretimlerine ilişkin düşüncelerine de bir ayna 

oluştururlar (He & Levin, 2008). Öğretmenlerin belirli zamanlarda öğretim 

uygulamalarıyla ilgili kişiye özgü, birleştirilmiş fakat sürekli değişim gösteren 

bilgi sistemini, deneyimi ve değerleri içeren pratik kuramın (Handal & 

Lauvas, 1993) uygulama sürecini şekillendirdiği söylenebilir. Argyris ve 

Schön (1974) uygulama sürecini yönlendiren veya şekillendiren bu pratik 

kuramları, uygulamanın kuramları olarak da kavramlaştırmaktadır. 

Uygulamanın kuramları da benimsenen kuramlar (espoused theory) ve 

kullanımdaki kuramlar (theory-in-use) şeklinde iki ana başlıkta ele 

alınmaktadır. Benimsenen kuramlar; bireylerin ne yapacaklarını ifade 
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etmeleri, iddia etmeleri veya ne yapmak istediklerini içeren kuramlardır. 

Kullanımdaki kuramlar ise, uygulama esnasında ortaya konan kuramlar olarak 

ifade edilmektedir (Ekiz, 2001, 2006). Örneğin, öğretmenin sınıf ortamında 

istenmeyen bir durumla karşılaştığında bu durumun çözümü için 

yapacaklarını ifade etmesi benimsenen kuram, sınıf içinde bu durumun 

çözümü için yapmış olduğu uygulamalar ise kullanımdaki kuram olarak ifade 

edilebilir. 

Benimsenen kuram ile kullanımdaki kuram arasında çoğu zaman 

açıklık ortaya çıkmaktadır. Öğretmenin öğrenme öğretme sürecinde bir şeyi 

iddia etmesine ve bunun faydalarını ifade etmesine rağmen uygulama 

esnasında göstermemesi bir boşluk oluşturmaktadır. Bu boşluk; olay, durum 

ve kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte öğretmenin bildiklerini 

uygulayamaması, sınıftaki öğrenci sayısının fazla olması, ders araç ve 

gereçlerin yetersizliği gibi faktörler sebebiyle benimsenen kuramların 

kullanımdaki kuram haline dönüştürülmesini engellemektedir (Ekiz, 2001, 

2006). Ayrıca öğretmenlerin derse karşı ilgili ve istekli olup olmaması, 

konuların yetiştirme kaygısı, yapılacak etkinliklerde (gezi, gözlem vb.) 

izlenmesi gereken prosedürler, izinler veya idareci tutumları, konuların basit 

olduğunun düşünülmesi gibi etkenlerin de benimsenen kuramların 

kullanımdaki kuramlara dönüştürülmesinde engel olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla öğretmenlerin benimsedikleri kuramları ile kullanımdaki 

kuramlarının tespit edilerek bu kuramlar arasında boşluk varsa bunun 

belirlenerek giderilmesi hem öğrenme öğretme sürecine önemli katkı 

sağlayabilir hem de etkili bir öğrenme öğretme sürecinin gerçekleşmesine 

imkân sunabilir. 

Öğretmenlerin pratik bilgilerine yönelik yapılan çalışmalar (Arıoğul, 

2007; Chaharbashloo, Gholami, Aliasgari, Talebzadeh & Mousapour, 2020; 

Chou, 2008; Ekiz, 2001; Golombek, 1998; Jiang, Li, Deng & Wei, 2013; 

Meijer, Verloop & Beijaard, 1999; Meijer, Verloop & Beijaard, 2001; 

Rahmany, Hassani & Fattahi, 2014; Saraç-Süzer, 2007; Tsang, 2004; Van 

Driel, Beijaard & Verloop, 2001; Yu, 2011) incelendiğinde, daha çok yabancı 

dil öğretmenlerinin pratik bilgilerinin incelenmesine ve okuduğunu anlama 

öğretimi hakkındaki pratik bilgilere yönelik çeşitli çalışmaların olduğu 

görülmektedir. Ayrıca yapılan çalışmaların büyük bir kısmının yurt dışında 

yapıldığı, ülkemizde yapılan çalışmaların ise çok kısıtlı olduğu görülmektedir. 

Yapılan bu çalışma ile sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersindeki pratik 

bilgilerinin belirlenmesinin alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin Hayat bilgisi dersinde benimsenen ve kullanımdaki 
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kuramlarının da incelenerek tespit edilmesinin bu alanda yapılacak 

çalışmalara ışık tutacağı söylenebilir. 

1. YÖNTEM 

1.1. Araştırma Yaklaşımı ve Yöntemi 

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersindeki pratik 

bilgilerinin incelenmesini amaçladığından nitel araştırma yaklaşımı ile 

yürütülmüştür. Nitel araştırma da gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi 

nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 

sürecin izlendiği araştırmadır (Ekiz, 2015; Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu 

çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından çoklu durum çalışması (multiple 

case study) yöntemi ile yürütülmüştür. Durum çalışmaları, araştırmacıların 

gerçek, güncel ve sınırları belirtilmiş bir durum ya da durumlar hakkında 

birden fazla bilgi kaynağı kullanarak, (gözlemler, görüşmeler, görsel ve işitsel 

materyaller, raporlar veya dokümanlar) ayrıntılı, derinlemesine bilgi topladığı 

ve bir durum betimlemesi yaptığı nitel araştırma desenlerinden biridir 

(Creswell, 2016). Merriam’e (2013) göre bir araştırma, bünyesinde ne kadar 

fazla durum barındırıyorsa, durumlar arası çeşitlilik artacak ve bulguları 

yorumlamak da zorlaşacaktır. Ancak araştırmalara birden fazla durumun dâhil 

edilmesi de inanılırlığı ve tutarlılığı arttırmaya yardımcı olan önemli 

etmenlerden biri olarak ifade edilmektedir. Bu araştırmada da öğretmenlerin 

her biri bir durum olarak ele alınmış ve onların Hayat Bilgisi dersindeki pratik 

bilgileri de derinlemesine ve detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

1.2. Araştırma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Yozgat ilinde Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev yapan sekiz öğretmen oluşturmaktadır. 

Çalışma grubundaki öğretmenlerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt ve uygun durum örneklemesi kullanılmıştır. Ölçüt 

örneklemedeki temel anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan 

bütün durumların çalışılmasıdır. Burada sözü edilen ölçüt veya ölçütler 

araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt 

listesi kullanılabilir (Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu araştırmanın çalışma 

grubunun hem üçüncü sınıf öğretmenlerinden oluşmasından hem de merkezde 

görev yapan en az on yıllık deneyime sahip öğretmenlerden olmasından 

dolayı bu örnekleme kullanılmıştır. Öğretmenlerin en az on yıllık deneyime 

sahip olma ölçütü onların bu süreçte daha fazla deneyime sahip oldukları 
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varsayımıdır. Ayrıca uygun durum örneklemesi de araştırma yapılacak birey 

ya da grupların araştırma sürecine dahil edilmesinin daha kolay ya da bunlara 

daha kolay ulaşılabilir olmasıyla ilişkilidir (Ekiz, 2015). Dolayısıyla 

öğretmenlerin çalışmaya dahil edilmesinin ve araştırmacının öğretmenlere 

ulaşmasının daha kolay olması gibi sebeplerden dolayı ölçüt örneklemenin 

yanında uygun durum örneklemesi de kullanılmıştır. Araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri 

Öğretmen 

Kodu 

Cinsiyet Eğitim 

Durumu 

Hizmet 

Yılı 

Unvan Okul Türü 

Kadın Erkek 
Öğretmen Uzman 

Öğretmen 

A 

Okulu 

B 

Okulu 

ÖZ  ✓ Lisans 20 ✓  ✓  

ÖR ✓  Lisans 12 ✓  ✓  

ÖE 
 ✓ Yüksek 

Lisans 

13 ✓  ✓  

ÖK  ✓ Lisans 26  ✓ ✓  

ÖS ✓  Lisans 13 ✓   ✓ 

ÖF ✓  Lisans 24 ✓   ✓ 

Öİ  ✓ Lisans 27  ✓  ✓ 

ÖM ✓  Lisans 15 ✓   ✓ 

 

1.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış 

mülakatlardan, yapılandırılmamış gözlemlerden ve dokümanlardan 

yararlanılacaktır. Araştırma sürecinde kullanılan veri toplama araçlarına 

ilişkin bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Veri Toplama Araçları ve Kullanım Nedenleri 
Veri Toplama Araçları Veri Toplama Aracının Kullanılma Nedeni 

Yarı yapılandırılmış 

mülakatlar 

Öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine yönelik görüş ve 

deneyimlerini ortaya çıkarmak 

Yapılandırılmamış 

gözlemler 

Öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine yönelik 

uygulamalarını belirlemek 

Doküman  

(Ders planları) 

Öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersindeki planladıkları ile uyguladıkları 

arasındaki tutarlığı görmek 

 

1.3.1. Mülakat (Görüşme) 

Araştırmacılar tarafından farklı amaçlara ulaşabilmek için değişik 

formlarda oldukça sıklıkla kullanılan mülakat tekniği, insanların neyi ve 

neden düşündüklerini, duygu, tutum ve hislerinin neler olduğunu, 

davranışlarını yönlendiren etkenleri ortaya çıkarmayı sağlayan bir veri 

toplama aracıdır (Ekiz, 2015). Bu araştırmada araştırmacının öğretmenlerle 

ders gözlemi öncesinde (ön görüşme) ders sürecine yönelik, ders gözlemi 
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sonrasında (son görüşme) ise ders gözlem sürecine yönelik yaptığı 

görüşmelerde yarı yapılandırılmış mülakatlardan yararlanılmıştır. Yapılan ön 

ve son görüşmeler ile öğretmenlerin benimsedikleri kuramların belirlenmesi, 

gözlemlerle de kullanımdaki kuramların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ders 

öncesinde yapılan mülakatlar için araştırmacı tarafından her hafta yarı 

yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmacı tarafından 

hazırlanan bu formlar araştırmanın inanırlığını artırmak için iki öğretim üyesi 

ve iki öğretmenden uzman görüşleri alınmış ve alınan bu görüşler 

doğrultusunda yapılan düzeltmelerle görüşme formlarına son şekli verilmiştir. 

Son şekli verilen görüşme formları kullanılarak çalışma grubunda olmayan iki 

öğretmenle pilot görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Böylece mülakatlarda ortaya 

çıkabilecek olumsuzluklar belirlenerek araştırmanın tutarlılığı artırılmaya 

çalışılmıştır. Öğretmenlerle gerçekleştirilen mülakatlardan yapılan alıntılardan 

sonraki kodlamada ilk kısım mülakat türünü, sonraki rakam ise görüşmenin 

kaçıncı hafta olduğunu ifade etmektedir. Örneğin, yapılan alıntıdaki “Ön 

Görüşme 2” kodlamasında, alıntının ön görüşmeden olduğu ve ikinci haftada 

yapıldığıdır. 

Soruların Oluşturulması 

Araştırmada öğretmenlerle yapılan mülakatlarda yarı yapılandırılmış 

mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Görüşme sorularının hazırlanması, 

yapılacak görüşme için önemli bir çerçeve oluşturmakta ve görüşme sürecinin 

niteliği açısından da önemli görülmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2016). 

Görüşmelerde kullanılan sorular, deneyim ve davranış, düşünce ve değer, 

duygu ve his, geçmiş ile ilgili ve demografik, bilgi ve duyusal sorular olmak 

üzere farklılıklar göstermektedir (Patton, 2014). Yapılan bu araştırmada ders 

öncesinde ve ders sonrasında açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış 

mülakat tekniği kullanılmıştır. Ders gözlemi öncesinde yapılan mülakat için 

oluşturulan sorular ders sürecindeki gözlemler ve ders dışındaki zamanlarda 

öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanmıştır. Ders gözlemi 

sonrasında yapılan görüşmelerde ise öğretmenlerin ders esnasında yapmış 

olduğu etkinliklere, uygulamalara, yapılan çalışmalara yönelik ders gözlemi 

sürecini içeren sorular sorulmuştur. Creswell (2019) de araştırmacı tarafından 

sorulan soruların katılımcılardan alınan dönütlere veya cevaplara bağlı olarak 

araştırma sürecinde değişebileceğini ifade etmektedir. Çünkü nitel 

araştırmacının sorduğu sorular ve amaçlar değişebilir, katılımcıların yön 

vermesine izin verir ve böylece araştırmada kendi görüşlerini dayatmak yerine 

onların araştırılanla ilgili görüşlerini öğrenir. Dolayısıyla bu çalışmada da 
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sorular, öğretmenlerle yapılan görüşmeler neticesinde onlardan alınan 

cevaplar, onların derse yönelik düşünceleri, bakış açıları, deneyimleri gibi 

durumların sonucunda hazırlanmıştır. 

1.3.2. Gözlem 

Nitel araştırma yaklaşımının en önemli ve yaygın olarak kullanılan 

veri toplama tekniklerinden biri olan gözlem, herhangi bir ortamda oluşan 

insan davranışlarının daha ayrıntılı olarak incelenmesine olanak veren ve 

araştırmacılara ilk elden veri sağlayan bir veri toplama tekniğidir (Ekiz, 2015; 

Yıldırım & Şimşek 2016). Bu araştırmada gözlemler, katılımcı olmayan 

gözlemler aracılığıyla sınıf ortamını kayıt altına alabilecek ses kayıt cihazı ile 

araştırmacı tarafından tutulan notlarla kayıt altına alınmıştır. Araştırmada 

gözlemlere ilişkin yapılan alıntılardan sonraki kodlamada ilk kısım gözlem 

türünü, sonraki kısımlar ise gözlemin kaçıncı haftada yapıldığını ve transkript 

edilen gözlemden yapılan alıntının kaçıncı sayfada olduğunu ifade etmektedir. 

Örneğin, yapılan alıntıdaki “Gözlem 5, sayfa 1” kodlamasında, alıntının 

beşinci haftadaki gözlemden olduğu ve gözlemin transkript edilmesiyle ortaya 

çıkan belgenin birinci sayfasından alıntının yapıldığıdır. Araştırma sürecinde 

toplam 64 ders saati gözlem yapılmıştır. Yapılan gözlemlere ilişkin bilgiler 

Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Yapılan Gözlemlere İlişkin Bilgiler 
Gözlem 

Yapılan 

Öğretmenler 

Haftalık 

Gözlem 

Süresi 

Toplam 

Gözlem 

Süresi 

Gözlem Yapılan Haftalardaki Konular 

ÖZ 40 dakika 8 hafta Sosyal Yardımlaşmalara katılıyorum, Okulda isteklerimi 

belirtiyorum, Okul kaynaklarını tasarruflu kullanıyorum, 

Meslekleri araştırıyorum, İyi ki komşularımız var, Evimin 

yerini krokiyle gösteriyorum, Kullandığımız alet ve teknolojik 

ürünler, Evdeki kaynakları verimli kullanıyoruz, Büyüklerimin 

zamanı ile benim zamanım, Planlı olmanın faydaları, 

Bütçemize özen gösteriyorum, Kişisel bakımımızı yapıyoruz, 

Okulumuzun bize katkıları 

ÖR 40 dakika 8 hafta 

ÖE 40 dakika 8 hafta 

ÖK 40 dakika 8 hafta 

ÖS 40 dakika 8 hafta 

ÖF 40 dakika 8 hafta 

Öİ 40 dakika 8 hafta 

ÖM 40 dakika 8 hafta 

 

1.3.3. Dokümanlar (Ders Planları) 

Nitel araştırmanın en değerli bilgi kaynaklarından biri de 

dokümanlardır. Dokümanlar, nitel araştırmacının araştırma mekanı ya da 

çalışmada yer alan katılımcılar hakkında edindiği kamusal ve özel kayıtlardan 

oluşmaktadır (Creswell, 2019). Ayrıca nitel araştırmalarda gözlem ve 

görüşme gibi diğer veri toplama teknikleriyle birlikte kullanıldığında verinin 

çeşitlendirilmesi amacına hizmet ederek araştırmanın geçerliğini önemli 

ölçüde artırmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu araştırmada, ders planları 

dokümanlar olarak veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Kullanılan ders 



Yeni Araştırmalarla Eğitime Farklı Bakış | 42 

 

planları, öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersinde planladıkları ile uyguladıkları 

arasındaki tutarlığı görmek açısından önemli görülmektedir. 

1.4. Veri Toplama Süreci 

Araştırmanın verileri, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik 

Kurulu’nun onayından ve Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan 

izin sonrasında 2019–2020 eğitim–öğretim yılı birinci döneminde sekiz hafta 

süresince toplanmıştır. Yozgat il merkezine bağlı ilkokullarda görev yapan 

öğretmenlerle görüşülmüş ve çalışmanın nasıl yapılacağına ilişkin gerekli 

bilgiler verilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler neticesinde sekiz 

öğretmen gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Daha sonra 

araştırmaya katılmayı kabul eden sekiz öğretmenle uygulamaya başlamadan 

önce ön görüşme yapılmış ve ders gözlemlerinin yapılacağı günler ve 

zamanlar belirlenmiştir. Öğretmenlerle ders gözlemi öncesinde ve ders 

gözlemi sonrasında yapılan mülakatlarda yarı yapılandırılmış mülakatlardan 

yararlanılmıştır. Ayrıca ders gözlem sürecinde ve yapılan mülakatlarda ses 

kayıt cihazı kullanılarak veriler kayıt altına alınmıştır. Araştırmacı tarafından 

da hem ders gözlem sürecinde hem de mülakat esnasında notlar tutulmuştur. 

Öğretmenlerle yapılan mülakatlar, öğretmenler odasında, o an uygun olan bir 

alanda veya öğretmenin kendi sınıfında gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin 

ders planlarının fotokopileri de araştırmacı tarafından alınarak araştırma 

sürecinde kullanılmıştır. Öğretmenlerin her birine ait hem ders gözlemi 

öncesinde ve sonrasında mülakatlar yapılmış hem de ders gözlemi esnasında 

sınıf ortamı ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve araştırmacı tarafından 

notlar tutulmuştur. Mülakat ve gözlemlerden elde edilen veriler analiz 

edilerek ortaya kodlar çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan bu kodların artık 

farklılaşmadığı görülmüş ve çalışma sonlandırılmıştır. Pitney ve Parker 

(2009) da verilerde doyum noktasına ulaşınca yani veriler tekrarlandığı 

zaman, veri toplama işlemine son verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

1.5. Verilerin Analizi 

Nitel araştırmalarda veri analizi çeşitlilik, yaratıcılık ve esneklik 

anlamına gelmektedir. Her nitel araştırma farklı birtakım özellikler taşımakta 

ve veri analizinde birtakım yeni yaklaşımları gerektirmektedir (Yıldırım & 

Şimşek, 2016). Ekiz (2015) de nitel veri analizinin temel amacının, bireylerin 

öznel bir şekilde yapılandırdıklarının sistematik olarak anlamlaştırması ve 

sonuç olarak da kavramsallaştırılması veya kuramsallaştırılması olduğundan 

bahsetmektedir. Bu araştırmanın gözlem verilerinin analizinde tematik analiz 
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kullanılmıştır. Tematik analiz, verilerin içinde temaları belirleyen, analiz eden 

ve raporlayan, veri setinin içindeki zengin detayları organize eden ve altı 

aşamadan oluşan analitik bir nitel veri analizi çeşididir (Braun & Clarke, 

2006). Ayrıca yapı olarak da araştırmacıya esnek ve kullanışlı bir araştırma 

süreci imkanı sağladığını öne sürmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada elde 

edilen nitel verilerin tematik analizi ile işleme tabi tutulması sürecinde de 

sürekli karşılaştırmalı analiz kullanılmıştır. Sürekli karşılaştırmalı analiz, 

verilerin sürekli incelenerek kodlanması ve kategorilerin oluşturulması, 

sonrasında alt kategorilerin oluşturulması ve veri inceleme bitene kadar 

bunların birbirleriyle sürekli karşılaştırılması ilkesine dayanır (Glaser & 

Strauss, 1967). Elde edilen mülakat ve gözlem verileri yazıya geçirildikten 

sonra analiz edildiği için sürekli karşılaştırmalar yapılmakta ve ortaya çıkan 

kodlar, kategoriler ve temalar da şekillendirilmeye çalışılmıştır. Veri toplama 

ve analiz edilme süreci de eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Ayrıca verilerin 

analizinde tümevarımsal, raporlaştırılmasında ise tümdengelimsel analiz 

süreci kullanılmıştır (Ekiz, 2001). Bu çalışmada da inanırlık ve tutarlılığı 

sağlamak için araştırmacı tarafından öğretmenlere sorulan ön görüşme 

soruları için uzman görüşlerine başvurulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılarak 

sorulara son hali verilmiştir. Son hali verilen mülakat soruları için pilot 

uygulama yapılmış ve mülakatlarda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar en aza 

indirilerek tutarlılığın artırılması amaçlanmıştır. Son görüşme sorularında ise, 

ders gözlemi sürecinde öğretmenlerin yaptıklarına ilişkin sorular sorularak 

yapılan etkinliklerin, uygulamaların, açıklamaların vb. derinlemesine 

incelenmesi amaçlanmıştır. Ders gözlemi esnasında da sınıf ortamı hem ses 

kayıt cihazı ile kontrol altına alınmış hem de araştırmacı tarafından notlar 

tutulmuştur. Ses kayıt cihazı ile alınan kayıtlar bilgisayar ortamına geçirilerek 

transkript edilmiştir. Daha sonra transkript edilen verilerle ders esnasında 

tutulan notlar karşılaştırılarak tutarlılığın artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca 

elde edilen verilerin analizinde ortaya çıkan kodlar, kategoriler ve temalar da 

başka bir araştırmacı tarafından kodlanmış farklı kodlar, kategoriler, temalar 

üzerinde de görüşülerek netleştirilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen 

verilerin analizlerinin farklı araştırmacılar tarafından incelenmesinin de 

inanırlığı ve tutarlılığı artırdığı belirtilmektedir (Yıldırım, 2010). Etik kurallar 

gereğince öğretmenlerin isimleri gizli tutulmuş ve analizlerde öğretmenler ÖZ, 

ÖR, ÖE… şeklinde kodlanarak sunulmuştur. 
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2. BULGULAR 

Bu bölümde, sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersindeki pratik 

bilgilerinin incelenmesi amacıyla yapılan görüşme ve gözlemlerden elde 

edilen verilerin analiz edilmesiyle ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. 

Öğretmenlerin pratik bilgilerini oluşturan bu çalışma kapsamında 

öğretmenlerle yapılan ön ve son görüşmeler öğretmenlerin benimsedikleri 

kuramlarını, ders sürecine yönelik yapılan gözlemler de öğretmenlerin 

kullanımdaki kuramlarını oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmanın bulgularını 

desteklemek amacıyla ders öncesinde ve sonrasında öğretmenlerle yapılan 

görüşmelerden, ders esnasında tutulan gözlem notlarından ve ders esnasında 

tutulan ses kayıtlarının transkript edilmesiyle ortaya çıkan gözlemlerden elde 

edilen verilerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. 

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik 

Bilgilerine İlişkin Görüşmelerden ve Gözlemlerden Elde 

Edilen Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerinin 

incelenmesi amacıyla yapılan görüşmelerden ve gözlemlerden elde edilen 

verilerin analiz edilmesiyle ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular 

incelendiğinde, öğretmenlerin pratik bilgileri konu alanı, derse hazırlık, ödül-

yaptırım, yöntem-teknik, öğretim süreci, bağlantı, metin okuma, ölçme ve 

değerlendirme, sınıf yönetimi, aile rolü, öğretim programı, öğretmen 

özellikleri, öğrenci özellikleri, sınıfın yapısı, araç-gereçler ve belirli gün ve 

haftalar kategorilerinde toplanmıştır. Kategorilere ilişkin verilerden ortaya 

çıkan temalar Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik Bilgilerine İlişkin Ortaya 

Çıkan Temalar 
Temalar Kategoriler 
Program Bilgisi Öğretim programı 
Alan Bilgisi Konu alanı, bağlantı 
Pedagojik İçerik Bilgisi Yöntem-teknik, Metin okuma, Öğretim 

süreci 
Genel Pedagojik Bilgisi Derse hazırlık, Ödül-yaptırım, Ölçme ve 

değerlendirme, Sınıf yönetimi 
Eğitim Durumları Bilgisi Sınıfın yapısı, Araç-gereçler 
Öğrenciler ve Onların Özellikleri 
Bilgisi 

Öğrenci özellikleri 

Öğretmenler ve Onların Özellikleri 
Bilgisi 

Öğretmen özellikleri 

Aile Rolü Bilgisi Aile rolü 
Özel Gün ve Haftalar Bilgisi Belirli gün ve haftalar 
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Tablo 4’e göre, öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersindeki pratik 

bilgilerine ilişkin görüşmelerden ve gözlemlerden ortaya çıkan kategoriler, 

program bilgisi, alan bilgisi, pedagojik içerik bilgisi, genel pedagojik bilgisi, 

eğitim durumları bilgisi, öğrenciler ve onların özellikleri bilgisi, öğretmenler 

ve onların özellikleri bilgisi, aile rolü bilgisi ile özel gün ve haftalar bilgisi 

temaları altında toplanmıştır. Temalara ilişkin açıklamalar ana başlıklar 

altında sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgileri 

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik 

Bilgilerine İlişkin Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerinin 

incelenmesi amacıyla yapılan ön görüşmelerden elde edilen verilerin analiz 

edilmesiyle ortaya çıkan bulgulara Tablo 5’te yer verilmiştir. 
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Tablo 4. Öğretmenlere İlişkin Ön Görüşme Verilerinden Ortaya Çıkan Kodlar ve 

Kategoriler 

Kategoriler Kodlar 

Konu alanı Ders kitabı içeriği, kavram öğretimi 

Derse hazırlık Ders planı 

Yöntem–teknik Soru-cevap, drama, örnek olay 

Ölçme ve 

değerlendirme 

Ders kitabı etkinlikleri, video etkinlikleri, soru-cevap, derse 

aktif katılma 

Aile rolü Ailenin önemi 

Öğretim programı Konuya ayrılan süre, kazanımlar 

Öğretmen özellikleri 
Öğretmenin rolü, öğretmen hazırlığı, öğretme zamanı, 

öğretmen tutumu 

Öğrenci özellikleri 
Öğrenme zamanı, öğrenci rolü, öğrenme durumu, öğrenci 

tutumu,  öğrenci karakteri, öğrenci dikkati 

Sınıfın yapısı Oturma düzeni 

Araç-gereçler Defter kullanımı, materyal kullanımı, teknoloji kullanımı 

Belirli gün ve haftalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, diğer önemli günler  

 

Tablo 5’e göre, öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersindeki pratik 

bilgilerine ilişkin görüşmelerden elde edilen verilerden ortaya çıkan 

kategoriler ve kodlar incelendiğinde, konu alanı, derse hazırlık, yöntem-

teknik, ölçme ve değerlendirme, aile rolü, öğretim programı, öğretmen 

özellikleri, öğrenci özellikleri, sınıfın yapısı, araç-gereçler ile belirli gün ve 

haftalar kategorilerinde toplanmıştır. Öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersindeki 

pratik bilgilerine ilişkin ön görüşmelerden yapılan alıntılardan bazıları 

şöyledir: 

“Arş: Hayat Bilgisi dersinde konulara ilişkin temel kavramların 

öğretilmesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Biraz anlatır mısınız?  

ÖZ: Hocam her konuya ilişkin temel kavramların öğretilmesi önemlidir. 

Zaten sınıf içinde sorduğumuz sorularla öğrencilerin ön bilgilerini de 

alarak o kavramları öğretmiş oluyoruz. Kavramlar hakkında 

öğrencilerimizin ön bilgileri olduğu için bizler sadece onların bu 

süreçteki eksiklerini tamamlıyoruz veya konuya ilişkin yeni farklı 

kavramlar olursa onları öğretmeye çalışıyoruz.” (Ön Görüşme 8)  

“Arş: Ders planlarının hazırlanmasının öğrenme sürecindeki etkisi 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıklar mısınız?  

ÖR: Düşünüyorum hocam. Sürecin ilerleyişini kestirip, istenilenlerin 

tamamını düzenlemek adına yararlı bence. Çocuklardan konuya 

hazırlıklı gelmelerini istiyor böylece daha başarılı olacaklarını 

söylüyoruz. Öğretmen olarak bizler de ders planlarını yapınca aslında 

bu ön hazırlığı gerçekleştirmiş oluyoruz.” (Ön Görüşme 1) 
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Sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerinin 

incelenmesi amacıyla yapılan son görüşmelerden elde edilen verilerin analiz 

edilmesiyle ortaya çıkan bulgulara Tablo 6’da yer verilmiştir. 
 

Tablo 5. Öğretmenlere İlişkin Son Görüşme Verilerinden Ortaya Çıkan Kodlar ve 

Kategoriler 

Kategoriler Kodlar 

Konu alanı Dersin amacı, dilekçe, konu içeriği,  

Derse hazırlık 
Ödev kontrolü, müzikle derse hazırlık, sonraki derse 

hazırlık, sorumluluk verme, materyal hazırlatma 

Ödül-yaptırım Sembolik ödül 

Yöntem–teknik Soru-cevap, drama, yakından uzağa 

Öğretim süreci 

Tekrar etme, özetleme, dikkat ölçme, çalışmayı sergileme, 

önemli cümlenin altını çizme, sınıf dışı etkinlik, sınıf içi 

etkinlik, konuk çağırma 

Bağlantı 
Dersler arası ilişkilendirme, günlük hayatla ilişkilendirme, 

önceki konularla bağlantı 

Metin okuma Görsel okuma, paylaşımlı okuma 

Ölçme ve 

değerlendirme 
Ödev verme 

Sınıf yönetimi 
Sınıf kurallarına uyma, tüm öğrencilere söz hakkı verme, 

ara verme 

Aile rolü Aile ile iletişim, etkinlikleri aileyle paylaşma 

Öğretmen özellikleri Öğretmen hazırlığı, konu alanındaki gelişmeleri takip etme 

Öğrenci özellikleri Öğrenci tutumu, öğrenci hazırlığı 

Araç-gereçler Defter kullanımı, teknoloji kullanımı 

Belirli gün ve haftalar Ders kitabı içeriği 

Tablo 6’ya göre, öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersindeki pratik 

bilgilerine ilişkin son görüşmelerinden elde edilen verilerden ortaya çıkan 

kategoriler ve kodlar incelendiğinde, konu alanı, derse hazırlık, ödül-yaptırım, 

yöntem-teknik, öğretim süreci, bağlantı, metin okuma, ölçme ve 

değerlendirme, sınıf yönetimi, aile rolü, öğretmen özellikleri, öğrenci 

özellikleri, araç-gereçler ve belirli gün ve haftalar kategorilerinde 

toplanmıştır. Öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine ilişkin 

son görüşmelerden yapılan alıntılardan bazıları şöyledir: 

“Arş: Hocam dersinizde krokiyle ilgili konuşurken öğrencilerinizden 

biri “öğretmenim biz neden krokiyle uğraşıyoruz ki telefondan hemen 

konum atarız, gelmesini istediğimize” dedi. Teknoloji çağında 

olduğumuzu düşünürsek bu konuların da güncellenmesi gerektiğiyle 

ilgili siz ne düşünüyorsunuz hocam peki? 

ÖE: Hocam bende kesinlikle bazı konuların güncellenmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Evet bazı kavramlar önemli ancak artık farklı 

uygulamalarla bu konuların güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. 
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Mesela, kroki ile ilgili konulara ayrılan sürenin çok fazla olduğunu 

düşünüyorum. Öğretim programlarımız yenileniyor ancak bu tarz ders 

kazanımlarının da detaylı bir şekilde ele alınması gerekiyor bence.” 

(Son Görüşme 5)  

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerle yapılan ön görüşmelerden elde 

edilen veriler sonucunda konu alanı, derse hazırlık, yöntem-teknik, ölçme ve 

değerlendirme, aile rolü, öğretim programı, öğretmen özellikleri, öğrenci 

özellikleri, sınıfın yapısı, araç-gereçler ile belirli gün ve haftalar kategorileri 

olmak üzere toplam 11 kategori ortaya çıkmıştır. Yapılan son görüşmede ise 

konu alanı, derse hazırlık, ödül-yaptırım, yöntem-teknik, öğretim süreci, 

bağlantı, metin okuma, ölçme ve değerlendirme, sınıf yönetimi, aile rolü, 

öğretmen özellikleri, öğrenci özellikleri, araç-gereçler ile belirli gün ve 

haftalar kategorileri olmak üzere toplam 14 kategori ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenlerle yapılan ön ve son görüşmelerden orta çıkan kategoriler 

incelendiğinde dokuz kategoride (konu alanı, derse hazırlık, yöntem-teknik, 

ölçme ve değerlendirme, aile rolü, öğretmen özellikleri, öğrenci özellikleri, 

araç-gereçler, belirli gün ve haftalar) benzerlik olduğu yedi kategoride 

(öğretim programı, sınıfın yapısı, ödül-yaptırım, öğretim süreci, bağlantı, 

metin okuma, sınıf yönetimi) ise farklılıkların olduğu görülmektedir. 
 

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik 

Bilgilerine İlişkin Gözlemlerden Elde Edilen Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerinin 

incelenmesi amacıyla yapılan gözlemlerden elde edilen verilerin analiz 

edilmesiyle ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. 
 

ÖZ’nin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik Bilgilerine İlişkin 

Bulgular 

ÖZ’nin sekiz haftalık ses kayıtlarının transkript edilmesiyle ve 

araştırmacının ders esnasında tuttuğu gözlem kayıtlarıyla elde edilen 

verilerden ortaya çıkan kodlar ve kategoriler Tablo 7’de verilmiştir. 

 
Tablo 6. ÖZ’ye İlişkin Verilerden Ortaya Çıkan Kodlar ve Kategoriler 

Kategoriler Kodlar 

Konu alanı 

Oyunlar, evler-yapılar, teknolojik ürünler, yaşam yeri, google 

haritalar, kuşbakışı, kroki, yer yön kavramları, adresle ilgili 

kavramlar, önemli binalar ve resmi kurumlar, konum atma, kroki 

çizme, Cumhuriyet’in ilanı, saltanat, demokrasi, dilekçe, 

sorumluluk, aletler, zaman, ihtiyaç, tasarruf, gider tablosu, 

harcama, gider, son kullanma tarihi, bütçe, güç düğmesi 
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sembolü, israf, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, güç tüketim 

sembolleri, grafik ve tablolar, günlük plan, planlı yaşama, harçlık 

biriktirme, istek, kişisel bakım, doğal kaynaklar, mikrop-bakteri-

virüs 

Derse hazırlık 
Ödev kontrolü, müzikle derse hazırlık, dikkat çekme, ön bilgileri 

alma, hedeften haberdar etme, sonraki derse hazırlık 

Ödül-yaptırım Sözel pekiştireç, sembolik ödül, etkinliklerden mahrum etme 

Yöntem–teknik 
Soru-cevap, gösterip yaptırma, anlatım, güncellik, beyin fırtınası, 

drama, zihinde canlandırma 

Öğretim süreci 

Örnek verme, konuyla ilgili video, tanım yapma, not alma, tekrar 

etme, özetleme, sınıf içi etkinlik, genelleme, örnek gösterme, 

dikkat ölçme, açıklama yapma 

Bağlantı 
Karşılaştırma, dersler arası ilişkilendirme, günlük hayatla 

ilişkilendirme, benzetme, önceki konularla bağlantı 

Metin okuma Sesli okuma, sessiz okuma, görsel okuma 

Ölçme ve 

değerlendirme 

Ödev verme, video etkinlikleri, dönüt-düzeltme, ders kitabı 

etkinlikleri 

Sınıf yönetimi Sınıf kurallarına uyma 

Aile rolü Aile ile iletişim 

 

Tablo 7’ye göre, ÖZ’ye ilişkin elde edilen verilerden ortaya çıkan 

kategoriler ve kodlar incelendiğinde, konu alanı, derse hazırlık, ödül-yaptırım, 

yöntem-teknik, öğretim süreci, bağlantı, metin okuma, ölçme ve 

değerlendirme, sınıf yönetimi ve aile rolü kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca 

kategorilere de bakıldığında, konu alanı 39, derse hazırlık altı, ödül-yaptırım 

üç, yöntem-teknik yedi, öğretim süreci 11, bağlantı beş, metin okuma üç, 

ölçme ve değerlendirme dört, sınıf yönetimi bir ve aile rolünde de bir kod 

ortaya çıkmıştır. ÖZ’nin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine ilişkin 

gözlemlerden yapılan alıntılardan bazıları şöyledir: 

“Öğretmen: Evet, evimizin bulunduğu sokağımız, mahallemiz değişiyor 

değil mi? Oyunlarımız değişiyor, Mesela babaannenizden ninenizden 

eski oyun hiç öğrendiniz mi? Ya da anne babamızdan, neydi o oyunlar 

peki? 

Öğrenci: Beş taş 

Öğrenci: Öğretmenim babam bilye oynuyormuş, annem de körebe 

oynuyormuş.   

Öğrenci: Saklambaç” (Gözlem 1, sayfa 1)  

“Öğretmen derse başlamadan önce akıllı tahtadan müzik açarak 

öğrencilerin spor yapmalarını istedi ve her gün ilk dersin 3-5 

dakikasında böyle yaptığını söyledi.” (Gözlem Kayıtları 1, sayfa 4)  
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ÖR’nin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik Bilgilerine İlişkin 

Bulgular 

ÖR’nin sekiz haftalık ses kayıtlarının transkript edilmesiyle ve 

araştırmacının ders esnasında tuttuğu gözlem kayıtlarıyla elde edilen 

verilerden ortaya çıkan kodlar ve kategoriler Tablo 8’de verilmiştir. 

 
Tablo 7. ÖR’ye İlişkin Verilerden Ortaya Çıkan Kodlar ve Kategoriler 

Kategoriler Kodlar 

Konu alanı 

Meslekler, ilgi, farklılıklar, evler-yapılar, oyunlar, teknolojik 

ürünler, yardımlaşma, aletler, israf, tasarruf, evdeki kaynaklar, 

güneş enerjisi, güç tüketim sembolleri, ihtiyaç, istek, grafik ve 

tablolar, planlı/plansız olmak, bütçe, gelir, gider, masraf, 

barınma, beslenme, giyinme, kişisel bakım 

Derse hazırlık 
Ödev kontrolü, hedeften haberdar etme, sonraki derse hazırlık, 

araştırma yaptırma, materyal hazırlatma 

Ödül-yaptırım Sözel pekiştireç 

Yöntem – 

teknik 

Soru-cevap, gösterip yaptırma, anlatım, örnek olay, beyin 

fırtınası, drama 

Öğretim süreci 

Örnek verme, konuyla ilgili video, not alma, materyal 

kullanma, çalışmayı sergileme, okuduklarını anlattırma, 

özetleme, uyarıda bulunma, önemli cümlenin altını çizme, 

açıklama yapma, sunum yaptırma, 

Bağlantı 
Karşılaştırma, dersler arası ilişkilendirme, günlük hayatla 

ilişkilendirme, benzetme, önceki konularla bağlantı 

Metin okuma Sesli okuma, paylaşımlı okuma, görsel okuma 

Ölçme ve 

değerlendirme 

Ödev verme, video etkinlikleri, dönüt-düzeltme, ders kitabı 

etkinlikleri 

Sınıf yönetimi Sınıf kurallarına uyma 

 

Tablo 8’e göre, ÖR’ye ilişkin elde edilen verilerden ortaya çıkan 

kategoriler ve kodlar incelendiğinde, konu alanı, derse hazırlık, ödül-yaptırım, 

yöntem-teknik, öğretim süreci, bağlantı, metin okuma, ölçme ve 

değerlendirme ve sınıf yönetimi kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca 

kategorilere de bakıldığında, konu alanı 25, derse hazırlık beş, ödül-yaptırım 

bir, yöntem-teknik altı, öğretim süreci 11, bağlantı beş, metin okuma üç, 

ölçme ve değerlendirme dört ve sınıf yönetiminde de bir kod ortaya çıkmıştır. 

ÖR’nin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine ilişkin gözlemlerden yapılan 

alıntılardan bazıları şöyledir: 

“Öğretmen: (kitaptaki resmi kastederek) Bu gördüğünüz işaretler 

elektronik eşyalarda buzdolabında, çamaşır makinasında, bulaşık 

makinasında var. A+++ ise en iyisi A++ ise biraz daha düşük gittikçe 

düşüyor. Biz peki alırken hangisini almalıyız?  

Öğrenciler: A üç artı öğretmenim.  
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Öğretmen: Evet. A sınıfı en iyisi. Suyu daha az kullanıyor, elektriği 

daha az kullanıyor daha tasarruflu.  

Öğrenci: C, D  

Öğretmen: C ve D’ler daha az tasarruflu.” (Gözlem 5, sayfa2)  

“Öğretmen: Çocuklar sayfa 39’u açalım. Çocuklar sayfa 39’u açalım. 

Bugün sizlerle meslekleri öğreneceğiz, konumuz meslekleri 

araştırıyorum. Evet çocuklar zaten önceki derste herkes ilgi duyduğu 

meslekleri araştırıp gelsin, demiştik. Şimdi herkes ilgi duyduğu 

meslekle ilgili araştırmalarını sınıfta okuyacak arkadaşlarını 

bilgilendirecek ve meslekle ilgili getirdiği malzemeleri arkadaşlarına 

gösterecek. Sırayla başlayalım.  

Öğrenci: Öğretmenim ben, öğretmenlik mesleğini anlatacağım. 

Öğretmen olabilmek için…” (Gözlem 1, sayfa 1) 

 

ÖE’nin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik Bilgilerine İlişkin 

Bulgular 

ÖE’nin sekiz haftalık ses kayıtlarının transkript edilmesiyle ve 

araştırmacının ders esnasında tuttuğu gözlem kayıtlarıyla elde edilen 

verilerden ortaya çıkan kodlar ve kategoriler Tablo 9’da verilmiştir. 

 
Tablo 9. ÖE’ye İlişkin Verilerden Ortaya Çıkan Kodlar ve Kategoriler 

Kategoriler Kodlar 

Konu alanı 

Empati, toplum, geri dönüşüm, canlıları ve çevreyi koruma, evler-

yapılar, oyunlar, oyun alanları, meslekler, Cumhuriyet’in ilanı, 

ilgi, atasözleri, yardımlaşma, misafirlik, kroki, harita, adres 

kavramı, google earth, kıtalar, adresle ilgili kavramlar, önemli 

binalar ve resmi kurumlar, yer yön kavramları, konum atma, 

navigasyon, evdeki kaynaklar, yaşam yeri, tasarruf, israf, 

mineraller, pH değeri, doğal kaynak su, güneş enerjisi, 

yenilenebilir enerji kaynakları, ihtiyaç, istek, bütçe, kişisel, bakım, 

kişisel bakım 

Derse hazırlık 
Ödev kontrolü, ön bilgileri alma, hedeften haberdar etme, dikkat 

çekme 

Ödül-yaptırım Sözel pekiştireç, etkinliklerden mahrum etme, ödül verme 

Yöntem–teknik 
Soru-cevap, tartışma, zihinde canlandırma, anlatım, güncellik, 

beyin fırtınası, drama, tümevarım 

Öğretim süreci 

Tanım yapma, örnek verme, açıklama yapma, konuyla ilgili 

video, okuduklarını anlattırma, özetleme, uyarıda bulunma, tekrar 

etme, ipucu verme 

Bağlantı 
Karşılaştırma, dersler arası ilişkilendirme, günlük hayatla 

ilişkilendirme, benzetme, önceki konularla bağlantı  

Metin okuma Sesli okuma, sessiz okuma, görsel okuma 

Ölçme ve 

değerlendirme 

Ödev verme, video etkinlikleri, dönüt-düzeltme, ders kitabı 

etkinlikleri 

Sınıf yönetimi 
Pasif öğrencileri sürece dahil etme, sınıf kurallarına uyma, ara 

verme 
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Tablo 9’a göre, ÖE’ye ilişkin elde edilen verilerden ortaya çıkan 

kategoriler ve kodlar incelendiğinde, konu alanı, derse hazırlık, ödül-yaptırım, 

yöntem-teknik, öğretim süreci, bağlantı, metin okuma, ölçme ve 

değerlendirme ve sınıf yönetimi kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca 

kategorilere de bakıldığında, konu alanı 38, derse hazırlık dört, ödül-yaptırım 

üç, yöntem-teknik sekiz, öğretim süreci dokuz, bağlantı beş, metin okuma üç, 

ölçme ve değerlendirme dört ve sınıf yönetiminde de üç kod ortaya çıkmıştır. 

ÖE’nin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine ilişkin gözlemlerden yapılan 

alıntılardan bazıları şöyledir:  

“Öğretmen: Evet. Peki kişisel ne demek? 

Öğrenci: Yani kişiler. 

Öğrenci: Kendimize özel olan şeyler. 

Öğretmen: Evet. Kendimize özel olan, bize ait olan demek..” (Gözlem 8, 

sayfa 1)  

“Öğretmen: Evimin yerini krokiyle gösteriyorum. Kroki neydi 

çocuklar? 

Öğrenci: Yukarıdan kuşbakışı görünüşüdür.” (Gözlem 5, sayfa 1)  

“Öğretmen: Evet çocuklar şimdi konuyu pekiştirelim kısmındaki 1. 

soruyu yapalım. Herkes ilgi duyduğu meslekle ilgili resim yapsın. 

Sonraki ders bakacağım en güzel resmi yapan arkadaşımıza küçük 

sürprizim olacak.” (Gözlem 3, sayfa 2)  
 

ÖK’nin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik Bilgilerine İlişkin 

Bulgular 

ÖK’nin sekiz haftalık ses kayıtlarının transkript edilmesiyle ve 

araştırmacının ders esnasında tuttuğu gözlem kayıtlarıyla elde edilen 

verilerden ortaya çıkan kodlar ve kategoriler Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 8. ÖK’ye İlişkin Verilerden Ortaya Çıkan Kodlar ve Kategoriler 

Kategoriler Kodlar 

Konu alanı 

Kermes, sosyal yardımlaşma, çevre koruma, yardımlaşma, geri 

dönüşüm, dilekçe, dilekçenin yazıldığı kurumlar, evdeki 

kaynaklar, tasarruf, meslekler, komşuluk ilişkileri, atasözleri, 

kroki, harita, önemli binalar ve resmi kurumlar, adresle ilgili 

kavramlar, ihtiyaç, israf, grafik ve tablolar, istek  

Derse hazırlık 
Ödev kontrolü, ön bilgileri alma, hedeften haberdar etme, 

araştırma yaptırma, sonraki derse hazırlık, dikkat çekme 

Ödül - yaptırım Sözel pekiştireç, sembolik ödül 

Yöntem–teknik 
Soru-cevap, örnek olay, gösterip yaptırma, anlatım, beyin 

fırtınası 

Öğretim süreci 

Tanım yapma, örnek verme, açıklama yapma, konuyla ilgili 

video, okuduklarını anlattırma, uyarıda bulunma, sunum 

yaptırma 
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Bağlantı 
Karşılaştırma, dersler arası ilişkilendirme, günlük hayatla 

ilişkilendirme 

Metin okuma Sesli okuma, sessiz okuma, görsel okuma 

Ölçme ve 

değerlendirme 

Ödev verme, video etkinlikleri, dönüt-düzeltme, ders kitabı 

etkinlikleri 

Sınıf yönetimi Krize müdahale, sınıf kurallarına uyma 

Aile rolü Aile ile iletişim, konuyla ilgili aileyi bilgilendirme 

Tablo 10’a göre, ÖK’ye ilişkin elde edilen verilerden ortaya çıkan 

kategoriler ve kodlar incelendiğinde, konu alanı, derse hazırlık, ödül-yaptırım, 

yöntem-teknik, öğretim süreci, bağlantı, metin okuma, ölçme ve 

değerlendirme, sınıf yönetimi ve aile rolü kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca 

kategorilere de bakıldığında, konu alanı 20, derse hazırlık altı, ödül-yaptırım 

iki, yöntem-teknik beş, öğretim süreci altı, bağlantı üç, metin okuma üç, 

ölçme ve değerlendirme dört, sınıf yönetimi iki ve aile rolünde de iki kod 

ortaya çıkmıştır. ÖK’nin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine ilişkin 

gözlemlerden yapılan alıntılardan bazıları şöyledir: 

“Öğrenci: Harita gibi mi? 

Öğretmen: Harita gibi ama harita değil. Çünkü harita bir yerin ölçülü 

çizimidir. Kroki de ise ölçü yoktur. Şimdi izleyelim videomuzu.” 

(Gözlem 6, sayfa 1)  

 

ÖS’nin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik Bilgilerine İlişkin 

Bulgular 

ÖS’nin sekiz haftalık ses kayıtlarının transkript edilmesiyle ve 

araştırmacının ders esnasında tuttuğu gözlem kayıtlarıyla elde edilen 

verilerden ortaya çıkan kodlar ve kategoriler Tablo 11’de verilmiştir. 
 

Tablo 9. ÖS’ye İlişkin Verilerden Ortaya Çıkan Kodlar ve Kategoriler 

Kategoriler Kodlar 

Konu alanı 

Sosyal yardımlaşma/dayanışma,  sivil toplum kuruluşları, 

atasözleri, dilekçe, demokratik anlayış, istek, dilekçenin 

yazıldığı kurumlar, Cumhuriyet’in ilanı, kaynaklar, tasarruf, 

nezaket kuralları, meslekler, teknolojik ürünler, oyunlar, 

komşuluk ilişkileri, evler ve yapılar, aletler, günlük plan, 

planlı/plansız olmak, hafta içi/sonu 

Derse hazırlık 
Ödev kontrolü, hedeften haberdar etme, dikkat çekme, materyal 

hazırlatma, sorumluluk verme 

Ödül-yaptırım Sözel pekiştireç 

Yöntem–teknik Soru-cevap, güncellik, drama, gösterip yaptırma, anlatım 

Öğretim süreci 

Tanım yapma, örnek verme, açıklama yapma, konuyla ilgili 

video, sunum yaptırma, materyal kullanma, sınıf içi etkinlik, 

ipucu verme 

Bağlantı Karşılaştırma, dersler arası ilişkilendirme, günlük hayatla 
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ilişkilendirme 

Metin okuma Sesli okuma, sessiz okuma, görsel okuma, paylaşımlı okuma 

Ölçme ve 

değerlendirme 

Ödev verme, video etkinlikleri, dönüt-düzeltme, ders kitabı 

etkinlikleri 

Sınıf yönetimi Sınıf kurallarına uyma 

Aile rolü Etkinlikleri aileyle paylaşma 

 

Tablo 11’e göre, ÖS’ye ilişkin elde edilen verilerden ortaya çıkan 

kategoriler ve kodlar incelendiğinde, konu alanı, derse hazırlık, ödül-yaptırım, 

yöntem-teknik, öğretim süreci, bağlantı, metin okuma, ölçme ve 

değerlendirme, sınıf yönetimi ve aile rolü kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca 

kategorilere de bakıldığında, konu alanı 20, derse hazırlık beş, ödül-yaptırım 

bir, yöntem-teknik beş, öğretim süreci sekiz, bağlantı üç, metin okuma dört, 

ölçme ve değerlendirme dört, sınıf yönetimi bir ve aile rolünde de bir kod 

ortaya çıkmıştır. ÖS’nin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine ilişkin 

gözlemlerden yapılan alıntılardan bazıları şöyledir: 

“Öğretmen: Evet çocuklar dediklerinizin hepsi doğru. Komşularımız 

bize çoğu zaman ailemizden daha yakındır. Onlarla ilişkilerimizin iyi 

olması gerekir. Mesela anneniz kek yapacak acil yumurta lazım nereye 

gidersiniz? 

Öğrenciler: Komşumuza öğretmenim.” (Gözlem 6, sayfa 1)  

“Öğretmen: (derse girdiğinde sınıf aydınlık olmasına rağmen lambaları 

yaktı) Çocuklar ben bugün derse girerken konumuzla alakalı bir şey 

yaptım, fark edeniniz oldu mu? Ne yaptım. 

Öğrenci: Öğretmenim lambaları açtınız. Yani tasarruf etmediniz. 

Öğretmen: Aferin, peki beni niye uyarmadınız, öğretmenim lambalarını 

açmayalım sınıfımız zaten aydınlık diye, tasarruf etmeliyiz diye. 

Öğrenci: Unuttuk öğretmenim.” (Gözlem 3, sayfa 1)  

 

ÖF’nin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik Bilgilerine İlişkin 

Bulgular 

ÖF’nin sekiz haftalık ses kayıtlarının transkript edilmesiyle ve 

araştırmacının ders esnasında tuttuğu gözlem kayıtlarıyla elde edilen 

verilerden ortaya çıkan kodlar ve kategoriler Tablo 12’de verilmiştir. 
 

Tablo 10. ÖF’ye İlişkin Verilerden Ortaya Çıkan Kodlar ve Kategoriler 

Kategoriler Kodlar 

Konu alanı 

Nezaket kuralları, dilekçe, doğal kaynaklar, tasarruf, meslekler, 

ihtiyaç, oyunlar, evler-yapılar, teknolojik ürünler, komşuluk 

ilişkileri, atasözleri, iletişim, saygı, yardımlaşma, kroki, önemli 

binalar ve resmi kurumlar, adresle ilgili kavramlar, aletler, 

günlük plan, planlı/plansız olmak 

Derse hazırlık Ön bilgileri alma, araştırma yaptırma, hedeften haberdar etme 
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Ödül-yaptırım Sözel pekiştireç, sembolik ödül 

Yöntem–teknik Soru-cevap, beyin fırtınası,  gösterip yaptırma, anlatım 

Öğretim süreci 
Tanım yapma, örnek verme, açıklama yapma, konuyla ilgili 

video, sunum yaptırma, uyarıda bulunma 

Bağlantı 
Karşılaştırma, dersler arası ilişkilendirme, günlük hayatla 

ilişkilendirme, önceki konularla bağlantı 

Metin okuma Sesli okuma, sessiz okuma, görsel okuma, paylaşımlı okuma 

Ölçme ve 

değerlendirme 

Ödev verme, video etkinlikleri, dönüt-düzeltme, ders kitabı 

etkinlikleri 

Sınıf yönetimi Sınıf kurallarına uyma 

 

Tablo 12’ye göre, ÖF’ye ilişkin elde edilen verilerden ortaya çıkan 

kategoriler ve kodlar incelendiğinde, konu alanı, derse hazırlık, ödül-yaptırım, 

yöntem-teknik, öğretim süreci, bağlantı, metin okuma, ölçme ve 

değerlendirme ve sınıf yönetimi kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca 

kategorilere de bakıldığında, konu alanı 20, derse hazırlık üç, ödül-yaptırım 

iki, yöntem-teknik dört, öğretim süreci altı, bağlantı dört, metin okuma dört, 

ölçme ve değerlendirme dört ve sınıf yönetiminde de bir kod ortaya çıkmıştır. 

ÖF’nin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine ilişkin gözlemlerden yapılan 

alıntılardan bazıları şöyledir: 

“Öğretmen: Evet çocuklar, tüm araştırmalarınız için teşekkür ederiz. 

Güzel araştırmalar yaparak derse gelmişsiniz. İleride hangi mesleği 

seçerseniz seçin, tüm mesleklerin çok değerli olduğunu unutmayın. 

Çünkü meslekler bizim ihtiyaçlarımızdan doğar. Gün geçtikçe 

ihtiyaçlarımız ve bu sebeple meslekler de değişebilir değil mi? 

Öğrenciler: Evet öğretmenim. 

… 

Öğretmen: Evet çocuklar eskiden her mahallede birkaç tane market 

vardı. Ama artık ihtiyaçlarımıza yetmediği için daha büyük marketler 

ortaya çıktı.” (Gözlem 3, sayfa 1)  

 

Öİ’nin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik Bilgilerine İlişkin 

Bulgular 

Öİ’nin sekiz haftalık ses kayıtlarının transkript edilmesiyle ve 

araştırmacının ders esnasında tuttuğu gözlem kayıtlarıyla elde edilen 

verilerden ortaya çıkan kodlar ve kategoriler Tablo 13’te verilmiştir. 

Tablo 11. Öİ’ye İlişkin Verilerden Ortaya Çıkan Kodlar ve Kategoriler 

Kategoriler Kodlar 

Konu alanı 

İstek, ihtiyaç, dilekçe, kaynaklar, meslekler, ilgi, yetenek, 

oyunlar, komşuluk ilişkileri, atasözleri, kroki, yer yön 

kavramları, adresle ilgili kavramlar, önemli binalar ve resmi 

kurumlar, teknolojik ürünler, aletler, tasarruf, günlük plan, 
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planlı/plansız olmak 

Derse hazırlık 
Ön bilgileri alma, ödev kontrolü, araştırma yaptırma, hedeften 

haberdar etme, materyal hazırlatma, dikkat çekme 

Ödül-yaptırım Sözel pekiştireç, sembolik ödül, ödül verme 

Yöntem–teknik Soru-cevap, drama, beyin fırtınası,  gösterip yaptırma, anlatım 

Öğretim süreci 

Tanım yapma, örnek verme, açıklama yapma, konuyla ilgili 

video, özetleme, not alma, sunum yaptırma, çalışmayı sergileme, 

sınıf dışı etkinlik, ipucu verme, sınıf içi etkinlik 

Bağlantı 
Karşılaştırma, dersler arası ilişkilendirme, günlük hayatla 

ilişkilendirme 

Metin okuma Sesli okuma 

Ölçme ve 

değerlendirme 

Ödev verme, video etkinlikleri, çalışma kağıdı etkinlikleri, ders 

kitabı etkinlikleri 

Sınıf yönetimi Sınıf kurallarına uyma, koşullu anlaşma 

 

Tablo 13’e göre, Öİ’ye ilişkin elde edilen verilerden ortaya çıkan 

kategoriler ve kodlar incelendiğinde, konu alanı, derse hazırlık, ödül-yaptırım, 

yöntem-teknik, öğretim süreci, bağlantı, metin okuma, ölçme ve 

değerlendirme ve sınıf yönetimi kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca 

kategorilere de bakıldığında, konu alanı 19, derse hazırlık altı, ödül-yaptırım 

üç, yöntem-teknik beş, öğretim süreci 11, bağlantı üç, metin okuma bir, ölçme 

ve değerlendirme dört ve sınıf yönetiminde de iki kod ortaya çıkmıştır. Öİ’nin 

Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine ilişkin gözlemlerden yapılan 

alıntılardan bazıları şöyledir: 

“Öğretmen: … Şimdi konumuzla ilgili videomuz var onu izleyelim 

bakalım. 

Öğrenciler videoyu izledi. Sonra öğretmen video da geçen örnek günlük 

planı açarak günlük plan yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden 

bahsetti.   

Öğretmen: Çocuklar şimdi bende videodaki günlük plan gibi tahtada 

örnek günlük plan yazacağım. Sizde bunu önce defterinize yazın. Sonra 

evde de boş bir kağıda bir günlük plan hazırlayıp sonraki derse getirin 

tamam mı? 

Öğrenciler: Tamam öğretmenim.” (Gözlem 8, sayfa 2)  

 

ÖM’nin Hayat Bilgisi Dersindeki Pratik Bilgilerine İlişkin 

Bulgular 

ÖM’nin sekiz haftalık ses kayıtlarının transkript edilmesiyle ve 

araştırmacının ders esnasında tuttuğu gözlem kayıtlarıyla elde edilen 

verilerden ortaya çıkan kodlar ve kategoriler Tablo 14’te verilmiştir. 
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Tablo 12. ÖM’ye İlişkin Verilerden Ortaya Çıkan Kodlar ve Kategoriler 

Kategoriler Kodlar 

Konu alanı 

Zayıf ve güçlü yönler, yetenek, kermes, sosyal yardımlaşma, 

demokratik anlayış, dilekçe, kaynaklar, meslekler, ihtiyaç, 

ilgi, hizmet sektörleri, komşuluk ilişkileri, iletişim, 

yardımlaşma, atasözleri, kroki, adresle ilgili kavramlar, 

harita, önemli binalar ve resmi kurumlar, teknolojik ürünler, 

aletler, tasarruf, evdeki kaynaklar, grafik ve tablolar 

Derse hazırlık Ön bilgileri alma, sonraki derse hazırlık 

Ödül-yaptırım Sözel pekiştireç, etkinliklerden mahrum etme, sembolik ödül 

Yöntem–teknik 
Soru-cevap, drama, beyin fırtınası,  gösterip yaptırma, 

anlatım 

Öğretim süreci 
Tanım yapma, örnek verme, açıklama yapma, konuyla ilgili 

video, ipucu verme, tekrar etme, konuk çağırma 

Bağlantı 
Karşılaştırma, dersler arası ilişkilendirme, günlük hayatla 

ilişkilendirme, önceki konularla bağlantı 

Metin okuma Sesli okuma, sessiz okuma, görsel okuma, paylaşımlı okuma 

Ölçme ve 

değerlendirme 

Ödev verme, video etkinlikleri, ders kitabı etkinlikleri, 

dönüt-düzeltme 

Sınıf yönetimi Sınıf kurallarına uyma 

 

Tablo 14’e göre, ÖM’ye ilişkin elde edilen verilerden ortaya çıkan 

kategoriler ve kodlar incelendiğinde, konu alanı, derse hazırlık, ödül-yaptırım, 

yöntem-teknik, öğretim süreci, bağlantı, metin okuma, ölçme ve 

değerlendirme ve sınıf yönetimi kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca 

kategorilere de bakıldığında, konu alanı 24, derse hazırlık iki, ödül-yaptırım 

üç, yöntem-teknik beş, öğretim süreci yedi, bağlantı dört, metin okuma dört, 

ölçme ve değerlendirme dört ve sınıf yönetiminde de bir kod ortaya çıkmıştır. 

ÖM’nin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerine ilişkin gözlemlerden 

yapılan alıntılardan bazıları şöyledir: 

“Öğretmen: Peki çocuklar az önce arkadaşlarımız dedi ya ellerimizi 

sabunlarken suyu kapatmalıyız. Dikkat etmeliyiz diye. Biz suyu 

kullanırken veya elektrik, doğalgaz gibi kaynaklara dikkat edersek 

aynı zaman da ne yapmış oluyoruz çocuklar? 

Öğrenci: Tasarruf yapmış oluyoruz öğretmenim. 

Öğretmen: Aferin. Çocuklar kaynaklarımızı dikkatli bir şekilde 

kullanmalıyız. Onlardan tasarruf etmeliyiz. Şimdi metnimizi 

okuyalım.” (Gözlem 8, sayfa 1)  

“Öğretmen: Evet çocuklar. O zaman okul kaynaklarımız nelerdi, 

söyleyin bakalım? 

Öğrenci: Su öğretmenim. 

Öğrenci: Doğalgaz 

Öğrenci: Elektrik öğretmenim.” (Gözlem 3, sayfa 1)  
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Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde 

Benimsedikleri Kuramlara ve Kullanımdaki Kuramlara 

İlişkin Elde Edilen Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersinde 

benimsedikleri kuramları ile kullanımdaki kuramları karşılaştırılarak 

incelenmiş olup öğretmenlerle yapılan görüşmeler öğretmenlerin 

benimsedikleri kuramlarını, öğretmenlerin sınıf ortamındaki uygulamaları da 

kullanımdaki kuramlarını oluşturmaktadır. Öğretmenlerin benimsedikleri ve 

kullanımdaki kuramlarının karşılaştırılmasına ilişkin alıntılardan bazıları 

şunlardır: 

Araştırmacı tarafından öğretmenlere ders öncesinde, “Ders 

planlarının hazırlanmasının öğrenme sürecindeki etkisi hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Açıklar mısınız?” sorusuna öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar ve gözlemlerden yapılan alıntılardan bazıları şunlardır: 

ÖZ: “Faydalı olduğunu düşünüyorum. Ders planlarını yani günlük 

planı hazırlayınca yarınki derse genel çerçevede hazırlanmış 

oluyoruz. Ders akışı, süreç, problemsiz ilerliyor.” (Ön Görüşme 1)  

“Öğretmen derse başlamadan önce planlarını açarak, ders planına 

baktığını gözlemledim.    … Ayrıca öğretmenden daha önce alınan 

ders planı, ders sürecinde tarafımdan takip edilerek öğretmenin ders 

planına uyduğunu gözlemledim.” (Gözlem Kayıtları 1, sayfa 4)  

ÖR: “Önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Sürecin ilerleyişini 

kestirip, istenilenlerin tamamını düzenlemek adına yararlı bence. 

Çocuklardan konuya hazırlıklı gelmelerini istiyor böylece daha 

başarılı olacaklarını söylüyoruz. Öğretmen olarak bizler de ders 

planlarını yapınca aslında bu ön hazırlığı gerçekleştirmiş oluyoruz.” 

(Ön Görüşme 1)   

 

Öğretmenlerle yapılan görüşme ve gözlemler sonucunda, beş 

öğretmenin ders planının önemli olduğunu ifade etmiş, derslerinde de bu 

planları incelediği gözlemlenmiştir. İki öğretmen ise ders planlarının çok 

gerekli ve etkili olmadığını belirterek derslerinde de ders planlarını 

kullanmamışlardır. Ayrıca bir öğretmenin de ders planının hazır alınıp 

kullanıldığı için etkili olmadığını ifade ettiği ancak ders planına uygun ders 

işlediği gözlemlenmiştir. Ders planları ile ilgili öğretmenlerin hemen hemen 

hepsinin benimsedikleri kuramları ile kullanımdaki kuramlarının örtüştüğü 

söylenebilir. 

Araştırmacı tarafından öğretmenlere ders öncesinde, “Öğrencinin 

rolü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sınıfta hangi rolü almalıdır?” 
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sorusuna öğretmenlerin verdikleri cevaplar ve gözlemlerden yapılan 

alıntılardan bazıları şunlardır: 

ÖK: “Öğrenci süreçte aktif olarak katılmalı ki elimizden geldiğince 

katmaya çalışıyoruz, onların görüşlerine önem verip dinliyoruz. 

Onlar ne kadar katılırsa o kadar iyi öğreniyorlar hocam bence.” (Ön 

Görüşme 2) 

“Öğretmen ders esnasında sorular sorarak öğrencileri sürece 

katmaya çalıştı. Aynı öğrencilerden ziyade farklı öğrencilere de söz 

hakkı verdiği gözlemlendi.” (Gözlem Kayıtları 2, sayfa 2) 

ÖM: “Öğrenci sınıfta aktif olmalı bu derste de diğer derslerde olduğu 

gibi onu yapmaya çalışıyorum, söz hakkı isteyen konuşmak isteyen 

her öğrenciyi konuşturmaya çalışıyorum.” (Ön Görüşme 2)  

“Öğretmenin ders esnasında parmak kaldıran öğrencilerin hepsine 

söz hakkı vererek onları dinlediği ve parmak kaldırmadan konuşan 

öğrencilere ise uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.” (Gözlem 

Kayıtları 2, sayfa 2)  

Yapılan görüşme ve gözlemler sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerin 

sınıf içinde aktif rol alması gerektiği, öğrenme sürecine öğrencinin katılım 

göstermesinin, kendisini ifade etmesinin ve sınıf içi kurallara uymasının da 

önemli olduğunu belirtmişler ve buna yönelik çalışmalar yaptıkları 

gözlemlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerinin sınıf içindeki rolüne ilişkin 

öğretmenlerin tamamının benimsedikleri kuramları ile kullanımdaki 

kuramlarının örtüştüğü söylenebilir.  

Araştırmacı tarafından öğretmenlere ders öncesinde, “Hayat Bilgisi 

dersi kazanımları ile ilgili düşünceniz nedir? Sizce yeterli mi, eksik mi veya 

farklı kazanımlar olabilir miydi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar ve gözlemlerden yapılan alıntılardan 

bazıları şunlardır: 

Öİ: “Kazanımlar gayet iyi hocam, öğrencilerin yaşantılarında 

karşılaştığı kazanımlar aslında. Bu derste zaten günlük yaşamdaki 

birçok durumun sınıf ortamında konuşularak pekiştirilmesi 

sağlanıyor.” (Ön Görüşme 3)  

“Öğretmen, öğretim programındaki kazanımları ders süresince işledi. 

Kazanımların dışında farklı bir konuya veya içeriğe değinmediği 

gözlemlendi.” (Gözlem Kayıtları 3, sayfa 2) 

ÖR: “Kazanımlar yeterli bence fakat eksik hocam, bence bu 

kazanımların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor, çağımız değişiyor 

biraz daha teknolojiyle bağlantılı kazanımlar olabilir, tamam biz farklı 

bir şekilde örtük olarak veriyoruz ama bence bu ders kapsamına da 

girmeli. Mesela, kodlamaya yönelik farkındalık oluşturan kazanımlar 

olabilir.” (Ön Görüşme 3)  
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“Öğretmen, öğretim programındaki kazanımları ders süresince işledi. 

Kazanımların dışında farklı bir konuya veya içeriğe değinmediği 

gözlemlendi.” (Gözlem Kayıtları 3, sayfa 2) 

 

Öğretmenlerle yapılan görüşme ve gözlemler sonucunda, üç 

öğretmenin Hayat Bilgisi dersi kazanımlarını yeterli bulmakta ve öğretim 

programındaki kazanımlara ders sürecinde değindiği; üç öğretmenin de Hayat 

Bilgisi kazanımlarına yönelik farklı kazanımlarında olabileceğini ifade etmiş 

ancak öğretim programındaki kazanımların dışında farklı konu ve içeriğe 

değinmediği gözlemlenmiştir. İki öğretmenin ise, kazanımların yeterli 

olmadığını farklı konulara ilişkin kazanımların da olması gerektiğini 

bahsetmiş ve buna yönelik çalışmalar yaptığı gözlemlenmiştir. Hayat Bilgisi 

dersi kazanımlarıyla ilgili öğretmenlerin önemli bir kısmının benimsedikleri 

kuramları ile kullanımdaki kuramlarının örtüştüğü söylenebilirken üç 

öğretmenin ise benimsedikleri kuramları ile kullanımdaki kuramlarının 

örtüşmediği söylenebilir. 

Araştırmacı tarafından öğretmenlere ders öncesinde, “Hayat Bilgisi 

dersi öğretiminde herhangi bir konuya ilişkin materyal kullanımının 

öğrenciye veya öğrenme sürecine etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıklar 

mısınız?” sorusuna öğretmenlerin verdikleri cevaplar ve gözlemlerden yapılan 

alıntılardan bazıları şunlardır: 

ÖS: “Hocam materyal öğrenme sürecinin önemli bir parçası bence. 

Öğrenci materyal hazırlarken aynı zamanda da öğreniyor. Ayrıca 

ders öğretiminde de farklı bir hava katıyor. Öğrenciler derste daha 

etkili oluyor, derse sürekli katılmak materyallerini sunmak veya 

kullanmak istiyor. Öğrenmede daha kalıcı ve kolay oluyor bence.” 

(Ön Görüşme 7)  

“Öğretmen: Sıradaki arkadaşımız kim? Kıyafetlerinden ve getirdiği 

araç-gereçlerden anlaşılıyor değil mi? Peki mesleği ne?  

Öğrenciler: Evet öğretmenim terzi.  

Öğretmen: Evet getirdiği bu araç ne peki. (mezurayı kastederek)  

Öğrenciler: Mezura. ….  

Öğrenci: İğneler, sabun, ipler, farklı farklı süsler, kumaşlar getirdim. 

Ütü getirdim.” (Gözlem 4, sayfa 2)  

“Öğretmenin derslerinde materyal kullanımına sıklıkla yer verildiği 

gözlemlendi.” (Gözlem Kayıtları 7, sayfa 2) 

 

Yapılan görüşme ve gözlemler sonucunda, öğretmenlerin tamamı 

Hayat Bilgisi dersi öğretiminde materyal kullanımının önemli ve etkili 

olduğunu ifade ettiği ancak sadece üç öğretmenin öğrenme-öğretme 

süreçlerinde materyal kullanımına yer verdiği gözlemlenmiştir. Hayat Bilgisi 
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dersinde materyal kullanımıyla ilgili öğretmenlerin çoğunluğunun 

benimsedikleri kuramları ile kullanımdaki kuramlarının örtüşmediği, üç 

öğretmenin ise benimsedikleri ile kullanımdaki kuramlarının örtüştüğü 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin benimsenen ve kullanımdaki kuramları öğretmenlere 

yöneltilen sorulara göre incelendiğinde ise, ders planı, öğrenci rolü ve konu 

alanı kodlarına ilişkin sorularda öğretmenlerin tamamının benimsenen ve 

kullanımdaki kuramlarının örtüştüğü görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin 

benimsenen ve kullanımdaki kuramlarının en az örtüştüğü soruların teknoloji 

kullanımı ve materyal kullanımı kodlarına ilişkin sorular olduğu bulunmuştur. 

Öğretmenlerin önemli bir kısmı Hayat Bilgisi dersinde teknoloji ve materyal 

kullanımının önemli olduğunu ifade etmesine rağmen ders esnasında 

bunlardan çok faydalanmadıkları görülmektedir. Çalışmanın bulguları bir 

bütün olarak ele alındığında ise, öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersinde 

benimsedikleri ve kullanımdaki kuramlarına yönelik boşluklar olmasına 

rağmen bu kuramların genellikle örtüştüğü söylenebilir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Öğretmenlerin pratik bilgilerine yönelik birçok farklı kavramın 

(kişisel pratik bilgi, öğretmen bilgisi, öğretmenlerin pratik bilgisi, pratik 

kuram vb.) kullanıldığı görülmektedir (Clandinin & Connelly, 1987; Elbaz, 

1981; Sanders & McCutcheon, 1986; Verloop vd., 2001). Pratik bilgi 

kavramıyla ilgili alanyazında bir fikir birliğinin bulunmadığı, terim 

çeşitliliğinin ve kullanımının sistematik olmadığı görülmektedir. Nitekim 

pratik kuram ve pratik bilgi kavramlarının da birbirlerinin yerine kullanıldığı 

ifade edilmektedir (Buitink, 2009; Chaharbashloo, 2016; Gholami & Husu, 

2010). Öğretmenler tarafından üretilen bu pratik kuramlar da uygulamanın 

kuramları olarak ifade edilmekte ve benimsenen ile kullanımdaki kuramlar 

olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır (Argyris & Schön, 1974). 

Yapılan bu çalışmada da öğretmenlerle yapılan görüşmeler ve ders gözlemleri 

sonucunda, öğretmenlerin benimsenen ile kullanımdaki kuramları 

karşılaştırılarak incelenmiştir. Öğretmenlerin benimsenen ve kullanımdaki 

kuramları öğretmenlere yöneltilen sorulara göre incelendiğinde, ders planı, 

öğrenci rolü ve konu alanı kodlarına ilişkin sorularda öğretmenlerin 

tamamının benimsenen ve kullanımdaki kuramlarının örtüştüğü ancak 

teknoloji kullanımı ve materyal kullanımı kodlarına ilişkin sorularda ise en az 

örtüştüğü görülmüştür. Çalışmada öğretmenlerin önemli bir kısmı Hayat 

Bilgisi dersinde teknoloji ve materyal kullanımının önemli olduğunu ifade 
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etmesine rağmen ders esnasında yeteri kadar yer vermediği ifade edilebilir. 

Bu bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise, öğretmenlerin Hayat 

Bilgisi dersinde benimsedikleri ve kullanımdaki kuramlarına ilişkin 

boşlukların bulunmasına rağmen genellikle bu kuramların örtüştüğü 

söylenebilir. Merrell’in (2013) çevrimiçi yazma öğretim programlarında 

yapılandırmacılığın kullanılmasında öğretim tasarımcılarının benimsenen ve 

kullanımındaki kuramları arasındaki ilişkiye yönelik yapılan çalışmasında 

tasarımcıların benimsedikleri kuramlar, 13 yapılandırmacı ilkeden üçü için 

kullanımdaki kuramlarıyla uyumlu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer 

yapılandırmacı ilkelerde ise öğretim tasarımcılarının benimsedikleri ve 

kullanımdaki kuramlarının örtüştüğü söylenebilir. Lasdun'un (1976) 

çalışmasında da, kullanımdaki tasarım kuramının, benimsenen tasarım kuramı 

ile oldukça uyumlu olduğu ifade edilmektedir (aktaran Goldschmıdt, 2005, 

s.340). Steinberger (2016) ideal olarak, benimsenen ve kullanımdaki 

kuramların birbirleriyle uyumlu olması gerektiğinden ancak bazı durumlarda 

uyumlu olmadığından bahsetmektedir. Argyris (1994) çalışmasında bireylerin 

benimsenen ve kullanımdaki kuramları arasındaki çelişkilerin olduğu ancak 

çoğunun bu çelişkinin farkında olmadığını ifade etmektedir. Menges ve 

Rando (1989) ise, benimsenen ve kullanımdaki kuramlar arasındaki 

boşlukların veya çelişkilerin olabileceğini öne sürmektedir. Kerr’in (2009) 

akademik kütüphanelerde bilgi okuryazarlığı kavramları ve uygulamaları 

arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılan çalışmasında da benimsenen 

ve kullanımdaki kuramlar arasında önemli boşlukların olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin pratik bilgileri alanında yapılan ilk araştırmalardan 

olan Elbaz’ın (1981) çalışmasında öğretmenlerin pratik bilgilerinin; içeriği, 

oryantasyonu ve yapısı üzerinde durulmaktadır. Pratik bilginin içeriğini beş 

kategoride incelemekte ve bunları alan, program, öğretim, kişisel veya kendi 

hakkında ve okul ortamı bilgisi olarak ifade etmektedir. Shulman (1986) da, 

öğretmenlerin bilgilerinin içeriğini ve yapısını yaptığı çalışmada ortaya 

çıkarmış ve içerik bilgisi, pedagojik içerik bilgisi, program bilgisi ve içerik 

incelemeleri şeklinde kavramsallaştırarak öğretmenlerin bilgilerini 

anlamlaştırmaya çalışmıştır. Daha sonra yapmış olduğu bir başka çalışmada 

da öğretmenlerin bilgilerini kategorilendirmekte ve bu bilgileri alan bilgisi, 

genel pedagojik bilgisi, program bilgisi, pedagojik içerik bilgisi, öğrenenler ve 

onların özellikleri bilgisi, eğitim durumları bilgisi ve eğitim amaçları bilgisi 

şeklinde ifade etmektedir (Shulman, 1987). Meijer vd. (1999), öğretmenlerin 

pratik bilgilerinin altı kategoriden oluştuğunu ifade etmektedir. Bu 
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kategorileri de: konu bilgisi, öğrenci bilgisi, öğrencinin öğrenme ve anlama 

bilgisi, amaç bilgisi, müfredat bilgisi, öğretim stratejileri bilgisi olarak 

adlandırmış ve bu kategorilerin, öğretmenlerin belirli bir konu hakkındaki 

pratik bilgilerini araştırmak için yararlı olabileceğinden bahsetmiştir. 

Chaharbashloo vd. (2020) tarafından yapılan çalışmada ise, öğretmenlerin 

pratik bilgilerinin içeriği, konu, öğrenci, müfredat, sınıf yönetimi, pedagoji, 

kişisel bilgi, okulun bağlamı ve uygun öğrenme ortamları bilgileri olmak 

üzere sekiz başlıkta kategorilendirmiştir. Sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi 

dersindeki pratik bilgilerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada da 

öğretmenlerin pratik bilgileri, program bilgisi, alan bilgisi, genel pedagojik 

bilgisi, pedagojik içerik bilgisi, eğitim durumları bilgisi, öğrenciler ve onların 

özellikleri bilgisi, öğretmenler ve onların özellikleri bilgisi, aile rolü bilgisi ile 

özel gün ve haftalar bilgisi olarak kavramsallaştırılmaktadır. 

Bu çalışmada öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersindeki pratik 

bilgilerinin, öğretmenlerin bilgilerine yönelik yapılan çalışmalarda (Elbaz, 

1981; Chen, 2003; Grossman, 1990; Li, 2010; Meijer vd., 1999; Meijer vd., 

2002; Shulman, 1986, 1987; Van Driel vd., 1998) ortaya çıkan kategorilerle 

benzerliklerin ve farklılıkların olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin pratik 

bilgilerine yönelik yapılan çalışmalarda (Elbaz, 1981, Chaharbashloo vd., 

2020; Meijer vd., 1999; Meijer, Verloop & Beijaard, 2002; Shulman 1986, 

1987; Van Driel vd., 1998) da program bilgisi ayrı bir kategori olarak ele 

alınmıştır. Alan bilgisi, öğretmenin sahip olduğu, yapılandırdığı ve öğreteceği 

alana ilişkin olan bilgidir (Ekiz, 2006). Elbaz (1981) ve Shulman (1986, 1987) 

çalışmalarında alan bilgisi ayrı bir başlık olarak yer alırken Meijer vd. (1999), 

Van Driel vd. (1998), Grossman (1990), Meijer vd. (2002), Chaharbashloo vd. 

(2020) ve Li’nin (2010) çalışmalarında konu bilgisi olarak yer almaktadır. 

Genel pedagojik bilgi kavramı ise, Shulman (1987), Grossman (1990), Van 

Driel vd. (1998) ve Li’nin (2010) çalışmalarında ayrı bir kategori olarak 

belirtilmiştir. Shulman (1986, 1987), Grossman (1990) ve Li’nin (2010) 

çalışmalarında pedagojik içerik bilgisi ayrı bir başlıkta yer alırken bazı 

çalışmalarda (Elbaz, 1981; Meijer vd., 1999; Van Driel vd., 1998) ise öğretim 

bilgisi, öğretim stratejileri bilgisi, sunumlar ve stratejiler bilgisi, öğretim 

teknikleri gibi farklı adlarla kategorilendirilmiştir. Chaharbashloo vd. (2020) 

çalışmasında ise pedagoji bilgisi olarak kavramsallaştırmaktadır. Eğitim 

durumları bilgisi, okul, okulun işleyişi, yapısı, kültürü, sınıf yapısı, işleyişi, 

iklimi, kültürü, araç-gereçler, eğitim teknolojisi gibi durumları bilmeyi 

içermektedir (Ekiz, 2006; Shulman, 1987). Chen’in (2003) çalışmasında da 

durum bilgisi öğretmenlerin pratik bilgilerinin alt başlıkları altında yer 
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almaktadır. Öğrenciler ve onların özellikleri bilgisini, Meijer vd. (1999), Li 

(2010) ve Chaharbashloo vd. (2020) çalışmalarında öğrenci bilgisi ve 

Shulman (1987) da öğrenciler ve onların özellikleri bilgisi olarak 

kavramsallaştırmaktadır. Ayrıca Meijer vd.’nin (2002) çalışmasındaki bireysel 

öğrenciler, genel olarak öğrenciler ve öğrencinin öğrenmesi ve anlaması 

başlıkları da bu çalışmadaki öğrenciler ve onların özellikleri bilgisi 

kategorisinin içeriğini oluşturduğu söylenebilir. Öğretmen ve onların 

özellikleri bilgisi içeriği, bazı araştırmacılar tarafından farklı kavramlarla ele 

aldığı söylenebilir. Elbaz (1981) çalışmasında kişisel bilgi veya kendisi 

hakkında bilgisi olarak ele almakta, Chen (2003) çalışmasında öğretmenin 

eğitim inancı ve öğretmenin kendini tanıması kategorileri ile Meijer vd.’nin 

(2002) çalışmasındaki öğretmen öğrenci etkileşimi kategorisi bu çalışmadaki 

öğretmen ve onların özellikleri bilgisi içeriğinde yer alabileceği söylenebilir. 

Aile rolü bilgisi, öğrencinin öğrenme-öğretme süreçlerine ailenin de dahil 

edilerek eğitim ve öğretimin daha etkili ve verimli yönetilebilmesi için bu 

süreçte yapılması gerekenleri bilmeyi içermektedir. Çocuğun yaşamının ilk 

zamanlarından itibaren onun gelişiminden ve eğitiminden sorumlu olan 

ailenin sorumluluğu, çocuğun okula başlamasıyla birlikte devam etmektedir. 

Ayrıca okul öncesi dönemden başlayarak ailenin, çocuğunun okuldaki eğitim 

öğretim sürecine katılması ve etkin iletişim kurmasının çocukların öğrenme 

süreçlerinde olumlu ve kalıcı izler bıraktığı görülmektedir (Kaya, 2002). 

Öğretmenin, öğrenme süreçlerine ilişkin aileyle iletişim halinde olması, 

süreçle ilgili aileyi bilgilendirmesi, öğrenme sürecine dahil etmesi hem 

öğrencinin başarısını hem de öğrenme sürecine yönelik motivasyonunu 

artıracağı için öğrenme sürecinde ailenin rolünün bilinmesinin önemli olduğu 

söylenebilir. Özel gün ve haftalar bilgisi, ülkemizin tarihi açısından önemli 

olan belirli gün ve haftalar ile tüm ülkeler tarafından benimsenen gün ve 

haftalarda öğrencilerin duyarlılık kazanmaları, sorumluluk almaları, 

özgüvenlerini geliştirmeleri, kendilerini rahatça ifade etmeleri, iletişim 

becerilerini geliştirmeleri için öğretmenlerin bugün ve haftaları bilmesini ve 

öğrenme öğretme süreçlerinde bu özel gün ve haftalara etkin bir şekilde yer 

vermesini içermektedir. Keskin ve Kuru’nun (2018) çalışmasında da 

öğretmenlerin belirli gün ve haftalarda tavrının önemli olduğu, öğrencilerin bu 

zamanlarda kendilerini ifade etmelerini sağlayıcı imkanlar sunması ve sürece 

aktif katılımlarını sağlayarak etkili bir öğrenme ortamının oluşturulması 

açısından değerli olduğu ifade edilmektedir. 
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Öneriler 

• Sınıf öğretmenlerinin çoğunun Hayat Bilgisi dersi pratik 

bilgilerinden teknoloji ve materyal kullanımına ilişkin 

benimsedikleri ve kullanımdaki kuramlarının örtüşmediği 

bulunmuştur. Buradan hareketle, öğretmenlerin teknoloji ve 

materyal kullanımlarının incelenmesine yönelik çalışmalar 

yapılabilir.  

• Öğretmenlerin pratik bilgilerine yönelik ortaya çıkan yeni başlıklara 

(aile rolü bilgisi, özel gün ve haftalar bilgisi) ilişkin farklı çalışmalar 

yapılabilir. 

• Sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersindeki pratik bilgilerinin 

belirlenmesine yönelik farklı sınıf kademelerinde çalışmalar 

yapılabilir.  

• Sınıf öğretmenlerinin pratik bilgileri farklı derslerde yapılacak 

çalışmalarla belirlenebilir. 
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GİRİŞ 

Bireyi ve toplumsal yaşamı konu olarak ele alan Sosyal Bilgiler, ilk 

defa 1892 yılında Amerika ‘da milli bir toplumsal anlayışın oluşması için bir 

ders olarak düzenlenmiştir (Doğanay, 2005; Sönmez, 1999). Sosyal Bilgiler 

dersi içerik olarak vatandaşlık tarih ve coğrafya derslerinden oluşturulmuş, 

değişimlere ve ihtiyaçlara göre de tekrar şekillendirilmiştir (Sönmez, 1999). 

Bireyin kendini ve çevresini tanıması, farklılıklara saygı göstermesi ve kişiye 

vatandaşlık yeterliliklerinin kazandırılması, Sosyal Bilgilerin ders olarak 

ayırıcı bir özelliğidir. (Doğanay, 2005)  

Sosyal Bilgiler için vatandaşlık bağlamında yapılmış olunan tanımlara 

bakıldığının da; iyi bir yurttaş olarak ulusal ve evrensel değerlere sahip 

bireylerin yetişmesini amaçlayan, bireyin yetişmesi ve toplumsallaşmasında 

itaatkâr bir vatandaş yerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip vatandaşların 

olmasını öngören bir disiplin olarak tanımlanmaktadır (Barr, Barth & 

Shermis,1977; Çatak, 2016; Doğanay, 2005; Sönmez, 1999). 

Barr, Barth ve Shermis (1977) Sosyal Bilgiler Programını; vatandaşlık 

aktarımı, sosyal bilimler ve yansıtıcı düşünme olarak üç geleneksel anlayış 

içerisinde ele almaktadır. Barr vd. göre Sosyal Bilgiler için en eski ve en çok 

kullanılan gelenek vatandaşlık aktarımıdır. Bu anlayışı farklı kültürlerde 

birçok öğretmen Sosyal Bilgilerde kullanmaktadır.  Bu anlayışın esas amacı 

ideal bir toplum ve arzu edilen bir vatandaş için topluma ait olan kültür ve 

değerlerin yeni nesillere öğretilmesidir. Barr vd. vatandaşlık aktarımında hem 

vatandaşlık anlayışının öğrenilmesi ve hem de bu anlayışa inanılmasında 

öğretmenin en önemli role sahip olduğunu belirtmektedir. Öğretmenler, 

toplumsal inanç ve beklentilere göre, toplum içindeki bireylerin birbirleriyle 

ilişkileri ve bireyden arzu ettiği davranışların neler olduğunu bilerek hareket 

etmelidirler. 

Doğanay (2005) Sosyal Bilgileri içeriğini beşeri ve sosyal bilimlerden 

alan, bireyi içinde bulunduğu doğal ve toplumsal çevrede tarihsel bir boyutta 

değerlendiren ve kişiyi demokratik değerlere sahip etkili bir vatandaş olarak 

yetiştirmeyi amaç edinen bir disiplin olarak ele almıştır. Doğanay Sosyal 

Bilgilerin genel amacının etkili vatandaş olduğunu ve bir devlette etkili bir 

yurttaş yetiştirme vazifesinin eğitim sistemlerinde Sosyal Bilgiler dersine ait 

olduğunu belirtmiştir. 

Yılmaz (2013) Sosyal Bilgileri, çeşitli disiplinlerden oluşan bir eğitim 

programı olduğunu ve bu programında bir parçasının da vatandaşlık eğitimi 

olduğunu belirtmektedir. Yılmaza göre vatandaşlık eğitiminin amacı, 

öğrencilerin insan hakları konusunda, ulusal güvenlik ile ilgili ve ülkenin 
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yönetim yapısı hakkında bilgi sahibi olarak devlet yönetimine ve toplumsal 

yaşama daha etkin bir birey olarak katılımını gerçekleştirmektir. Vatandaşlık 

eğitimi ile birlikte birey hak ve yükümlülüklerini idrak ederek büyümesi, daha 

sonraki dönemlerde bireylerin bir yetişkin olarak sahip olması gerektiği 

yükümlülüklere ve rollere hazırlıktır. 

Seefeldt, Castle ve Falconer’a  (2015) göre Sosyal Bilgilerin iki temel 

amacı bulunmaktadır. Birinci amacı öğrencileri vatandaşlık yükümlülüklerini 

üstlenmeleri için hazırlamak ve ikinci amacı ise Sosyal Bilgileri gerekli 

davranışları, becerileri ve bilgileri birleştirerek diğer konulardan ayırmaktır. 

Seefeldt vd. Sosyal Bilgilerinin alanının geniş olmasına rağmen, çocuklarında 

küçük olduğunu ve büyüme sürecinde bu bilgi ve becerilerin 

aktarılabileceğini ifade etmektedirler. Sosyal bilgiler öğretim programında yer 

alan konuların vatandaşlık eğitimine yönelik olması, öğrencilerde vatandaşlık 

şuurunun oluşmasını sağlayabilecektir. Bilgi ve becerilerin yeterli düzeyde 

olmaması durumunda ise öğrencilere istenilen kazanımlar kazandırılamaz. Bu 

nedenle araştırmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretim programında yer 

alan konuların vatandaşlık eğitimi içeriğine yönelik öğretmen görüşlerini 

belirleyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevaplar 

aranmıştır: 

 Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre, Sosyal Bilgiler programındaki 

vatandaşlık eğitimi ile bağlantılı konular yeterli midir?  

 Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre, öğretmenler Vatandaşlık 

eğitimine ilişkin derslerde hangi konulara daha çok yer 

vermektedirler?  

 Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre, Vatandaşlık eğitimine yönelik 

olarak ortaokul kademesi için hazırlanan programlarda yer verilen 

kazanımlar yeterli midir?  

 Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre, Vatandaşlık eğitimi için 

derslerde daha çok hangi öğretim yöntemleri kullanılmaktadır?  

 

YÖNTEM 

Diyarbakır’da görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal 

bilgiler öğretim programında yer alan konuların vatandaşlık eğitimi içeriğine 

yönelik görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan araştırma, nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması ile şekillenmiştir. Nitel araştırma, sosyal 

olguları incelerken teori oluşturmayı esas alarak, olguları içinde bulunduğu 
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çevre içinde araştıran ve bu sosyal vakaların bulunduğu çevreyi dikkate alarak 

anlamaya çalışan bir yaklaşımdır (Yıldırım, 1999). Nitel araştırmada 

araştırmacı, çalışma ortamına dair bulguları birinci elden güvenilir ve samimi 

bir şekilde vurgular. Nitel araştırmada belirli bir durum ya da fenomen için 

tek bir gerçeklik değil gerçekliğin çoklu, göreceli boyutları vardır (Kielmann, 

Cataldo & Seeley, 2012). Araştırmacı, insan bakış açısından, kişisel 

anlayıştan ve bireye ait duygulardan faydalanarak toplumsal yaşamı bir bütün 

olarak anlamaya çalışır (Neumann, 2014). 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubun oluşturan öğretmenler Diyarbakır 

ilinde yer alan ortaokullarda görev yapan 97 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

oluşturmaktadır. Çalışmada, araştırmaya katılan öğretmenlerin seçilmesinde, 

araştırmanın amacına uygun olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi ile yakında ve ulaşılması kolay olan bir durum tercih edilir. Bu 

örnekleme yöntemi çalışmaya hız ve kolaylık sağlar (Yıldırım & Şimşek, 

2011).  Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan dört soru 

çalışma grubunu oluşturan 97 Sosyal Bilgiler öğretmenine sorularak, 

araştırma verileri elde edilmiştir. Bu araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerine ilişkin demografik özellikler aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubu Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler 
Çalışma Grubu 

n % 

Cinsiyet 
Kadın 23 24 

Erkek 74 76 

Yaş 

30 ve altı 10 7 

31-40 arası 54 56 

41 ve üstü 33 34 

Mesleki Kıdem 

1-5 yıl 12 12 

6-10 yıl 16 17 

11-15 yıl 27 28 

16 ve üstü 42 43 

Eğitim Düzeyi 
Lisans 88 91 

Lisansüstü 9 9 

Vatandaşlık Eğitimi İle 
İlgili Etkinliğe Katılım 
Durumu 

Evet 

Seminer 12 13 

Hizmet içi eğitim 8 8 

Sempozyum 5 5 

Hayır  72                       74 
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Çalışma grubu öğretmenlerine ait demografik özellikler için Tablo 1’e 

bakıldığında, katılımcı öğretmenlerin cinsiyet bakımından %76’sını erkekler 

oluştururken, %24’ünü ise kadın öğretmenler oluşturmaktadır. Katılımcı 

öğretmenlerin yaşına ilişkin Tablo 1’e bakıldığında, öğretmenlerin % 7’si 30 

yaş ve altı, % 56’sının 31 yaş - 40 arası ve % 34’ ünün ise 41 yaş ve üstü 

olduğu görülmektedir. Tablo 1’e göre öğretmenlerin mesleki kıdem 

bakımından % 12’ si 1-5 yıl arası, %17’ sinin 6-10 yıl arası, %28’ nin 11-15 

yıl arası ve % 43 16 yıl ve üstü mesleki deneyime sahip oldukları 

görülmektedir. Eğitim düzeyi olarak araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin % 91’inin lisans öğrenim düzeyindeyken, % 9’u ise 

lisansüstü öğrenim düzeyine sahip oldukları görülmektedir. 

Veri Toplama Aracı 

Diyarbakır ili merkez ilçelerinde görev yapan Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim programında yer alan konuların 

vatandaşlık eğitimi içeriğine yönelik görüşlerini belirlemek amacı ile 

araştırmacı tarafından oluşturulmuş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla dört açık uçlu 

sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılmıştır. 

Alan taraması sonucunda araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu 

sorularının amaca uygunluğuna ilişkin dört Sosyal Bilgiler eğitimi alan 

uzmanının görüşlerine başvurulmuştur Araştırmacı yarı yapılandırılmış 

görüşme formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını uzman görüşüne 

başvurarak yapmıştır. Uzman görüşüne başvurularak hazırlanmış olan ölçme 

aracının (görüşme formu) kapsam ve içerik geçerliliği sağlanmaya 

çalışılmıştır. Yarı yapılandırmış görüşme formu oluşturulduktan sonra, 

çalışma grubu üyelerinin dışında 10 tane sosyal bilgiler öğretmenine 

uygulanmış ve uygulama sonucunda yeterli düzeyde açık ve net olmayan ya 

da anlaşılmayan soru maddeleri araştırmacı tarafından uzman görüşü 

doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formundan çıkarılarak forma son 

şekli verilmiştir.  Sorular Sosyal Bilgiler öğretmenlerine okutularak anlaşılır 

ve objektif olup olmadığına bakıldıktan sonra açık uçlu sorular elde edilmiştir.  

Veri Analizi 

Çalışmada, çalışma grubunun sosyal bilgiler öğretim programında yer 

alan konuların vatandaşlık eğitimi içeriğine yönelik görüşlerini belirlemek 

için hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniği ile elde edilen 

verileri analiz etmek için içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde çalışma 
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grubunu oluşturan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bazı ifadelerine yer 

verilmiştir. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplarda yer alan esas noktalar; 

yüzde ve frekans değerleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Elde edilen 

verilerin analizi sürecinde, çalışma grubu katılımcılarının vermiş olduğu 

ifadeler incelenerek önce alt kodlara ulaşılmıştır. Alt kodlamalar yapılırken 

tüm görüşme formları (Ö1,Ö2,Ö3…gibi) numaralandırılmıştır. Katılımcıların 

vermiş olduğu cevaplarda birden fazla alt kodlamaya ulaşılabildiğinden her 

bir alt kod için katılımcı numarası verilmiştir. Alt temaların kodlanmasında 

katılımcı sayısından ziyade verilmiş cevaplar dikkate alınarak kodlanmıştır. 

Daha sonra tümevarımcı bir analizle alt kodlamalardan temalar ortaya 

çıkarılmıştır. Verilerin analizi süresince tüm alt kodlamalar aralıksız bir 

biçimde gerçekleştirilmiştir. Temalar ortaya çıktıktan sonra ise iki hafta 

beklenmiş ve görüşme sonucu elde edilen veriler tekrar kodlanmıştır. Böylece 

her iki kodlama sonucunda farklı bir sonucun ortaya çıkıp çıkmadığı kontrol 

edilmiştir. Bu karşılaştırma ile verilerin güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

BULGULAR 

Sosyal Bilgiler programındaki vatandaşlık eğitimine yönelik 

verilen konuların yeterliliğine ilişkin bulgular. 

Sosyal Bilgiler Programındaki vatandaşlık eğitimi ile bağlantılı 

konuların yeterliliğine ilişkin görüşleri belirlemek amacıyla çalışma grubu 

öğretmenlerine “Sosyal Bilgiler programındaki vatandaşlık eğitimi ile 

bağlantılı konular yeterliğine ilişkin ne düşünüyorsunuz? sorusu 

yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcılar tarafından verilen cevaplar sonucu elde 

edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2. Sosyal Bilgiler Programındaki Vatandaşlık Eğitimi İle Bağlantılı Konuların 

Yeterliliğine İlişkin Görüşler 

1. TEMA: Sosyal Bilgiler Programındaki Vatandaşlık Eğitimi İle Bağlantılı 

Konuların Yeterliliği 

 Alt Temalar f % 

G.1 Konuların 

Yeterliliği 
G.1.1. Yeterli Konu Barındırması 14 6,5 

G.2 Konuların 

Yapısı Gereği 

Olumsuzluklar 

 

G.2.1. Konuların Yüzeysel Olması 63 29,4 

G.2.2. Soyut Kavramların Fazlalığı 22 10,3 

G.2.3. Vatandaşlık eğitiminin bir disiplin olarak 

verilmemesi 
17 7,9 

G.2.4. Toplumsal İhtiyaçları Karşılamaması 13 6 

G.2.5. Kazanımlar ile Örtüşmemesi 12 5,6 
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G.2.6.Yaşama Yönelik Olmaması 11 5,2 

G.2.7. Konular Arası Bağlantı Olmaması 8 3,7 

G.2.8. Güncel Olmaması 7 3,3 

G.2.9. Konuların Ağır Olması 6 2,8 

G.2.10. Anlaşılır Olmaması 5 2,3 

G.2.11. Vatandaşlık Eğitimine Yönelik Değerleri 

Barındırmaması 
4 1,8 

G.2.12. Kullanılmayan Bilgi İçermesi 4 1,8 

G.2.13. Gelişigüzel Hazırlanması 3 1,4 

G.2.14. Evrensel Olmaması 1 0,4 

G.3 Konunun 

Öğretimsel 

Sürecinde 

Karşılaşılan 

Sorunlar 

G.3.1. Konular İçin Verilen Sürenin Yetersiz 

Olması 
24 11,2 

G.3.2. Ders Sürecinde Kitaba Bağlı Kalınması 1 0,4 

Toplam 215 100 

Tablo 2’ ye bakıldığında, çalışma grubu öğretmenlerine sorulmuş olan 

Sosyal Bilgiler programındaki vatandaşlık eğitimi ile bağlantılı konular 

yeterli midir? Neden? sorusuna katılımcı öğretmenler birbirinden farklı 

cevaplar vermişlerdir. Bu soruya katılımcılar tarafından farklı cevaplar 

verilmiş olsa da Tablo 4 incelendiğinde, çalışma grubu öğretmenlerinin daha 

çok “Konuların Yapısı Gereği Olumsuzluklar” alt temasında birleştiği ve bu 

alt temada da daha çok Konuların Yüzeysel Olması (%29,4) ve Soyut 

Kavramların Fazlalığı (%10,3) ön planda olduğu görülmektedir. 

Çalışma grubu öğretmenlerinin “Sosyal Bilgiler programındaki 

vatandaşlık eğitimin ile bağlantılı konular yeterli midir? Neden?” şeklindeki 

soruya ilişkin vermiş oldukları ifadelerden, bazılarının görüşleri aşağıda 

verilmiştir: 

“Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bölgesel ihtiyaçlar dikkate 

alınmadan içerikler hazırlanmıştır. Köyde yaşayan çocukla 

şehirde yaşayan çocuk bir olmadığı gibi, aynı zaman da İzmir’de 

yaşayan çocuk ile Diyarbakır’da yaşayan çocuğun yaşayış ve 

beklentileri de bir olmamaktadır. Bu yüzden konuları çok dar 

kapsamlı bulmaktayım.”(Ö4) 

 “Ben yeterli bulmuyorum. Her geçen gün globalleşen dünya 

da, vatandaşlık eğitimine çok az yer verilmektedir. Eğitim 

programlarında yeterince yer alamıyor. Ayrıca bir ders olarak 

okutulmadığı için hiç yeterli olmuyor. Türkiye’deki kadın 
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haklarının ihlali, trafik kurallarının ihlali, çevre kirliliği, 

cinayetler bunun en büyük ispatıdır.”(Ö21) 

“Bence konular yeterli. Çünkü vatandaşlık eğitimi ile ilgili 

gerekli tüm alanlarla ilgili açıklayıcı bilgiler içeren konular 

mevcut.” (Ö57) 

 “Konuların yeterli olmadığını düşünüyorum. Konuların daha 

çok farklılıkları önemseyen, kimlikleri kabullenen, yaşam 

kültürünü kapsayan, aidiyet duygularını dışlamayan bir içeriğe 

sahip olmalıdır. Aksi durumda hem eğitimden uzaklaşma ve hem 

de karşıt bir kişilik oluşma durumu yaşanmaktadır. (Ö82) 

Araştırmada vatandaşlık eğitimine ilişkin verilen konuların yeterlik 

durumları öğretmen görüşleri ile elde edilmiştir. Görüşme sonucunda 

vatandaşlık eğitimine ilişkin konuların yapısı gereği olumsuzluklar 

barındırdığı bulgulara ulaşılmıştır. Öğretmenler genel olarak konuların 

yüzeysel, soyut, anlaşılamaz, güncellikten uzak, birbirileriyle ilişkisiz olması 

ve yaşama yönelik olmamasını, olumsuz görüşlerine gerekçe göstermiştir. 

Öğretmenler, konuların işlenmesi esnasında sadece ders kitabına bağlı 

kalınmasını ve ders saatinin yetersiz olmasını öğretim sürecinde konulara 

ilişkin yaşanan sorunlar olarak ifade etmişlerdir. Buna rağmen vatandaşlık 

eğitimine yönelik konuların yeterli olduğu görüşüne sahip öğretmenlerde yer 

almaktadır. 

Vatandaşlık eğitimine yönelik derslerde verilen konulara 

ilişkin bulgular. 
Vatandaşlık eğitimi ile ilgili derslerde yer verilen konulara ilişkin 

görüşleri belirlemek amacıyla Sosyal Bilgiler öğretmenlerine “Vatandaşlık 

eğitimine İlişkin derslerde hangi konulara daha çok yer vermektesiniz? 

Neden?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcılar tarafından verilen 

cevaplar sonucu elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri Tablo 3’ de 

iki kısım olarak verilmiştir. 
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Tablo 3. Öğretmenlerin Vatandaşlık Eğitimi İle İlgili Derslerde Yer Verilen Konulara 

İlişkin Görüşleri 

                                      2.TEMA: Vatandaşlık Eğitimi İle İlgili Derslerde Yer Verilen Konular f % 

İş
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n
en
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lt
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a
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5. 

Sınıf 

G.1. Haklarımı ve Sorumluluklarımı 

Kullanıyorum 

44 10,9 

G.2.Haklarımı Kullanıyorum 39 9,7 

G.3. Katılım Hakkı ve Düşünce Özgürlüğü 36 8.9 

G.4. Çocuk Hakları Her Yerde 31 7,8 

G.5. Yaşadığım Yer ve Yönetim 4 0,9 

G.6. Egemenlik ve Bağımsızlık 

Sembollerimiz 

2 0,5 

G.7. Toplum İçin Çalışıyorum 1 0,2 

G.8. Ekonomi ve Yaşam 1 0,2 

 

6. 

Sınıf 

G.9. Hak, Özgürlük ve Eşitlik 48 11,9 

G.10. Hak ve Sorumluluklarımız 44 10,9 

G.11. İnsan Hakları Bir Kazanımdır 21 5,2 

G.12. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olarak 

Sorumluluklarımız 

18 4,5 

G.13. Demokrasiyi Öğreniyorum 18 4,5 

G.14. Demokrasinin Tarihçesi 15 3,8 

G.15. Telif ve Patent Hakkı 4 0,9 

G.16. Sosyal Bilgilerin Önemi 2 0,5 

G.17. Geçmişten Günümüze Kutlamalar 3 0,7 

G.18. Türk Tarihinde Kadının Serüveni 1 0,2 

7. 

Sınıf 

G.19. Yasalar Haklarımızı Koruyor 26 6,5 

G.20. Katılımcı Demokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17 4,3 

G.21. İnsanlığın Hoşgörü Abidesi 7 1,8 

G.22. Kitle İletişimle Çok Seslilik 5 1,2 

G.23. İletişimde Kapsama Alanınızı 

Genişletin 

5 1,2 

G.24. Devletimizin yönetim Yapısı 5 1,2 

8. 

Sınıf 

 

G.25. Atatürkçülük (Ünite) 4 0,9 

G.26. Çağdaş Türkiye Yolunda Atılan 

Adımlar (Ünite) 

3 0,7 

TOPLAM 404 100 

K
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r G.1 İdeal Vatandaşta Olması İstenen Değerlerin 

Kazandırılması 

7 9 

 

G.2 Etkin Vatandaş 

G.2.1. Bilinçli Birey 26 33 

G.2.2. Toplumsal Kimlik 10 13 
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Öğretimi G.2.3. Sorumluluk Kazandırma 3 4 

G.2.4. Özgür Birey 1 1 

 

G.3 Toplumsal Bilinci 

Oluşturma 

G.3.1 Yasal Hakların Öğretimi 18 23 

G.3.2. Farklılıklara Saygı 

Bilinci 

5 6 

G.3.3. Evrensel İnsan 

Haklarını Öğretme 

2 3 

G.4 Yaşama Yönelik Olması 6 8 

TOPLAM 78 100 

 

Tablo 3’e bakıldığında, çalışma grubu öğretmenlerine sorulmuş olan 

Vatandaşlık eğitimine İlişkin derslerde hangi konulara daha çok yer 

vermektesiniz? Neden? sorusuna katılımcı öğretmenlerin birbirinden farklı 

cevaplar verdikleri saptanmıştır. Bu soruya katılımcılar tarafından farklı 

cevaplar verilmiş olsa da Tablo 3 incelendiğinde, çalışma grubu 

öğretmenlerinin daha çok 5. sınıfta %10,9 Haklarımı ve Sorumluluklarımı 

Kullanıyorum, 6.sınıfta % 11,9 Hak, Özgürlük ve Eşitlik, 7. sınıfta % 6,5 

Yasalar Haklarımızı Koruyor ve 8.sınıfta % 0,9 Atatürkçülük (Ünite) 

konularını işledikleri görülmektedir. Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretmenleri 

işledikleri bu konuların nedenlerine ilişkin farklı cevaplar verseler de daha 

çok “Etkin Vatandaş Öğretim Programı” alt temasında yer alan Bilinçli Birey 

(%33), Toplumsal Kimlik (%13), Özgür Birey (%1) ve Sorumluluk 

Kazandırmanın (%4) ön planda olduğu görülmektedir. 

Çalışma grubu öğretmenlerinin “Vatandaşlık eğitimine İlişkin 

derslerde hangi konulara daha çok yer vermektesiniz? Neden?” şeklindeki 

soruya ilişkin vermiş oldukları ifadelerden, bazılarının görüşleri aşağıda 

verilmiştir: 

 “Öğrencilere vatandaşlık eğitimi ile ilgili ‘Temel hak ve 

özgürlükler, Vergi ve Emeğe saygı” konularını işlemekteyim. Bu 

konularla öğrencilerin hak ve sorumluluklarını öğrenmesini 

istemekteyim.” (Ö5) 

“ Vatandaşlık eğitimi ile ilgi daha çok İnsan Hakları ve 

Demokrasi ile ilgili konuları işlemekteyim. Günümüzde daha çok 

İnsan Hakları ve Demokrasi İhlalleri yaşanmaktadır.”(Ö20) 

“Eğitim ve çalışma hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü ve 

örnek yurttaş nasıl olur ile ilgili konulara daha çok yer 

vermekteyim. Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilerek örnek 
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bir vatandaş olmaları için bu konulara önem vermekteyim” 

(Ö36) 

“Ben derslerde vatan sevgisi, devlet kavramı, hak ve 

sorumluluklar, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, hak 

ve sorumluluklar ile ilgili konulara yer vermekteyim. Bu konuları 

işleyerek çocukların farklı düşüncelere ve dinlere saygılı 

olmalarını ve iyi birer vatandaş olmalarını istemekteyim.” (Ö39) 

Çalışma grubu öğretmenlerine göre vatandaşlık eğitimi ile ilgili 

beşinci sınıfta sekiz konu, altıncı sınıfta on konu, yedinci sınıfta altı konu ve 

sekizinci sınıfta ise ağırlıklı olarak iki ünite işlenmektedir. Ayrıca sınıf 

bazında elde edilen alt temalara bakıldığında, kazanımların farklılık gösterdiği 

görülmektedir.5.sınıfta ağırlıklı olarak haklar üzerine konular bulunurken, 

6.sınıfta haklar ve demokrasi üzerine konular,7.sınıfta haklar, demokrasi, 

devletin yapısı ve iletişim konuları,8.sınıfta ise Atatürkçülük ve çağdaş 

Türkiye yolunda atılan adımlara yönelik konuların yer aldığı görülmektedir. 

İşlenilen konulara genel olarak bakıldığında, daha çok hak ve sorumluluk ile 

ilgili konular olduğu ve bu konuları işlemelerinin nedeni olarak öğrencilerin 

bilinçli bir birey olabilmeleri ve yasal hakların öğrenciye öğretilmesi olduğu 

görülmektedir. 

Vatandaşlık eğitimine yönelik ortaokul kademesi için belirlenen hedef 

kazanımları yeterliliğine ilişkin bulgular. 

Araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Vatandaşlık 

eğitimine yönelik olarak ortaokul kademesi için hazırlanan programlarda yer 

verilen kazanımların yeterliliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 

“Vatandaşlık eğitimine yönelik olarak ortaokul kademesi için hazırlanan 

programlarda yer verilen kazanımları yeterli buluyor musunuz? Neden?” 

sorusu katılımcılara sorulmuştur. Bu soruya katılımcılar tarafından verilen 

cevaplar sonucu elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri Tablo 4’ de 

verilmiştir. 

Tablo 4. Vatandaşlık Eğitimine Yönelik Olarak Ortaokul Kademesi İçin Hazırlanan 

Programlarda Yer Verilen Kazanımların Yeterliliğine İlişkin Görüşler 

3.TEMA: Vatandaşlık eğitimine yönelik olarak ortaokul kademesi için hazırlanan 

programlarda yer verilen kazanımların yeterliliği  

 Alt Temalar f % 

G.1 Kazanımların 

Yeterliliğine İlişkin 
G.1.1 Bilinçli Birey Eğitimi 17 9,6 

G.2 Kazanımların G.2.1 Sürenin Yetersizliği 17 9,6 
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Uygulama Sürecinde 

Yaşanan Sorunlara 

İlişkin 

G.2.2 Uygulama eksiliği  17 9,6 

G.2.3 Aktarma Sorunu  3 1,7 

G.3 Kazanımların 

Uygulanabilirliğine 

İlişkin 

G.3.1 Yaşama Yönelik Olmayışı 20 11,3 

G.3.2 Çoğulcu ihtiyacı karşılamama 14 7,9 

G.3.3 Öğrenci Seviyesine Uygun Olmayışı 10 5,6 

G.3.4 Öğrenci Gereksinimlerinin 

Karşılanmaması 9 5,1 

G.3.5 Güncel Olmayışı 8 4,5 

G.3.6 Ben Merkezci Bakış Açısı 4 2,2 

G.4 Kazanımların 

Yapısına İlişkin 

G.4.1 Bilgi Basamağında Kalması 25 14,2 

G.4.2 İçerik Yetersizliği 19 10,7 

G.4.3 Kazanım Sayısının Yetersizliği 9 5,1 

G.4.4 Amaca Hizmet Etmeyen Konu Fazlalığı 2 1,2 

G.4.5 Kazanımların Konulara Dengeli 

Dağılmaması 3 1,7 

Toplam 177 100 

 

Tablo 4’e bakıldığında, çalışma grubu öğretmenlerine sorulmuş olan 

Sosyal Bilgiler programındaki vatandaşlık eğitimi ile bağlantılı konular 

yeterli midir? Neden? sorusuna katılımcı öğretmenler birbirinden farklı 

cevaplar vermişlerdir. Bu soruya katılımcılar tarafından farklı cevaplar 

verilmiş olsa da Tablo 4 incelendiğinde, katılımcı öğretmenlerin daha çok 

“Kazanımların Uygulanabilirliğine İlişkin” alt temasında birleştiği ve bu alt 

temada da daha çok Yaşama Yönelik Olmayışı (%11,3) ve Toplumun 

Gereksinimlerini Karşılanmaması (%7,9) ön planda olduğu görülmektedir. 

Ayrıca Tablo 4’ e göre katılımcı öğretmenlerin bir başka alt tema olan 

“Kazanımların Yapısına İlişkin” alt temasında daha çok birleştikleri ve bu alt 

temada da daha çok Bilgi Basamağında Kalması (%14,2) ve İçerik 

Yetersizliği (%10,7) ön planda olduğu görülmektedir. 

Çalışma grubu öğretmenlerinin “Vatandaşlık eğitimine yönelik olarak 

ortaokul kademesi için hazırlanan programlarda yer verilen kazanımları 

yeterli buluyor musunuz? Neden?” şeklindeki soruya ilişkin vermiş oldukları 

yanıtlardan, bazılarının görüşleri aşağıda verilmiştir: 
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 “Bence kesinlikle yeterli değildir. Kazanımlar ülkemizin 

içinde bulunduğu koşullar doğrultusunda güncellenmeli ve 

çağımız için gereksiz olan konular ve kimi hedef kazanımlar 

programdan çıkarılmalıdır.” (Ö63) 

“Hayır yeterli değil. Çünkü kazanımlar için belirtilen konular 

yetersiz kalmakta. Aynı zamanda kazanımlar konu içerikleriyle 

uyuşmamakta. Bunun yanında kazanımlar çocukların 

ihtiyaçlarını karşıladığını düşünmüyorum.” (Ö68)  

“Yetersiz buluyorum. Kazanımlar sadece birkaç ünitede değil 

bütün ünitelerde yer almalıdır. Ayrıca kazanımlar belirlenirken 

öğrencinin günlük yaşamında karşılaşacağı sorunlardan yola 

çıkılmalıdır.”(Ö77) 

“Kazanımların yeterli ve kapsayıcı olmadığını düşünüyorum. 

Toplumsal, ekonomik, kültürel ve kimliksel açıdan farklılıkların 

dikkate alınıp objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve çok yönlü 

tespitlerle örülmesi daha etkili olur diye düşünüyorum.” (Ö82) 

 “Vatandaşlık eğitimine yönelik ülkemizde uygulanan 

programlarda yer alan kazanımları kesinlikle yeterli buluyorum. 

Çünkü, bu dönemde değer kazanımı açısından kritik dönemde 

bulunan çocuk için önemli olan kazanım sayısının fazla ya da 

eksik olması değil; önemli olan var olan kazanımların 

somutlaştırılarak aktarılması olduğu kanaatindeyim.” (Ö18) 

Ortaokul kademesinde vatandaşlık eğitimine yönelik kazanımların 

yeterlik durumlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi sonucunda; 

öğretmenlerin kazanımların yeterliğine, uygulanabilirliğine, yapısına, 

uygulama sürecinde yaşanan sorunlara değinmişlerdir. Öğretmenler 

kazanımların yaşamaya yönelik olmayışı, güncel olmayışı, toplumsal 

çeşitliliğin görmezden gelinmesi, öğrenci seviyesinin dikkate alınmamasından 

dolayı uygulanabilir görmemektedirler. Programın yetersiz sayıda vatandaşlık 

eğitimine yönelik kazanım barındırmaması, kazanımların bilgi basamağında 

kalması, içeriğin kazanımı gerçekleştirmede yetersiz olması, amaca hizmet 

etmeyen konuların varlığı, kazanımların programa dengeli dağılmaması gibi 

kazanım yapısına yönelik eleştiriler öğretmenlerden elde edilen olumsuz 

görüşlerdir. 
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Vatandaşlık eğitimi için kullanılabilecek öğretim 

yöntemlerine ilişkin bulgular. 

Vatandaşlık eğitimi için derslerde kullanılan öğretim yöntemlerine 

ilişkin görüşleri belirlemek amacıyla katılımcılara “Vatandaşlık eğitimi için 

derslerde daha çok hangi öğretim yöntemlerini kullanmaktasınız? Neden?” 

sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcılar tarafından verilen cevaplar 

sonucu elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri Tablo 5’ da iki bölüm 

olarak verilmiştir. 

Tablo 5. Vatandaşlık Eğitimi İçin Derslerde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin 

Görüşler 

4.TEMA: Vatandaşlık eğitimi için derslerde kullanılan öğretim 
yöntemleri  

f % 
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G.1 Anlatım Yöntemi 55 26,6 

G.2 Soru Cevap Yöntemi 49 23,7 

G.3 Örnek Olay Yöntemi 35 16,9 

G.4 Drama 20 9,7 

G.5 Tartışma Yöntemi 16 7,7 

G.6 Görsel Materyal Kullanımı 13 6,3 

G.7 Beyin Fırtınası Tekniği 8 3,9 

G.8 Münazara 6 2,9 

G.9 Gösterip Yapma 3 1,4 

G.10 Altı Şapka Tekniği 2 0,9 

TOPLAM 207 100 
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G.1. Konuların 
Yapısına İlişkin 
Gerekçeler 

G.1.1. Öğrenci Hazırbulunuşluğunun 
Dikkate Alınması 

8 27,5 

G.1.2. Konuların Soyut Olması 5 17,3 

G.1.3. Yaparak Yaşayarak Öğrenmeyi 
gerçekleştirmesi 

3 10,3 

G.1.4. Güncel Olması 1 3,5 

G.2. Sürece 
İlişkin 
Gerekçeler 

G.2.1. Öğrencilerin Aktif Katılımını 
Sağlama 

7 24,1 

G.2.2. Ezberden Uzak Tutmaya Çalışma 1 3,5 

G.3. Düşünme 
Becerilerine 
İlişkin 
Gerekçeler 

G.3.1.Empati Duygusu Geliştirme  3 10,3 

G.3.2. Özgür Düşünme Becerisi 
Kazandırma 

1 3,5 

TOPLAM 29 100 
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Tablo 5’e bakıldığında, katılımcı öğretmenlere sorulmuş olan 

Vatandaşlık eğitimi için derslerde daha çok hangi öğretim yöntemlerini 

kullanmaktasınız? Neden? sorusuna katılımcı öğretmenler birbirinden farklı 

cevaplar vermişlerdir. Bu soruya katılımcılar tarafından farklı cevaplar 

verilmiş olsa da Tablo 5 incelendiğinde, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin daha 

çok % 26,6 Anlatım Yöntemi alt temasında, en az ise % 0,9 Altı Şapka 

Tekniğinde birleştikleri görülmektedir. Ayrıca çalışma grubu öğretmenlerinin 

vatandaşlık eğitimi için kullandıkları yöntem ve tekniklerin nedenlerine ilişkin 

farklı cevaplar verseler de daha çok “Konuların Yapısına İlişkin Gerekçeler” 

alt temasında Öğrenci Hazırbulunuşluğunun Dikkate Alınması (%27,5), 

Konuların Soyut Olması (%17,3), Yaparak Yaşayarak Öğrenmeyi 

Gerçekleştirmesi (%10,3) ve Güncel Olması (%3,5) ön planda olduğu 

görülmektedir. 

Çalışma grubu öğretmenlerinin “Vatandaşlık eğitimi için derslerde 

daha çok hangi öğretim yöntemlerini kullanmaktasınız? Neden?” şeklindeki 

soruya ilişkin vermiş oldukları yanıtlardan, bazılarının görüşleri aşağıda 

verilmiştir: 

“Vatandaşlık eğitimi için en etkili yöntem olarak dramayı 

kullanmaktayım. Çünkü öğrenci bir konu canlandırılırken aynı 

zamanda empati kurmayı da öğrenmekte.” (Ö1) 

“ Konular bilgiye dayalı ve soyut olduğundan daha çok 

anlatım yöntemini kullanmaktayım, bunun yanında soru cevap ve 

örnek olay yöntemini kullanmaktayım. Örnek bir olayı kesintisiz 

vererek, daha sonra öğrencilerin tamamlamasını istemekteyim. 

Böylece öğrencilerin duygu ve düşüncelerini rahatça ifade 

etmelerini sağlamaya çalışıyorum.” (Ö36) 

“ Derslerde daha çok konuların akışına göre farklılık 

göstermekle beraber anlatım, tartışma ve soru cevap 

yöntemlerini kullanmaktayım. Konular ağır olduğundan ve 

somutlaştırma ihtiyacından dolayı farklı yöntemler kullanıyorum. 

Yönetim biçimleri konusunda münazara yapınca, öğrenciler 

tarafından daha çok keyif alındığını gözlemledim.” (Ö39) 

“Örnek olay ve dramayı daha çok kullanırım. Bu yöntem ve 

tekniklerle güncel konuları daha çok kullanabiliriz ve 
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çocuklarında tüm gelişim alanlarına hitap edeceği için 

kullanırım.” (Ö54) 

Öğretmenlerin vatandaşlık eğitimi verme sürecinde konuların yapısı, 

öğrenme süreci ve öğrencilerin düşünme becerilerini dikkate alarak öğretim 

yöntem tekniklerini kullandıkları görülmektedir. Öğretmenlerin eleştirel 

düşünmelerini sağlayacak tartışma yöntemini, soru cevap yöntemini, yaratıcı 

düşünmelerini sağlayacak altı şapka tekniği, beyin fırtınası, bilgilerin soyut 

kavramlar içermesinden dolayı anlatım yöntemini, empati yeteneklerini 

geliştirmeleri için ise drama yöntemini kullandıkları görülmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sosyal Bilgiler Programındaki vatandaşlık eğitimi ile 

bağlantılı konuların yeterliliğine ilişkin tartışma ve sonuç. 

Sosyal Bilgiler Programındaki Vatandaşlık eğitimi ile bağlantılı 

konuların yeterliliğine ilişkin elde edilen sonuçlara bakıldığında, 

öğretmenlerin vatandaşlık eğitimi ile ilintili konuları içerik ve ele alınış 

biçimleri bakımlarından yetersiz gördükleri anlaşılmıştır. Bu duruma yönelik 

olarak vatandaşlık eğitimi ile ilgili konuların yüzeysel olması, ağır olması, 

güncel olmaması, anlaşılır olmaması, yaşama yönelik olmaması, evrensel 

olmaması, toplumsal ihtiyaçları karşılayamaması, gelişi güzel hazırlanması, 

soyut kavramların fazlalığı, kullanılmayan bilgi içermesi ve konular arası 

bağlantı olmaması gibi nedenlerin ön plana çıktığı görülmüştür. Vatandaşlık 

eğitimi ile ilgili içeriklerin yetersizliği bireyin temel hak ve sorumluluklarını 

öğrenmesinde sorunlar oluşturacağından, öğrenci etkili bir vatandaş 

olamayacaktır (Deveci & Ay, 2014; Ersoy, 2007; Hablemitoğlu & Özmete, 

2012 ). Aynı zamanda bireyin devlete karşı görev ve sorumluklarını yerine 

getirmek içinde etkili bir vatandaş olması gerekmektedir (Kuş & Aksu, 2017; 

Sağlam, 2011). Bununla birlikte konuların öğretilmesi için belirlenen sürenin 

öğretmenler tarafından yetersiz bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada 

sürenin yetersizliği ile ilgili elde edilen bu sonuç daha önce yapılmış olan 

Çelik’in (2009) çalışmasında elde ettiği “Vatandaşlık konularına ayrılan süre 

yeterli değil” bulgusuyla örtüştüğü görülmektedir. Ayrıca Öğretmenler 

vatandaşlık eğitiminin bir disiplin olarak verilmesinin, vatandaşlık eğitimini 

daha etkili yapacağını ifade etmişlerdir. Vatandaşlık eğitiminin bir konu değil 

bir disiplin olarak verilmesi ve eğitim öğretim sürecinde belirli saatlerde 
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işlenebilir olması alanyazın ve bu çalışmada ortaya çıkan süre sorununu 

ortadan kaldırabilecek bir sonuçtur. 

Vatandaşlık eğitimi ile ilgili derslerde yer verilen konulara 

ilişkin tartışma ve sonuç. 

Vatandaşlık eğitimi ile ilgili derslerde yer verilen konulara ilişkin elde 

edilen sonuçlara bakıldığında öğretmenlerin vatandaşlık eğitimi ile ilgili 

konulara altıncı sınıfta daha çok yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 

öğretmenlerin beşinci sınıf, yedinci sınıf ve sekizinci sınıfta vatandaşlık 

eğitimi ile ilgili konulara sırasıyla yer verdikleri sonucuna da ulaşılmıştır. 

Öğretmenler beşinci sınıfta vatandaşlık eğitimi ile ilgili “Haklarımı ve 

Sorumluluklarımı Kullanıyorum, Haklarımı Kullanıyorum, Katılım Hakkı ve 

Düşünce Özgürlüğü, Çocuk Hakları Her Yerde” konularına yer 

vermektedirler. Altıncı sınıfta vatandaşlık eğitimi ile ilgili ağırlıklı olarak 

“Hak- Özgürlük ve Eşitlik, Hak ve Sorumluluklarımız, İnsan Hakları bir 

Kazanımdır, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olarak Sorumluluklarımız, 

Demokrasiyi Öğreniyorum” konularına yer vermektedirler. Yedinci sınıfta 

vatandaşlık eğitimi ile ilgili öğretmenler Yasalar Haklarımızı Koruyor, 

Katılımcı Demokrasi konularını işlemektedirler.  Sekizinci sınıf T.C. Tarihi ve 

İnkılap Tarihi dersinde öğretmenler vatandaşlık eğitimi ile ilgili Çağdaş 

Türkiye Yolunda Atılan Adımla, Atatürkçülük ünitelerini işlemektedirler.  

Öğretmenlerin işlemiş olduğu konular ile ders kitabı incelemesi 

sonucu elde edilen bulgular karşılaştırıldığında bazı konulara tüm sınıflarda 

değil sadece belli sınıflarda yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk hakları 

ile ilgili beşinci sınıf, kadın hakları ile ilgili altıncı sınıf, vergi verme ile ilgili 

altıncı sınıf, telif ve patent hakkı ile ilgili altıncı sınıf ders kitaplarında sadece 

bir konuya yer verilmiştir. Öğrencilerin vatandaşlık eğitimi ile ilgili konuları 

ortaokul sürecinde sadece sınıf düzeyinde ve bir konu olarak görmeleri tam 

öğrenmenin gerçekleşmesine engel olabilir. Bu durumda öğrencilerin 

vatandaşlık eğitimi ile ilgili konuları öğrenip içselleştirmesi zorlaşacaktır.  

Öğretmenlerin bu konuları işleme nedenlerine bakıldığında ağırlıklı 

olarak etkin vatandaş öğretim programı kapsamında bilinçli birey, toplumsal 

kimlik, özgür birey ve sorumluluk kazandırma olarak görülmektedir. Ayrıca 

öğretmenler bu konuları işleme nedenleri olarak “Toplumsal Bilinci 

Oluşturma (Yasal Hakların Öğretimi, Evrensel İnsan Haklarını Öğretme ve 
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Farklılıklara Saygı Bilinci), İdeal vatandaşta olması istenen değerlerin 

kazandırılması, Yaşama Yönelik Olması” olarak belirtmişlerdir. Öğretmenler, 

öğrencilerin etkili bir yurttaş olarak yetişmeleri için gerekli olan vatandaşlık 

eğitimi ile ilgili konulara daha çok yer vermeleri gerekir. Bu bağlamda 

öğrencilerin bilgiyi keşfetmeleri, öğrendikleri bilgileri günlük hayatlarına 

yansıtmaları gerektirmektedir (Deveci & Ay, 2014). Çünkü öğrencilerin 

bilinçlenmesi ve toplumsallaşması açısından önemlidir.  Birey sorumluluk 

sahibi bir yurttaş olması durumunda, içinde yaşadığı toplumda da sorumluluk 

bilinciyle hareket eder (Westheimer & .Kahne, 2004; Kuş & Aksu, 2017). 

Öğrenciler, yasal hak ve hürriyetlerini eğitim sürecinde vatandaşlık eğitimi ile 

ilgili konuların işlenmesi ile öğrendikleri söylenebilir (Ersoy, 2016; 

Hablemitoğlu & Özmete, 2012; Levinson, 2014; Merey, Karatekin & Kuş, 

2012). 

Vatandaşlık eğitimine yönelik olarak ortaokul kademesi için 

hazırlanan programlarda yer verilen kazanımların 

yeterliliğine ilişkin tartışma ve sonuç. 

Vatandaşlık eğitimine yönelik olarak ortaokul kademesi için 

hazırlanan programlarda yer verilen kazanımların yeterliliğine ilişkin elde 

edilen sonuçlara bakıldığında, öğretmen görüşlerine göre kazanımların daha 

çok bilgi basamağında kaldığı ve kazanımlar için belirlenen içeriğin 

öğretmenler tarafından yeterli görülmediği anlaşılmıştır. Çünkü vatandaşlık 

eğitimine ilişkin kazanımlar için belirlenen bazı konular amaca uygun 

görülmediği gibi, kazanımların sınıf ve ünite bazında dengeli dağıtılmadığı 

görüşleri de ön plana çıkmıştır. Doküman incelemesi sonucu elde edilen 

bulgulara bakıldığında 5.sınıfta Atatürk ile ilgili herhangi bir konu ve kazanım 

bulunmamaktadır. 6. sınıfta Atatürk ile ilgili 3 konu olmasına rağmen ( 1. 

Ünitede “Atatürk Sosyal Bilimler İçin ne Yaptı?”, 3. Ünitede “Atatürk ve 

Milli Tarih” ve 7. Ünitede “Rehberimiz Atatürk”) Atatürk ile ilgili herhangi 

bir kazanıma yer verilmemiştir. 7. Sınıfta 1. Ünitede “Mustafa Kemal ve 

İletişim” adlı bir konu bulunmasına rağmen Atatürk ile ilgili kazanım 

verilmemiş olup; 7. Sınıf 6. Ünitede (Yaşayan Demokrasi Ünitesi) Atatürk ile 

ilgili “Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar” 1 

kazanıma yer verilmiştir. Ayrıca 5. Sınıf Küresel Bağlantılar ünitesinde yer 

alan vatandaşlık eğitimi ile ilgili “Toplum için çalışıyorum” adlı konu için 

herhangi bir kazanım bulunmamaktadır. 
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Sosyal Bilgiler öğretmenleri, vatandaşlık eğitimi için belirlenmiş olan 

kazanımlar için yeterli sürenin bulunmadığını ve bu kazanımlara yönelik 

uygulama eksikliğinin olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca vatandaşlık eğitimi ile 

belirlenen kazanımların toplum ve öğrenci gereksinimlerini karşılamadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Arslan (2014 ) yapmış olduğu araştırmada müfredatın 

içerik olarak yeterli olmadığı; aynı zamanda aile içi verilen değerlerle okulda 

öğrenciye kazandırılması düşünülen değerlerin yer yer çeliştiğini belirtmiştir. 

Sosyal Bilgiler programının gereksinimleri yeterince karşılamaması (Özkal, 

Güngör & Çetingöz, 2004), öğrencilerde istenilen hedeflerin kazandırılmasını 

güçleştirecektir. Bunun yanında öğretmenler, vatandaşlık eğitimi ile ilgili 

kazanımların toplum içindeki çeşitliliği görmezden gelerek hazırlandığını 

ifade etmişlerdir. Bu durum ile öğretmenlerin vatandaşlık eğitimine yönelik 

ders konularını benimsemediği, bu konuların toplumu yansıtmadığı ve bireyi 

topluma hazırlamaya yönelik bir yetkinliğe sahip olmadığı sonucuna 

ulaşılabilir. Bununla birlikte Şanlı (2007) ise sosyal bilgiler ders kitaplarında 

yer alan bilgilerin uygulanabilecek seviyede olduğunu belirtmiştir. 

Vatandaşlık eğitimi için derslerde kullanılan öğretim 

yöntemlerine ilişkin tartışma ve sonuç. 

Vatandaşlık eğitimi için derslerde kullanılan öğretim yöntemlerine 

ilişkin elde edilen sonuçlara bakıldığında, öğretmenlerin daha çok anlatım 

yöntemini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anlatım yöntemi daha çok, 

konu içeriğinin fazla ve bu konular için verilen sürenin kısıtlı olduğu 

durumlar da tercih edilmektedir. Özkal, Güngör ve Çetingöz (2004) 

Türkiye’de sosyal bilgiler dersinde genel olarak ders kitaplarının yoğun bir 

şekilde kullanılıp, düz anlatım yönteminin tercih edildiğini belirtmişlerdir. 

Anlatım yöntemiyle öğretmenler daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşırken, 

öğrenciler pasif durumda kalmaktadırlar (Savaş, 2010, s. 153).  Ayrıca 

öğretmenler ders içinde vatandaşlık eğitimi aktarımını gerçekleştirmek için 

tartışma yöntemi, soru cevap yöntemi, örnek olay yöntemi, drama, münazara, 

gösterip yapma, altı şapka tekniği ve beyin fırtınası tekniğini kullandıklarını 

ifade etmişlerdir. 

Sosyal Bilgiler öğretmenleri, ders içinde öğrencinin 

hazırbulunuşluğunu dikkate alarak ve derse öğrencinin aktif katılımını 

sağlamak için daha çok bu yöntemleri kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 
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öğretmenler vatandaşlık eğitimi ile ilgili konuların yapısı gereği soyut 

olmasından dolayı “somuttan soyuta ilkesini” (Demir, 2016, s.8) dikkate 

alarak derse uygun öğretim yöntemini tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Öğretmenler vatandaşlık eğitimi ile ilgili konularda ezbere dayalı bir eğitim 

yerine; öğrencide yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlama, duygudaşlık 

duygusunu geliştirme ve özgür düşünme becerisini kazandırmak için farklı 

yöntemler kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Som ve Karataş’a (2015) göre 

vatandaşlık eğitimi için kullanılan öğretim yöntemlerinin; bilgi ile birlikte 

tutum ve becerileri de kazandırılabilmesi amacıyla eleştirel düşünme, aktif ve 

işbirliği dayalı becerileri geliştirmesi, öğrenen odaklı özellikte olması önemli 

görülmektedir. Aynı zamanda Şanlı  (2007) Sosyal bilgiler ders kitaplarında 

yer alan bilgilerin öğrencilerin kendine ait bir kimlik oluşturabilmeleri için 

ezberden uzak; belli düşünce, duygu ve davranışlara sahip olabileceği 

kazanımlardan meydana geldiğini belirtmiştir. 

Öneriler 

• Sosyal Bilgiler ders kitaplarında vatandaşlık eğitimi ile ilgili konulara 

daha çok yer verilmelidir 

• Ders kitapları hazırlanırken öğrenci gereksinimleri dikkate alınarak 

vatandaşlık eğitimine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

• Programda vatandaşlık eğitimi ile ilgili kazanım sayısı arttırılabilir. 

• Öğrencilerin vatandaşlık bilinci kazandırmak için teorik bilgiye dayalı 

bir eğitim yerine uygulamalara dayalı eğitime önem verilmelidir. 
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  GİRİŞ 

Oyun, özel gereksinimli bireylerin gelişimlerinin desteklenmesinde 

çok önemlidir. Engeli olan çocukların oyun becerilerindeki gelişim engeli 

olmayan çocuklardan farklı olsa da içsel enerjilerini boşaltabilmeleri, genel 

gelişimlerinin desteklenmesi ve deneyim açısından önemli bir yere sahiptir. 

Engelli çocukların duygularını ifade etme ve olumlu sosyal iletişim becerileri 

açısından da oyun önemlidir. Oyun sayesinde özel gereksinimli çocuklar 

topluma uyum sağlarlar. Çocuklar oyun oynarken çevrelerini anlamak, 

çevresinde olan kişilerle iletişim kurmayı amaçlarlar. Otizmli çocukların ise 

başkalarıyla iletişim kurma gibi bir amaçları yoktur. Çünkü çevrelerindeki her 

şeye karşı ilgisizdirler. Bu nedenle oyun oynama davranışından yoksundurlar 

(Çiftçi ve Aydın, 2017). Oyun topluma katılımın provasıdır, bu sebeple 

otizmli çocuklar oyun oynamada güçlük yaşarlar. Oyun becerilerinde 

karşılaşılan sorunlar sosyal iletişim sorunlarını da kapsar. Otizmli 

çocuklardaki davranışlar kendine dönük olduğundan sembolik oyun oynama, 

yaratıcılık ve taklit davranışlarında yetersizliklere rastlanır (Sherratt, 2002; 

akt. Aydın, 2008). Bütünleştirme uygulamaları esnasında özel gereksinimli 

çocuk akran gruplarından ayrılmadan, oyunlara dahil olabileceği 

düzenlemelere ihtiyaç duyar (Özen, 2021). 

Bu bölümde Otizm Spektrum Bozukluğunun ve oyunun ne 

olduğundan, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere oyun öğretiminde 

kullanılabilecek yöntemler/tekniklerden ve oyun öğretiminde ebeveynlerin ve 

öğretmenlerin rollerinden bahsedilecektir. 

 

1. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR? 

Otizm ile ilk bilgiler Martin Luther (16. yy)’in eserinde geçmekte 

olan on iki yaşındaki bir erkek çocuğun hikâyesine dayanmaktadır. Bu 

hikâyeye göre çocuk ruhuna şeytan girmiş bir et parçası olarak tanımlanmakta 

ve yakılması gerektiği söylenmektedir (Miles, 2005; Wing, 1997). Öte yandan 

1798 yılında Fransa ormanlarında Viktor isimli bir çocuğun da otizmli olduğu 

ileri sürülmüş ve o dönemde Marc Gaspard Itard tarafından çocuğun 

konuşmasını sağlamak için taklit ve davranışçı bir yöntem kullanılmıştır 

(Wolff, 2004). Otizme karşılık gelen ilk bulguların Fransa’da Itard, 

İngiltere’de ise John Halsam tarafından ortaya konduğuna dair belgelerin 

olduğu söylenmektedir (Borazancı, 2004). 1943 yılında ise otizmin tanımı ilk 

olarak Leo Kanner tarafından yapılmış ve ona göre bu tanım on bir çocukla 

yapmış olduğu çalışma sonucu çocukların birbirlerine benzer özellikleri 

sergilemesiyle ortaya çıkmıştır ve bir sonraki yıl birbirlerinden haberdar 
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olmamalarına rağmen Almanya’da Asperger tarafından bozukluğu 

tanımlamak için benzer terimleri/özellikleri kullanıldığı görülmüştür (Lyons 

ve Fitzgerald, 2007). 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) erken çocukluk döneminde 

belirtileri ortaya çıkan beynin farklı şekilde gelişmesi sebebiyle (Mukaddes, 

2018) başkaları ile iletişim sorunu (sosyal etkileşim), iletişim bozukluğu 

(başkalarına tepkisizlik), sınırlı ilgi alanı ve davranım bozukluğunun 

(tekrarlanan hareketler, sallanma vs.) eşlik ettiği nörogelişimsel bir bozukluk 

olarak tanımlanmaktadır (Eyyüboğlu, 2019; Mukaddes ve Dursun, 2018). 

OSB tanısı bir uzman tarafından, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) 

tarafından yayınlanan DSM-V kriterleri göz önünde bulundurularak 

konulabilir. Tanı aşamasında uzmanın gözlemi ve aileden alınan bilgiler 

önemlidir. DSM-V tanı ölçütleri; toplumsal iletişim ve etkileşim, kısıtlayıcı ve 

yineleyici davranışlar gibi başlıklarda belirtiler olmasıdır (APA, 2013). Ayrıca 

belirtilerin 0-3 yaş döneminde başlamış olması beklenir. İletişim becerilerinin 

gelişimi düzeyinin altında olması da OSB’yi düşündürebilir. Bir çocuğun 

otizm tanısı alabilmesi için uyumsal davranış özelliklerinde, dil becerilerinde 

ve akademik becerilerinin bir kısmında veya büyük bir kısmında yetersizlik 

göstermesi gerekmektedir (Ozonoff, 2012; Willis, 2020). Otizm spektrum 

bozukluğu olan bireyin özellikleri;  

● Göz teması kuramama ve sosyal etkileşimde gecikme  

● Davranışsal, steorotipik davranışlar (takıntılı olma, aşırı derecede 

nesnelere bağlanma)  

● Yönergeleri yerine getirememe  

● Işığa, sese, tada veya dokunmaya aşırı hassasiyet veya duyarsızlık  

● Kısıtlanmış veya tekrarlayan davranışlar  

● Dil gelişiminde gerilik, sözel olmayan iletişim  

● Hiperaktif, dürtüsel ve/veya dikkatsiz davranış  

● Olağandışı yeme ve uyku alışkanlıkları  

● Gastrointestinal sorunlar (örneğin kabızlık)  

● Kaygı, stres veya aşırı endişe  

● Korku eksikliği veya beklenenden daha fazla korkudur (Ozonoff, 

2012; Özdemir, 2014; Willis, 2020).   

2. OYUN NEDİR? 

Oyun ve çocuk birbirinden ayrılmaz ve birbirini tamamlayan öğeler 

gibidir. Oyun, çocuk için eğlence ve neşe kaynağı iken aynı zamanda çocuğu 
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hayata hazırlayan bir rehberdir. Eğitim psikoloji sözlüğüne göre oyun, 

gelecekten beklenen bir amaç olmaksızın doyum düşüncesi olmadan, sadece 

içinde bulunduğu andan mutluluk duyulan her türlü etkinlik olarak 

açıklanmaktadır (Bakırcıoğlu, 2012; Bodrova ve Leong, 2010).  

Sutton-Smith (2001)’e göre oyun kişinin kendince içinde geliştirdiği 

yol olarak ele alınırken, bu yol en temel olandan en karmaşık olana doğru 

ilerleyen bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Huizinga (1995) tarafından ise 

oyun, özgür olunan ama belirli zaman ve mekânla sınırlı ve kendiliğinden bir 

hedefe odaklı bilinçli bir eylem olarak açıklanmıştır. Çocuklar dünyaya 

geldikleri andan itibaren yaptıkları her eylem onlar için oyun ve meraklarını 

gidermeye yarayan bir araç olarak kabul edilir. Çocukların amaç olarak 

kullandığı bu eylem aslında çocukları hayata hazırlamaktadır (Çalışandemir, 

2016; Golstein, 2012).   

Oyun, çocuğun başkaları ile ilişki kurmasına, problem çözmesinde 

yardımcı olmasına, duygularını doğru bir şekilde aktarmasına, deneyimler 

kazanmak için hayal gücünden faydalanmasına ve etrafındaki dünyayı 

tanımasına olanak sağlayan bir araçtır. Oyunlar çocukların yalnız oynadıkları 

oyundan etkileşimli oyunlara evrilen bir süreç izler. Oyun basamakları birçok 

şekilde tanımlanırken genel olarak araştırmacılar tarafından normal gelişim 

gösteren çocukların dünyayı tanımak için ilgilerini çeken nesneleri/araçları 

kullanarak keşfetmeye başladıkları konusunda aynı fikirdedirler (Golstein, 

2012; Willis, 2020). Çocuk ve oyun arasındaki ilişki incelendiğinde zihinsel, 

fiziksel, sosyal, duygusal ve dil gelişimleri açısından uzun vadede fayda 

sağladığı görülmektedir (Ağyar, 2016; Johnson, Christie ve Yawkey, 1999). 

 Otizmli bireylerde oyun, normal gelişim gösteren çocuklara oranla 

daha farklı bir süreç izler. OSB’li bireyler normal gelişim gösteren çocuklarla 

oyun oynadıklarında diğer bireyler tarafından uygun olmayan davranışlar 

olarak tanımlanırken OSB’li birey aynı oyun ortamında bulunduğu diğer 

çocuklarla herhangi bir iletişime geçme girişiminde bulunmama davranışı 

sergileyebilir ve bunun nedeni olarak da otizmli bireylerin alışılmışın dışında 

davranışları göstermeleri, oyunlara karşı olan ilgilerinin farklılık göstermesi, 

oynanan oyunun amacını anlayamaması, aynı davranışı tekrar ve sürekli 

göstermesi şeklinde açıklanabilir (Boutot, Crozier ve Tracee, 2005; Honey, 

Leekam, Turner ve McConachie, 2007).  

OSB’li çocuklar sembolik ve işlevsel oyun davranışlarını sergileme 

sürecinde sorun yaşayabilmektedirler. Kendine yönelik (giyinme), başkasına 

yönelik (kardeşinin saçını tarama) ve nesneye yönelik (oyuncağı yerine 

koyma) etkinlik süreçlerinde ortaya çıkan işlevsel oyunlarda 
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zorlanabilmektedirler. Ayrıca oyun sürecinde hayal gücünü ve oyun 

çeşitliliğini gerektirecek uygulamalar da minimum düzeyde görülebilmektedir 

(Rutherford, Young, Hepburn, ve Rogers, 2007). Ayrıca bir nesneyi başka bir 

nesne yerine koymayı gerektiren sembolik oyunları (tarağı mikrofon olarak 

kullanma) sergilemede de zorluk yaşayabilmektedir (Lifter, Ellis, Cannon ve 

Anderson, 2005). OSB’li çocuklarda oyunda görünen bir diğer davranış ise 

kendiliğinden oyun başlatamamalarıdır. Bundan dolayı otizmli bireylerde 

oyun öğretimi sürecine başlandığında oyun başlatma becerisi üzerinde 

çalışmalar gerçekleştirilmeli ve sosyal oyun becerisi desteklenmelidir 

(Kırcaali-İftar, 2007; Sucuoğlu, 2001). Bu açıdan ele alındığında OSB’li 

bireylerin oyun öğretimi sürecinde bazı yöntem ve teknikler dikkat 

çekmektedir. Bir sonraki bölümde bu yöntem ve teknikler ele alınacaktır. 

3. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN 

ÇOCUKLARDA OYUN ÖĞRETİMİ VE 

KULLANILACAK YÖNTEM/TEKNİKLER NELERDİR? 

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin oyun oynama biçimleri ve 

oyuncakları kullanış biçimleri normal gelişim gösteren çocuklardan oldukça 

farklı olduğu ve birçok gelişim alanı (sosyal-duygusal, dil, akademik, motor 

vs.) için oyunun vazgeçilmez bir öneminin bulunduğu bilinmektedir. Bireyin 

sahip olduğu bir yetersizlik bulunuyorsa özellikle sosyal ve duyusal alanda 

kendini gösterecek ve birey bu durumdan olumsuz etkilenecektir (Boşnak, 

2019). OSB’li bireylerin zorlandıkları oyun becerileri ele alındığında oyunu 

başlatma, tek başına oyun kurma, kurgusal ve sembolik oyuna katılma 

(herhangi bir karaktere bürünme vs.), oyun süresince kullanılan 

materyal/nesneleri işlevleri doğrultusunda kullanabilme (tarak ile saç tarama 

vs.), oyunda diğer arkadaşlarıyla etkileşim kurma, oyunun kurallarını yerine 

getirme/oynama gibi süreçleri gerçekleştirmede zorlandıkları dikkat 

çekmektedir (Boşnak, 2019; Boutot, Guenther, Crozier, 2005).  Ayrıca oyun 

esnasında hayal gücü ve oyun çeşitliliğinin de oldukça sınırlı olduğu 

görülmektedir. Bir nesneyi başka bir nesnenin yerine koyma (tencere kapağını 

direksiyon, tarağı mikrofon olarak kullanma) gibi sembolik oyun 

davranışlarını edindirme anlamında da desteklenmeleri gerekmektedir (Lifter, 

Ellis, Cannon ve Anderson, 2005; Rutherford, Young, Hepburn, ve Rogers, 

2007).  

Kars ve Akı (2020) OSB’li çocukların klinik ortamda oyun 

davranışlarının incelemeyi amaçladıkları çalışmalarında OSB’li çocukların 

oyun olmayan davranışları gösterme oranının normal gelişim gösteren 
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çocuklara göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aynı çalışmada 

otizmli çocukların fonksiyonel oyunu ve oyun/oyuncağı hazırlama ve bulmayı 

tipik gelişim gösteren çocuklara göre daha az tercih ettikleri belirlenmiştir. 

OSB’li bireyler yaşları ilerlese de oyun oynama süreçlerinde büyük 

güçlükler yaşamaya devam etmektedirler. Bunun nedeni olarak; oyun 

becerilerinde sosyal anlamda dil ve iletişim açısından etkileşime girmelerinde 

yaşadıkları zorluklar gösterilmektedir. Oyun oynama sürecinde basmakalıp 

davranışlar yerine oyun araçlarında, oyun ortamında ve oyunun içeriğine 

müdahale edilerek belirli uygulamalar yapılması ve oyun süreci için olumlu 

bir atmosfer oluşturulması sağlıklı sonuçlar elde edilmesini kolaylaştıracaktır 

(Moor, 2003; Rutherford, Young, Hepburn, ve Rogers, 2007). OSB’li 

çocuklar, oyun öğretimi ile akranlarıyla oyun oynama fırsatı yakalayabilmekte 

ve oyun esnasında uygun olmayan davranışları daha az sergilemektedir. 

Bunun yanı sıra akranlarıyla olumlu yönde bir ilişki geliştirme sürecine 

girebilmektedir (Honey, Leekam, Turner ve McConachie, 2007; Lee, Odom 

ve Loftin, 2007). Bunlara ek olarak oyun öğretimi OSB’li çocukların sözel 

iletişimde bulunmaları, sosyal açıdan etkileşime girme ve dil becerileri 

açısından da önem teşkil etmektedir (Dunlap, 2009). Bu bilgiler ışığında 

OSB’li bireylerin oyun öğretiminde bilimsel dayanakları olan yöntemlerin 

öğretim sürecinde kullanılması önemli görülmekte ve bu bölümde bilimsel 

dayanaklı uygulamaların açıklamalarına yer verilmektedir. 

Entegre Oyun Grupları (Integrated Play Groups-IPG) ve 

Friend 2 Friend (F2F) Yöntemi  

Entegre oyun grupları (Integrated Play Groups- IPG), 3-11 yaşları 

arasında bulunan OSB’li çocukların oyun arkadaşı olarak belirlediği tipik 

gelişim gösteren kardeşleri/akranları ile sürdürdükleri karşılıklı oyun 

deneyimleri süreçlerine katkı sağlamak ve bu deneyimlere katılma 

becerilerine sahip olan çocukları desteklemek amacıyla tasarlanmış bir model 

olarak tanımlanmaktadır. Bu model, farklı yeteneklere sahip çocuklara 

rehberlik etme, destek sağlama gibi yolları kullanarak çocukları kültürel 

açıdan önemli olarak kabul edilen etkinliklere (oyun vs.) katılımı açısından 

yol göstermeye odaklanmıştır. Ek olarak bu model, çocukların gelişim 

seviyelerini maksimum seviyelere çıkarmaya, oyun oynamaya ve akran 

grubuyla sosyal olarak etkileşime girmeye yönelik içsel açıdan isteklerini 

arttırmaya da önem vermektedir. Bu oyun grupları, üç ila beş normal gelişim 

gösteren ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuktan oluşmaktadır. İlk oyun 

seansından önce çocuklar oyun gruplarından beklentilerinin neler olduğu 
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hakkında fikir edinebilme, tanışma ve sorular sorma fırsatı sunmak için 

“Friend 2 Friend” adlı yöntemi içeren programa katılırlar (Buron ve 

Wolfberg, 2008; Wolfberg, 2003; Movahedazarhouligh, 2018). 

  Friend 2 Friend (F2F), üç yaş ve üzerinde yaşa sahip çocuklar 

için otizmin gizemini çözmek amacıyla çerçeve oluşturmak üzere tasarlanmış 

bir yöntemdir. Bu yöntemde, normal gelişim gösteren çocukları OSB’li 

çocukların sahip olduğu özelliklerle tanıştırmak için tasarlanmış bir kukla 

programını içerir. F2F dört aşamadan oluşan bir öğrenim sürecini içerir; (1) 

otizmin özelliklerini içeren ve otizm hakkında bilgi veren görsel bir 

materyalle tipik gelişim gösteren çocukların otizm kavramını oluşturmalarına, 

anlamlandırmalarına ve kabul etmelerine temel sağlayan bir modelleme, (2) 

modellenen özellikleri içeren ve çocukların anlamadıkları durumlara bir isim 

veren ve onların özelliklerini/davranışlarını kabul etmelerine yardımcı olan 

tanımlama, (3) bazen şaşırtıcı olan durumu açıklama (akranlarının OSB’li 

çocukların sergilediklerini ortaya koyacak sosyal, iletişimsel veya öz-

düzenleyici özellikler), (4) normalleştirme – ki bu son adım OSB’li çocuklarla 

empati kurmada akranlarını desteklemek amacıyla F2F öğretim sürecinin en 

önemli adımı olarak kabul edilmektedir. Normalleştirme sürecinde OSB’li 

çocukların kafa karıştıran davranışlarını tüm çocukların sergilemekte olduğu 

davranışlarla benzer olduğu ve bu davranışlarla bağlantılı oldukları sonucuna 

varılır (Buron ve Wolfberg, 2008; McCracken, 2006). 

Normal gelişim gösteren çocukların F2F yöntemi içerisinde 

hazırlandıktan sonra OSB’li bireylerin özellikleri kabul edilecek ve bu 

özelliklere normal gelişim gösteren çocuklar tarafından yanıt verilecektir. 

Oyun oturumları süresinde IPG yöntemi içerisinde destek, oyunu başlatma 

sürecini izleme/takip etme, oyun iskelesi oluşturma (önerilerde bulunma, 

yorum yapma, soru sorma, sözlü veya görsel yönlendirme vs.), sözlü veya 

sözlü olmayan sosyal iletişimi teşvik edecek iletişim ipuçlarını içerir. IPG ve 

F2F, çocukların kapasitelerinin üstünde deneyimlerle desteklendiği oyun ve 

oyun rehberliği (rol yapma, ortak dikkat vs.) ile karşılıklı katılımı ortaya 

çıkarmak ve sürdürmek için tasarlanmış tamamlayıcı yöntemlerdir 

(Movahedazarhouligh, 2018). 

DIR Floortime 

Gelişimsel ve bireysel farklılıkları temel alan DIR (ilişki temelli 

model) ya da uygulamada Floortime, otizm spektrum bozukluğu olan çocuğun 

altta yatan nörolojik potansiyellerini güçlendirerek çocuğun başarısını ve oyun 

partneriyle kendi gelişim düzeyine uygun olarak bir araya gelmesini 



103 | Yeni Araştırmalarla Eğitime Farklı Bakış 

 

sağlayarak çocuğun sahip olduğu potansiyeli güçlendiren bir modeldir. 

Floortime terimi, gelişimi engelleyecek unsurları önler ve çocuğun 

etkilenebileceği oyun partneri arasındaki duygusal bağı kurmayı vurgular 

(Greenspan ve Wieder, 2009). Floortime; terapistlerin, ebeveynlerin ve 

çocukla ilgilenen diğer kişilerin etkileşimleri sonucu çocukların bireysel 

farklılıkları dikkate alınarak özel bir çabanın harcandığı gerçek süreci ifade 

eder. Bu süreçte çocuk ve çocuğa bakan kişinin karşılıklı ilişkisi desteklenir 

ve çocukların davranışlarının temeli netleştirilir. Bu yöntemde teknik olarak 

birlikte oyun oynayan çocukların kendi istekleri doğrultusunda amaçlı olarak 

davranış geliştirme ve bu davranışa teşvik etmek, çocukların katılımını 

derinleştirmek, çocukların birbirlerine olan ilgisini arttırmak ve bu ilgi 

sürecini uzatmak, sembolik oyun becerilerini geliştirmek ve bu doğrultuda 

çocuğun liderliğini desteklemek ve oyun kapasitesini geliştirmeyi içerir 

(Davis, Harwell, Isaacson ve Wieder, 2014; Greenspan ve Wieder, 2009). 

Floortime’da terapistler ve anne-babalar tarafından her çocuğun zevk alarak 

gerçekleştirdiği aktiviteler aracılığıyla çocukların ilgisini çekme 

amaçlanmıştır. Bu süreçte terapisler/ebeveynler çocuğun oyunlarına dâhil 

olurlar ve çocuğun süreç içerisindeki liderliğini takip ederler. Öğretici, 

ebeveynlere çocuklarına nasıl daha karmaşık oyunlarla/durumlarla etkileşime 

girebileceklerini öğretir, bu süreçteki etkileşimleri; soyut, mantıklı ve 

düşünmeye teşvik etmek amacıyla çocuğun odaklanmasına yardımcı olur. 

Örneğin; çocuk oyuncak arabasına vuruyorsa, ebeveyn de aynı şekilde oyun 

arabaya dokunabilir ve ebeveyn etkileşimi desteklemek için başka bir 

oyuncağı arabanın önüne koyarak sürece dili de ekleyebilir. İlerleyen 

süreçlerde yani çocuklar olgunlaştıkça ebeveynler veya terapistler 

uyguladıkları stratejileri çocuğun ilgi alanlarına ve daha fazla etkileşim 

gerektirecek durumları oluşturarak seansı uygularlar. Örneğin, oyuncak araba 

yerine model uçak kullanılabilir veya çocukların özel ilgi alanlarına hitap 

edecek fikir veya akademik alanlarla ilgili seans uygulanabilir. Bu süreç 

Floortime yaklaşımının merkezi olarak kabul edilen “opening and closing 

circles of communication (iletişimin açılış ve kapanış çemberi)” olarak 

adlandırılır (Davis, Harwell, Isaacson ve Wieder, 2014; Cullinane, 2012; 

Dionne ve Martini, 2011; Mercer, 2017; Greenspan ve Wieder, 2009). 

Ayrık Deneme Eğitimi (Discrete Trial Training- DDT) 

Ayrık deneme eğitimi (DDT), basitleştirilmiş ve yapılandırılmış 

adımları takip eden bir öğretim yöntemidir. Bu yöntemde amaç, tüm beceriyi 

tek seferde öğretmek yerine öğretilmesi amaçlanan beceri parçalanır ve her 
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adım teker teker öğreten tarafından farklı denemeler kullanılarak oluşturulur. 

Ayrık deneme eğitiminde, öğrenme ortamı yüksek düzeyde yapılandırılmış ve 

terapist/öğretmen tarafından kontrol edilen bir süreçten oluşmaktadır. Oyun 

materyalleri öğretici tarafından seçilir ve çocuğa öğretici tarafından taklit ve 

sözlü yönergelere uyma gibi net talimatlar sunulur. Bu süreçte hedeflenen 

davranışı edindirmede, çocuğun tepkiyi üretmesine bağlı olarak açık 

yönlendirme ve sistematik pekiştirmeyle süreç desteklenir. Eğitimin başlangıç 

aşamasında hedeflenen oyunlar genellikle bir arabayı yuvarlamak, basit bir 

oyuncağı itmek gibi tek adım gerektirecek eylemleri içeren durumlardan 

oluşur. Pek çok adımı içeren oyun dizileri öğretilirken, öğretici bu oyun 

dizisini bileşenlerine ayırır. Örneğin; ‘blok oynamak’ şu bileşenleri içerebilir; 

bloklara uzanmak, blokları almak, blokları kendi yanında toparlamak ve 

blokları boyutlarına göre sıraya dizmek gibi. Bu süreçte her bir adım ayrı ayrı 

öğretilir ve bu bileşenlerin adımları doğru bir sırayla birbirlerine bağlamak 

için ileri ve geriye zincirleme yöntemi kullanılır. Ayrık deneme eğitimi 

(Discrete Trial Training- DDT), basit nesneleri öğretmeden karmaşık oyun 

temalarına kadar farklı oyun türlerine öğretmek amacıyla kullanılan etkili bir 

yöntemdir (Barton, 2016; Stahmer, Ingersoll ve Carter, 2013). 

Oyun Günleri Modeli  

Oyun günleri, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların hem 

yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış etkinliklerde başka bir çocukla 

etkileşime/iletişime girmesi için düzenlenen zaman dilimleri olarak 

tanımlanır. OSB’li çocuklar, sahip oldukları becerilerini çevrelere ve insanlar 

arasında oluşan etkileşime göre genelleştiremeyebilirler. Örneğin; OSB’li 

birey bir ortamda belirli bir beceride ustalaşmış olabilir ancak sahip olduğu bu 

beceriyi başka bir ortamda farklı bir bireye karşı gösteremeyebilir. Oyun 

buluşmaları, OSB’li çocuklara becerilerini farklı akranlarla ve farklı ortamlara 

uygun bir şekilde genelleştirebilmeleri, arkadaşlıklar kurabilmeleri ve 

eğlenmeleri için uygun deneyimler sağlayan bir modeldir 

(Movahedazarhouligh, 2018; Rosenberg ve Boulware, 2005). OSB’li 

çocuklar, bağımsız oyun becerilerine sahip olmasalar bile oyun 

buluşmalarında akranlarıyla birlikte olmaları oyun becerilerini geliştirme 

konusunda oldukça önemlidir. Yalnızca başka bireylere yakın olmayı 

öğrenmek bile OSB’li çocukların oyun gelişimlerini doğrudan olumlu yönde 

etkilemelerine destek sağlamaktadır (Barton ve Pavilanis, 2012). Ayrıca 

OSB’li çocuğun oyun günlerinde bir oyundan diğerine geçişini hazırlanmak 

çeşitli ortamlarda da birçok geçiş sürecine hazırlanmasına temel oluşturmak 
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için önemli bir beceri olarak ele alınmaktadır. Uygun yönlendirmeler ve 

desteklerle OSB’li çocukların bir akranıyla birlikte oyun günlerine katılma 

zamanı geldiğinde yumuşak geçişlerle desteklenebilir (Barton ve Pavilanis, 

2012; Rosenberg ve Boulware, 2005). 

Karşılıklı Taklit Eğitimi Modeli (Reciprocal Imitation 

Training- RIT) 

Oyun becerilerini öğretmek için temel alınan modellerden biri de 

karşılıklı taklit eğitimi (Reciprocal Imitation Training- RIT)dir. Karşılıklı 

taklit eğitimi modelinde, OSB’li çocuklara oyun ortamında kendiliğinden 

öğrenmeleri amaçlanarak taklit becerileri edinmeleri amaçlanmaktadır. 

Bununla birlikte, bu müdahale yönteminde taklidin oyun eylemlerini artırdığı 

ortaya konmuştur. Karşılıklı taklit modeli, terapistin/öğreticinin çocuğun 

dilsel haritasını temel alarak eylemlerini ve seslenimlerini taklit ettiği, 

terapistin/öğreticinin kendisinin ve çocuğun aynı anda gerçekleştirdiği 

eylemleri etiketlediği koşullu taklit yolunu kullanarak oyun öğretimini 

gerçekleştirdiği süreç olarak ele alınır (Koegel ve Koegel, 2006; Koegel, 

Werner, Vismara ve Koegel, 2005). 

4. OYUN ÖĞRETİMİNDE EBEVEYN VE ÖĞRETMENİN 

ROLÜ 

Çocuğun genetik özellikleri aldığı, onun fiziksel ve duygusal 

ihtiyaçlarını karşılayan, eğitiminden ve toplumsal yaşama hazırlanmasından 

sorumlu olan en önemli birim ailedir (Esenay ve Yiğit, 2018).  Bu sebeple 

oyun öğretiminde de aile kilit rol oynamaktadır.  

OSB’li çocukların ailelerine destek amaçlı yapılan çalışmalara 

baktığımızda aile koçluğu kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem OSB’li 

bireyin yaşamını her yönüyle ele alarak bireyin öz-bakım becerileri, davranış 

bozuklukları, iletişim yetersizliği gibi bireyin ihtiyaç duyduğu alanlara 

yönelik çalışmaları içerir (Akbulut, 2019). Aile koçluğu OSB’li çocuğun 

aileleri ile yapılabilecek çalışmalarda kullanılabilecek etkili bir yöntemdir 

(Gıcı-Vatansever, 2018). Aile koçluğu yönteminin kullanıldığı araştırmalarda 

bu yöntemin aileler üzerinde en sık ortaya çıkan etkisi, çocuğun eğitiminde 

kullanılan stratejilere hâkim olmaktır. Ebeveynler açısından diğer sonuçlar 

ise, çocuklarının yeteneklerine yönelik algılarının olumlu yönde olması, 

çocuklarına karşı daha duyarlı olmaları, ebeveynlerdeki stresin azalması, 

kişisel yetenek algısının ve öz-yeterlik duygularının artması, ebeveyn ve koç 

arasında daha güçlü bir ittifakın kurulması olarak sayılabilir. En önemlisi de 
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bu yöntemin çocuklarda gelişimsel olarak ilerleme kaydedilmesine etki 

etmesidir (Kemp ve Turnbull, 2014). 

Gillett ve LeBlank (2007) OSB’li çocuklarda dili ve oyun oynamayı 

artırma amacıyla ebeveynleri de dâhil ettikleri bir çalışmada çalışmaya katılan 

çocukların oyun becerilerinde iyileşme olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Bentenuto, De Falco ve Venuti’nin (2016) yaptıkları bir çalışmada normal 

gelişim gösteren çocuklar, down sendromlu çocuklar ve otizm spektrum 

bozukluğu gösteren çocukların anneyle oynadıkları iş birlikçi oyunun analiz 

edilmesi amaçlanmış ve araştırma sonucunda otizm spektrum bozukluğu olan 

çocukların, down sendromlu çocuklara ve normal gelişim gösteren çocuklara 

göre anneleriyle daha fazla keşif içeren oyunları oynadıklarını 

belirlemişlerdir.  

OSB’li çocukların eğitimleri konusunda öğretmenler genellikle 

tedirginlik yaşamaktadır. Bu tedirginliğin sebebi OSB’li çocukların 

yaşadıkları akademik beceri, sosyal uyum vb. yetersizlikler ve öğretmenlerin 

OSB konusunda çok az bilgiye sahip olmalarıdır (Yumak, 2009). 

Öğretmenlerin eğitimleri esnasında OSB’li çocukların eğitimiyle ile ilgili 

dersler almaları konuya ilişkin tecrübelerinin artmasını sağlayacaktır (Yazıcı 

ve Akman, 2018). 

OSB’li çocuklarla yapılan oyun öğretimi, sosyal beceri eğitimi vb. 

çalışmalarda çocuğun dâhil olduğu sınıfın öğretmeninin iyi bir gözlemci 

olması ve çocukta var olan değişimleri bir forma işleyerek araştırmaya katkı 

sunmaları istenmiştir (Buggey, Hoomes, Sherberger ve Williams, 2011). 

Bunun yanında otizmli bireylerle yapılan çalışmaların veri toplanması 

aşamasında öğretmenin olumlu davranışı teşvik eden, pekiştiren, sınıfta 

araştırmaya katılmayan diğer öğrencileri organize eden rolünde olduğu 

çalışmaların da olduğu görülmektedir. OSB’li çocukların eğitiminde 

öğretmenin yönlendirme ve talimatları önemlidir (Banda, Hart, Liu-Gitz, 

2010). 
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GİRİŞ  

Teknolojinin insan yaşamına girmesiyle birlikte sağlık, eğitim, 

ekonomi, siyasi, sosyal alanlarda her gün yeni bilgiler üretilmektedir. Üretilen 

bu bilgileri insanlar, internet ortamlarından ya da gazete, dergi, kitap gibi 

basılı yayın organlarından elde edebilmek için okuma becerisinden 

faydalanmaktadır. Okuma; okuyucunun düzenli bir ortamda, belli bir amaç 

doğrultusunda, ön bilgilerini kullanarak yazar ile etkileşime geçtiği, iletişime 

dayalı bir anlam kurma sürecidir (Akyol, 2013). Okuma, gelişebilen ve 

geliştirilebilen bir beceridir. Okuma; insanların sistemli düşünme, mantıklı 

ilişkiler kurabilme gibi bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal becerilerinin 

gelişimini desteklemektedir (Batur, Gülveren ve Bek, 2010; Özbay, 2005). 

Okuma becerisinin gelişmesinde veya geliştirilmesinde; öğrencinin okuma 

ilgisinin artırılması, okuma kaygısının azaltılması, okuma motivasyonun ve 

tutumunun geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bireylerin okuma amaçlarının gerçekleştirilmesi ve okuma 

devamlılığının sağlanmasında okuma motivasyonu önemli rol oynamaktadır 

(Baker ve Wigfield, 1999). Okuma motivasyonu; bir çocuğun ne kadar sürede 

okuduğuna bağlıdır (Morrow, 1992). Öğrencinin okuma motivasyonunu 

geliştirmek için; okuma ortamının okumaya teşvik edici şekilde düzenlenmesi 

(Monteiro, 2013), öğrencilerin iyi kitaplarla buluşturulması (Guthrie ve Davis, 

2003), ilgilerine göre okuma çalışmalarının yapılması gerekmektedir (Fletcher 

ve diğerleri, 2012). Bu sayede özellikle ilkokul dönemindeki öğrencilerin 

okuma motivasyonlarının arttığı dolayısıyla da okumaya daha fazla ve kaliteli 

zaman ayırdıkları (Guthrie, Wigfield, Metsala ve Cox, 1999), daha çok çaba 

göstererek ve planlı bir şekilde okuma çabası gösterdikleri görülmektedir 

(Gambrell, Palmer, Codling ve Mazzoni, 1996). Bunun sonucunda da 

öğrencilerin doğru ve akıcı okudukları ve okuduklarını daha iyi anladıkları 

(Saraçlı-Çelik ve Karasakaloğlu, 2021) hatta okuma tutumlarının geliştiği 

görülmektedir (Baki, 2018). 

Motivasyon dışsal ve içsel motivasyon olmak üzere ikiye ayrılır 

(Afzal ve Khan, 2010; Wang ve Guthrie, 2004). İçsel motivasyon; ilgi, merak 

gibi kişisel ihtiyaçlardan dolayı bireyin kendi kendine öğrenmesini 

desteklemektedir. Dışsal motivasyon ise kontrolün bireyin kendisinde 

olmadığı, bireyi pekiştireçlerle çevresinin desteklediği motivasyon türüdür 

(Akbaba ve Aktaş, 2005; Aydın, 2007; Su ve Reeve 2011; Yıldız, 2013). 

Öğrencilerin okuma motivasyonlarında içsel ve dışsal faktörler önemli rol 

oynamaktadır (Clinkenbeard, 2012). Öğrencilerin okuma motivasyonlarını 

artırmak için kendilerinin okumaya karşı olumlu duygular beslemesi, öğrenme 
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arzusu yaşaması gibi etkenlerin yanında, aileleri ve öğretmenleri tarafından 

okuma konusunda desteklenmesi gerekmektedir. Aynı sınıfta öğrenim gören 

ve akranlarına göre okumayı daha erken öğrenen özel yetenekli öğrencilerin 

kendileri arasında farklılaşan ve normal gelişim gösteren akranlarına göre 

daha düşük olan okuma motivasyonlarını artırmak için (Aslan, Yılar ve 

Karaman, 2022; Davis ve diğerleri, 2018; Wood, 2006) okuyacakları kitabın 

türünün iyi seçilmesi önem arz etmektedir (Robinson, Shore ve Enersen, 

2007). Özel yetenekli öğrenciler daha çok hayal gücünü genişleten değişik 

ortam ve dünya sunan fantezi ve bilim kurgu kitaplarını sevmektedirler 

(Churcill, 2020; Ogurlu, 2014).  Bu nedenle özel yetenekli öğrencilerin 

okuma motivasyonlarını geliştirmek için ilgilerine göre kitaplarla 

desteklenmeleri gerekmektedir (Cavazos-Kottke, 2006). Ayrıca okullarda 

kendi seçtikleri kitapları okumaya daha fazla zaman ayıran özel yetenekli 

öğrencilerin (Austin, 2011) ihtiyaçlarını karşılamak için okul kütüphanelerinin 

ve sınıf kitaplıklarının farklı kitap türleri ile zenginleştirilmesi gerekmektedir. 

Böylelikle özel yetenekli öğrencilerin okuma ilgilerinin artmasına (Robinson, 

Shore ve Enersen, 2007), okuma tutumlarının gelişmesi desteklenmektedir 

(Villani, 1998). 

Okuma tutumu, okuma karşısında bireyin gösterdiği olumsuz ya da 

olumlu yaklaşıma veya tavra göre farklılaşabilmektedir (Wozniak, 2010). 

Okuma tutumunu, içsel motivasyon, değerler, inançlar, bakış açısı, amaçlar, 

merak, bağlılık gibi birçok etken etkilemektedir (Schiefele ve diğerleri, 2012). 

Ancak öğrenciler; düzenli okuduklarında, öğrencilerin kitap okuma süreleri ve 

sayıları arttığında, düzenli olarak kütüphaneye gittiklerinde ve 

kütüphanelerden sürekli ödünç kitaplar aldıklarında da okumaya yönelik 

tutumları gelişmektedir (Çiçekli-Koç, Engin ve Yardım, 2022; Yurdakul, 

Beyazıt, Bütün-Ayhan, ve Şimşek, 2020). Bunun yanında öğrencilere, 

annelerinin ve babalarının kitap okuyarak örnek olmaları, ailelerinin evlerde 

okuma saatleri düzenlemeleri ve çocuklarının ilgilerine uygun kitaplar 

almaları öğrencilerin okuma tutumlarının gelişmesini desteklemektedir 

(Eminoğlu ve Bağçeci, 2020). Bu anlamda okuma tutumunun gelişmesinde, 

okuma motivasyonunda olduğu gibi hem öğrencilerin kendi çabalarının hem 

de ailelerinin ve öğretmenlerinin önemli rol oynamaktadır. Bu etkenlerin 

dışında öğrencilerin okuma tutumunu üst sınıfa geçmeleri de etkilemektedir 

(McKenna, Kerr ve Ellsworth, 1995). Üst sınıflarda ders sayısının artması, 

öğretmenlerin öğrencilere daha fazla ödev vermeleri, sınavlarının olması 

okuma tutumlarını olumsuz etkiliyor olabilir.  
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İlk okuma deneyimlerini iyi geçiren özel yetenekli öğrencilerin 

gelecekteki okuma tutumları olumsuz etkilenmemektedir (Robinson, Shore ve 

Enersen, 2007). Özel yetenekli öğrencilerin, ilk okumayı kendi başlarına 

öğrenebilmeleri, öğrenme sürecinde öğretmenlerinden baskı görmemeleri ve 

okuma konusunda yardıma ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından 

desteklenmeleri okumaya karşı olumlu tutum geliştirmelerini 

desteklemektedir. Bunun yanında özel yetenekli öğrencilerin; okuma 

materyallerini kendilerinin seçmeleri, aileleri ve öğretmenleri tarafından 

okuma ilgilerinin ve tutumlarının dikkate alınması, okuma öncesinde 

okumaya yönelik etkinlikler tasarlanması ve okuma konusunda öğrencilere 

meydanlar okunması da öğrencilerin okuma tutumlarının gelişmesine katkı 

sağlamaktadır (Martin, 1984). Bu sayede özel yetenekli öğrenciler ders 

dışında günlük ortalama 2 saat kitap okumakta, okuma alışkanlığı 

kazanmakta, okurken farklı okuma stratejilerini başarılı bir şekilde 

uygulamakta, okuduklarını daha iyi anlamaktadırlar (Alevli, 2018; 

Fehrenbach, 1991; Ökcü ve Akgül, 2021). Sadece okullarda eğlence amaçlı 

okumaya fazla zaman ayırmadıkları görülmektedir (Scholastic, 2015).  

Literatürdeki okuma motivasyonu ve tutumu ile ilgili çalışmalar 

incelendiğinde; çalışmaların ya özel yetenekli olan ya da normal gelişim 

gösteren öğrencilerin sadece okuma motivasyonlarını veya okuma tutumlarını 

inceleyen çalışmalar olduğu görülmektedir (Austin, 2011; Churcill, 2020; 

Clinkenbeard, 2012; Çiçekli-Koç, Engin ve Yardım, 2022; Eminoğlu ve 

Bağçeci, 2020; Fives, 2016; Ogurlu, 2014; Pintrich and Schunk, 1996; 

Saraçlı-Çelik ve Karasakaloğlu, 2021; Scholastic 2015; Smith ve Feng, 2018; 

Tuan, Chin ve Sheh, 2005; Yıldız ve Kaman, 2016). Özel yetenekli olan ve 

normal gelişim gösteren öğrencileri karşılaştıran çalışmalarda ise yalnızca 

okuma tutumunun veya motivasyonunun incelendiği görülmektedir (Aslan, 

Yılar ve Karaman, 2022; Bahar, Kaya ve Bahar, 2016; Chan, 1996; Ley ve 

Trentham, 1987; Ökcü ve Akgül, 2021; Parker, 2004; Worrell et al., 2007). 

Hiçbir çalışmada normal gelişim gösteren ve olan öğrencilerin hem okuma 

motivasyonunun hem de okuma tutumunun incelenmediği, dolayısıyla da 

böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Çünkü ülkelerin 

gelişimine önemli katkılar sağlayacağı düşünülen özel yetenekli öğrencilere; 

araştırma, inceleme, sorgulama, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, 

teknoloji okuryazarı olma gibi 21. yüzyıl becerileri kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Özel yetenekli öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip 

olabilmesi için ise okuma becerilerinin gelişmiş olması ve okumaya yönelik 

olumlu duygular beslemesi gerekmektedir. Bu anlamda özel yetenekli 
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öğrencilerin okuma motivasyonlarının ve tutumlarının akranlarına göre nasıl 

olduğunun belirlenmesi aksi durumda geliştirilmesi için erken önlem almak 

adına önem arz etmektedir. Bu önemle çalışmanın amacı; normal gelişim 

gösteren ve olan ilkokul öğrencilerinin okuma motivasyonları ve tutumları 

karşılaştırmaktır. Bu amaçla çalışmada şu sorular cevaplandırılmak 

istenmiştir: 

• Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul 

öğrencilerinin okuma motivasyonları farklılaşmakta mıdır? 

• Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul 

öğrencilerinin okuma tutumları farklılaşmakta mıdır? 

• Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrenci 

gruplarının sınıf düzeyleri okuma motivasyonlarında anlamlı 

farklılık yaratmakta mıdır? 

• Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrenci 

gruplarının sınıf düzeyleri okuma tutumlarında anlamlı 

farklılaşmakta mıdır? 

 

1. YÖNTEM 

1.1. Araştırmanın Modeli  

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma motivasyon ve tutumlarını karşılaştırmak amaçlı yapılan çalışmada, 

nicel araştırma yaklaşımının tarama deseninden yararlanılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişki durumunu test etmek için başvurulan nicel araştırma 

yaklaşımının (Creswell ve Creswell, 2017), tarama modelinde mevcut 

durumları belirlemek amaçlanmaktadır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2014). 

Çalışmada da normal gelişim gösteren ve olan ilkokul öğrencilerinin sahip 

oldukları okuma motivasyonları ve tutumları belirlenmiş, okuma 

motivasyonlarında ve tutumlarında sınıf düzeyine (3. ve 4. sınıf) ve öğrenci 

özelliklerine göre (özel yetenekli olan/normal gelişim gösteren) nasıl değiştiği 

incelenmiştir. 

1.2. Örneklem / Araştırma grubu 

Çalışmaya Karadeniz’in doğusunda bulunan bir Bilim ve Sanat 

Merkezinde öğrenim görmekte olan 47 özel yetenekli ilkokul öğrencisi ile 

aynı şehirde 2 farklı ilkokulda öğrenim görmekte olan 64 normal gelişim 

gösteren ilkokul öğrencisi dahil edilmiştir. Özel yetenekli olan ve normal 
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gelişim gösteren öğrencilere ulaşılması kolay olduğu için kolay ulaşılır 

örnekleme yolu ile seçilmiştir.  

Tablo 1. Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler 

Durumlar Değişkenler Öğrenciler 

Özel yetenekli Normal gelişim gösteren 

f % f % 

Sınıf 

Düzeyi 

3. sınıf 24 51.06 30 46.88 

4. sınıf 23 48.94 34 53.12 

Sevdikleri 

Ders 

Türkçe -  9 14.06 

Matematik 27 57.45 22 34.38 

Fen Bilimleri 8 17.02 26 40.63 

Sosyal Bilgiler 2 4.26 2 3.13 

Diğer 10 21.27 5 21.86 

Okumayı 

Sevme 

Çok 34 72.34 50 78.13 

Az 11 23.40 13 20.31 

Orta 2 4.26 1 1.56 

Toplam 47  100.00  

 

1.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmadaki veriler; Yurdakul ve Susar-Kırmızı’nın (2019) 

geliştirdiği “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ve Katrancı’nın (2015) 

geliştirdiği “Okuma Motivasyonu Ölçeği” ile toplanmıştır. 

1.3.1. Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği  

Yurdakul ve Susar-Kırmızı, (2019) tarafından geliştirilen 3’lü likert 

ölçek, toplam 28 soru ve 4 farklı boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin KMO değeri 

0.817, cronbach alpha değeri ,853’tür. Çalışma verilerinde ise bu değer .88 

bulunmuştur. 

1.3.2. Okuma Motivasyonu Ölçeği: 

Katrancı, (2015) tarafından geliştirilen ölçek, 2 boyuttan 

oluşmaktadır. 3’lü likert şeklinde hazırlanan ölçekte 14 soru bulunmaktadır. 

Ölçeğin DFA verileri χ2/df =2.357 / RMSEA=0.047 / CFI=0.954 / 
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NNFI=0.946 / AGFI=0.942 / GFI=0.958 iken; Cronbach Alpha değeri 

0.93’tür. Çalışmada ise .70 bulunmuştur. 

1.4. Verilerin Toplanması 

Haziran ayının ikinci haftasında araştırmacı eşliğinde, öğrencilere bir 

ders saatinde okumaya yönelik tutum ve okuma motivasyonu ölçeği 

doldurtulmuştur. Ölçeğin doldurulması esnasında öğrencilerin anlamadıkları 

maddeler, araştırmacı tarafından açıklanmıştır. Özel yetenekli olan ve normal 

gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin okuma motivasyonu ve tutumu 

ölçeğinden elde edilen puanların çarpıklık, basıklık puanları ve puanların 

homojenliğine ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2.Okuma Motivasyonu ve Tutumu Ölçeği Betimsel Sonuçları 

Ölçekler Öğrenciler N Kurtosis Skewness Levene Testi 

Motivasyon Özel Y. 47 -,869 ,000 ,46 

Normal 64 -,306 ,114 

Tutum Özel Y. 47 ,144 ,022 ,95 

Normal 64 -,639 ,101 

 

1.5. Verilerin Analizi 

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma motivasyonu ve tutumu puanlarının normal dağıldığı görülmektedir. 

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin okuma 

motivasyonu ve tutumu puanlarının homojen olduğu görülmektedir (okuma 

motivasyonu p=,46; okuma tutumu p=,95). Özel yetenekli olan ve normal 

gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin okuma motivasyonu ve tutumu 

puanlarının gerek normal dağılması, gerek örneklem sayısının 30’dan büyük 

olması gerekse puanların homojen olması nedeniyle okuma motivasyonunda 

ve tutumunda istatiksel olarak anlamlılık düzeyi parametrik testlerden 

bağımsız t testi ile yapılmıştır.  

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma motivasyonlarının ve tutumlarının sınıf düzeyine göre istatiksel olarak 

farklılaşma durumu örneklem sayısının 30’dan fazla olmaması sebebi ile 

(normal gelişim gösteren 3. sınıf= 30; özel yetenekli 3. sınıf= 24, 4. sınıf 23) 

parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U testi ile belirlenmiştir. Gerek 

bağımsız t testi gerekse Mann Whitney U testi sonuçlarında çıkan anlamlılığın 

etki büyüklüğü Cohen d ile hesaplanmıştır. Kılıç, (2014) anlamlılığın 0,8’den 
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büyük olduğunda kuvvetli derecede etkili, 0,2-0,8 arası orta derecede etkili, 

0,2’den küçükse zayıf derecede etkilidir.  
 

BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde, özel yetenekli olan ve normal gelişim 

gösteren ilkokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarına ve tutumlarına ait 

betimsel analiz sonuçlarına, okuma motivasyonunda ve tutumunda ilkokul 

öğrencilerinin özelliklerinin (özel yetenekli olan-olmayan), hem özel 

yetenekli olan hem de normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin sınıf 

düzeyinin okuma motivasyonunda ve tutumunda istatiksel olarak anlamlı 

farklılık yaratma durumunu ortaya koyan analizlere yer verilmiştir.  

2.1. Birinci Alt Problem 

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma motivasyonları arasındaki farklılığı ortaya koymak amacıyla elde 

edilen betimsel ve istatistik analiz sonuçları tablolarda gösterilmiştir. 

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma motivasyonlarına ait verilerin sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.  
 

Tablo 3. İlkokul Öğrencilerinin (Özel Yetenekli Olan ve Normal Gelişim Gösteren) 

Okuma Motivasyonu Betimsel Analiz Sonuçları 

Öğrenciler Okuma sevgisi Okuma sebebi Toplam motivasyon 

N X S.s. N X S.s. N X S.s. 

Ö.Y.Ö 47 2,09 ,33 47 1,96 ,35 47 2,04 ,31 

N. Ö. 64 2,20 ,31 64 2,10 ,33 64 2,16 ,29 

 

Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin okuma motivasyonu 

okuma sevgisi, okuma sebebi alt boyutu ve toplamında ortalamalarının 

normal gelişim gösteren öğrencilere göre düşük olduğu fakat standart 

sapma puanlarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Özel Yetenekli Olan ve Normal gelişim gösteren İlkokul Öğrencilerinin 

Okuma Motivasyonu Bağımsız T Testi Sonuçları 

Boyutlar Öğrenciler N �̅�   Ss Levene testi t p 

F p 

Okuma 

Sevgisi 

Özel Y. 47 2,09 ,33 ,034 ,85 -1,747 ,08 

Normal 64 2,20 ,31 

Okuma 

Sebebi 

Özel Y. 47 1,96 ,35 ,659 ,42 -2,186 ,03 

Normal 64 2,10 ,33  

Motivasyon 

toplam 

Özel Y. 47 2,04 ,31 ,539 ,46 -2,098 ,04 

Normal 64 2,16 ,29  
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Tablo 4’e göre normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin okuma 

motivasyonunun toplamında ve okuma sebebi alt boyutunda özel yetenekli 

olan ilkokul öğrencilerine göre ortalama puanlarının hem yüksek olduğu hem 

de istatiksel olarak anlamlılık yarattığı görülmektedir (p<.05). 

2.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma tutumları arasındaki farklılığı ortaya koymak amacıyla elde edilen 

betimsel ve istatistik analiz sonuçları alttaki tablolarda gösterilmiştir. 

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma tutumlarına ait sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur (bknz. Tablo 5). 
 

Tablo 5. İlkokul Öğrencilerinin (Özel Yetenekli Olan ve Normal gelişim gösteren) 

Okuma Tutumu Betimsel Analiz Sonuçları 

Öğren- 

ciler 

Katkı Anlam Etkinlik Süreç Toplam 

N X S.s. X S.s. X S.s. X S.s. X S.s. 

Ö.Y.Ö 47 2,5 ,46 1,9 ,33 2,3 ,44 2,2 ,46 2,2 ,35 

N. Ö. 64 2,5 ,37 1,9 ,31 2,1 ,53 2,2 ,57 2,2 ,34 

Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin okuma tutumu; katkı, süreç alt 

boyutu ortalama puanlarının, normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerine 

göre yüksek olduğu; anlam, etkinlik alt boyutunda ve ölçeğin tamamında ise 

düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. Özel Yetenekli Olan ve Normal gelişim gösteren İlkokul Öğrencilerinin 

Okuma Tutumu Bağımsız T Testi Sonuçları 

Boyutlar Öğrenciler N �̅�   Ss Levene 

testi 

 t p 

     F p   

Katkı Özel Y. 47 2,47 ,46 1,784 ,18 -,531 ,60 

Normal 64 2,51 ,37  

Anlam Özel Y. 47 1,93 ,33 ,00 ,99 ,457 ,65 

Normal 64 1,90 ,31  

Etkinlik Özel Y. 47 2,26 ,44 2,942 ,09 1,479 ,14 

Normal 64 2,12 ,53  

Süreç Özel Y. 47 2,20 ,46 1,729 ,19 -,166 ,87 

Normal 64 2,21 ,57     

Tutum 

toplam 

Özel Y. 47 2,23 ,35 ,005 ,95 ,394 ,69 

Normal 64 2,21 ,34     
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Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma tutumu toplamında ve tüm alt boyutlarında istatiksel olarak anlamlı 

farklılık oluşturmadığı görülmektedir (p>.05). 

2.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

kendi içinde sınıf düzeyine göre okuma motivasyonu betimsel ve istatistiki 

analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma motivasyonlarının sınıf düzeyine göre elde edilen puanların betimsel 

analiz sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 7. Özel Yetenekli Olan ve Normal gelişim gösteren ve İlkokul Öğrencilerinin 

Sınıf Düzeyine Göre Puanlarının Betimsel Analiz Sonuçları 

Öğr. Sınıf Okuma sevgisi Okuma sebebi Toplam motivasyon 

N X S.s. N X S.s. N X S.s. 

N. Ö. 3.sınıf 30 2,27 ,31 30 2,10 ,34 30 2,20 ,30 

4.sınıf 34 2,13 ,31 34 2,10 ,32 34 2,12 ,28 

Özel Y. 3.sınıf 24 2,10 ,39 24 1,97 ,39 24 2,04 ,36 

4.sınıf 23 2,08 ,25 23 1,96 ,30 23 2,03 ,26 

 

Normal gelişim gösteren ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin okuma sevgisi 

ve toplam motivasyon ortalama puanlarının 4. sınıf öğrencilerinden daha 

yüksek olduğu; özel yetenekli ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin ise okuma 

motivasyonunun tüm alt boyutlarının ve toplamının ortalama puanlarının 4. 

sınıf öğrencilerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma motivasyonlarının sınıf düzeyine göre farklılaşma durumları istatiksel 

olarak analiz edilerek sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Özel Yetenekli Olan ve Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin 

Okuma Motivasyonunun Sınıf Düzeyine Göre Analiz Sonuçları 

Öğr. Boy. Sın. n S. 

orta. 

S. topla. U Z p 

N
o
rm

al
 

Okuma 

Sevgisi 

3. sın. 30 37,4 1122,5 
362,5 -2,0 ,04 

4. sın. 34 28,2 957,50 

Okuma 

Sebebi 

3. sın. 30 33,2 996,50 
488,5 -,29 ,77 

4. sın. 34 31,9 1083,5 

Toplam 3. sın. 30 36,0 1080,0 

405,0 -1,4   ,16 4. sın. 34 29,4 1000,0 
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Ö

ze
l 

y
et

en
ek

li
 Okuma 

Sevgisi 

3. sın. 24 24,6 590,50 
261,5 -,31 ,76 4. sın. 23 23,4 537,50 

Okuma 

Sebebi 

3. sın. 24 24,6 589,50 
262,5 -,29 ,77 

4. sın. 23 23,4 538,50 

Toplam  3. sın. 24 24,2 579,50 
272,5 -,08 ,94 

4. sın. 23 23,9 548,50 

Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının sınıf 

düzeyine göre aynı olduğu görülmektedir (p>.05). Normal gelişim gösteren 

ilkokul öğrencilerinin ise okuma motivasyonunun okuma sevgisi alt 

boyutunda 3. sınıf lehine (X=37,42) anlamlı farklılık yarattığı görülmektedir 

(p<.05). 

2.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

sınıf düzeyine göre okuma tutumu betimsel ve istatistiki analiz sonuçları 

alttaki tablolarda gösterilmiştir. 

Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin okuma tutumlarının sınıf 

düzeyine göre yapılan analizler Tablo 9’da gösterilmiştir. 
 

Tablo 9. Özel Yetenekli İlkokul Öğrencilerinin Sınıf Düzeylerine Göre Okuma 

Tutumu Betimsel Analiz Sonuçları 

Sın. Katkı Anlam Etkinlik Süreç Toplam 

N X S.s X S.s X S.s X S.s X S.s 

3.sın 24 2,4 ,49 1,9 ,39 2,3 ,50 2,2 ,51 2,2 ,40 

4.sın 23 2,53 ,42 1,86 ,25 2,27 ,37 2,22 ,42 2,2 ,29 

 

Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinden 4. sınıf öğrencilerinin okuma 

tutumunun katkı, etkinlik, süreç alt boyutu ve tutumun toplam ortalama 

puanlarının 3. sınıf öğrencilerinden yüksek olduğu, standart sapma puanının 

ise ölçeğin tüm alt boyutlarında ve ölçeğin toplamında düşük olduğu 

görülmektedir. 

Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin okuma tutumlarının kendi içinde 

sınıf düzeyine göre istatiksel olarak farklılaşma durumlarına ait analiz 

sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir. 
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Tablo 10. Özel Yetenekli İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutumu (Sınıf Düzeyi) 

Sonuçları 

Alt boy. Sın. n S. orta. S. topla. U Z p 

Katkı 3. sın. 24 22,44 538,50 
238,50 -,803 ,42 

4. sın. 23 25,63 589,50 

Anlam 3. sın. 24 26,92 646,00 
206,00 -1,51 ,13 

4. sın. 23 20,96 482,00 

Etkinlik 3. sın. 24 24,69 592,50 259,50 -,354 ,72 

 4. sın. 23 23,28 535,50    

Süreç 3. sın. 24 23,71 569,00 269,00 -,151 ,88 

 4. sın. 23 24,30 559,00    

Toplam 3. sın. 24 23,54 565,00 265,00 -,234 ,82 

 4. sın. 23 24,48 563,00    

 

Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin sınıf değişkeninin okuma 

tutumunun tüm alt boyutlarında ve toplamında farklılaşma olmadığı 

görülmektedir (p>.05). 

Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin okuma tutumlarının 

sınıf düzeyi puanları Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Normal gelişim gösteren İlkokul Öğrencilerinin Sınıf Değişkenine Göre 

Okuma Tutumu Betimsel Analiz Sonuçları 

Sın. Katkı Anlam Etkinlik Süreç Toplam 

N X Ss. X Ss. 
 

X Ss. X Ss. X Ss. 

3. sın 30 2.6 .35 1.94 .30 2.26 .62 2.3 .58 2.3 .39 

4. sın 34 2.4 .37 1.87 .32 2.00 .42 2.1 .54 2.1 .26 
 

Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinden 4. sınıf 

öğrencilerinin okuma tutumunun tüm alt boyutları ve tutumun toplam 

ortalama puanlarının 3. sınıf öğrencilerinden düşük olduğu, standart sapma 

puanlarının ise ölçeğin katkı ve anlam alt boyutlarında yüksek olmasına 

rağmen etkinlik, süreç ve ölçeğin toplamında düşük olduğu görülmektedir. 

Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin okuma tutumlarının 

sınıf düzeyine göre istatiksel olarak farklılaşma durumlarına ait analiz 

sonuçları Tablo 12’de gösterilmiştir. 
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Tablo 12. Normal Gelişim Gösteren İlkokul Öğrencilerinin Sınıf Değişkenine Göre 

Göre Okuma Tutumu İstatistiki Sonuçları 

Alt 

boyutlar 

Sın. n S. orta. S. top. U Z p 

Katkı 3. sın. 30 37,50 1125,00 
360,00 -2,03 ,04 

4. sın. 34 28,09 955,00 

Anlam 3. sın. 30 34,07 1022,00 
463,00 -,643 ,05 

4. sın. 34 31,12 1058,00 

Etkinlik 3. sın. 30 37,55 1126,50 358,50 -2,05 ,04 

 4. sın. 34 28,04 953,50    

Süreç 3. sın. 30 36,95 1108,50 376,50 -1,81 ,07 

 4. sın. 34 28,57 971,50    

Toplam 3. sın. 30 38,00 1140,00 354,00 -2,22 ,03 

 4. sın. 34 27,65 940,00    

 

Normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin sınıf değişkeninin 

okuma tutumunun katkı (X=37,50), etkinlik (X=37,55) ve toplamında 

(X=38,00) 3. sınıf lehine istatiksel olarak anlamlı farklılık oluşturduğu 

görülmektedir (p>.05). 

SONUÇ  

Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin 

okuma motivasyonlarını ve tutumlarını karşılaştırmak amaçlı yapılan 

çalışmanın sonunda; normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin okuma 

motivasyonlarının ve alt boyutu olan okuma sebeplerinin daha iyi olduğu 

ortaya çıkmıştır. Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin sınıf düzeyine göre 

okuma motivasyonlarının aynı olduğu, normal gelişim gösteren ilkokul 4. 

sınıf öğrencilerinin okuma sevgisinin 3. sınıf öğrencilerinden daha düşük 

olduğu ortaya çıkmıştır. Okuma tutumunda ise özel yetenekli olan ve normal 

gelişim gösteren öğrenciler arasında herhangi bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. Bunun yanında özel yetenekli olan ilkokul 4. ve 3. sınıf 

öğrencilerinin okuma tutumlarının aynı olmasına rağmen normal gelişim 

gösteren ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin okuma tutumlarının ve alt boyutları 

olan katkı ve etkinlik boyutunda normal gelişim gösteren ilkokul 4. sınıf 

öğrencilerine göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalışmada normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin okuma 

motivasyonlarının ve alt boyutu olan okuma sebeplerinin özel yetenekli 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın aksine 

Aslan, Yılar ve Karaman’ın (2022) çalışmasında özel yetenekli öğrencilerin 

okuma motivasyonlarının ve içsel motivasyonlarının normal gelişim gösteren 
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akranlarına göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Çalışmalara arasındaki 

farklılığın sebebi gerek kendi öğrenim gördükleri gerekse de Bilim ve Sanat 

Merkezlerinde sunulan eğitimin özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre 

düzenlememesi veya yetersizliği (Kontaş, 2009; Subban, 2006) olabilir. 

Çünkü özel yetenekli öğrenciler, öğretmenlerinden ve ailelerinden kendilerini 

eğlendiren kitapları okumalarına izin vermelerini istemektedirler (Churcill, 

2020). Bu bağlamda özel yetenekli öğrencilerin, ilgi alanlarına giren fantezi 

kitaplarına evlerinde veya okullarında ulaşamıyor olmaları veya okul ya da ev 

ortamında eğlenceli okuma etkinlikleri ile desteklenmiyor olmaları okuma 

motivasyonlarının düzeyini etkiliyor olabilir. Hatta bu etkenler normal gelişim 

gösteren öğrencileri de etkiliyor olabilir. Çünkü bazı çalışmalarda, normal 

gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının yüksek 

olduğu (Türkben, 2020), bazı çalışmalarda ise orta düzeyde olduğu 

görülmektedir (Skollingsberg, 2003; Katrancı, 2015). Çalışmada da okuma 

motivasyonunun normal gelişim gösteren öğrencilerde sınıf düzeyine göre 

farklılaştığı; 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonunun, 3. sınıf 

öğrencilerinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Şahin’in (2019) 

çalışmasında ise üst sınıftaki öğrencilerin okuma motivasyonlarının alt 

sınıftakilerden daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda okuma 

motivasyonunun özel yetenek, sınıf düzeyi gibi değişkenlere göre farklılık 

gösterdiği, farklılığın sebebinin ise okuldaki ve evdeki okuma 

faaliyetlerinden, ilgi alanlarına uygun kitaplarla buluşturma durumlarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çalışmada özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren 

öğrencilerin okuma tutumları arasında istatiksel olarak herhangi bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. Birçok çalışmada da aynı sonuca ulaşılırken (Bahar, 

Kaya ve Bahar, 2016; Ökcü ve Akgül, 2021; Parker, 2004; Worrell et al., 

2007), Ley ve Trentham’ın (1987) çalışmasında, özel yetenekli öğrencilerin 

okuma tutumlarının akranlarına göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalışmaların çoğunda özel yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin okuma 

tutumlarında farklılıklar yaşanmamasının sebebi, okullarda okuma becerisinin 

gelişimine yönelik çok sayıda farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması 

olabilir. Çünkü öğrencilere yönelik yapılan okuma çemberi ve hızlı okuma 

çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir (Smith ve Feng, 2018; 

Soysal, 2022; Taşkın, 2022). Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren 

öğrencilerin okuma tutumlarının kıyaslandığı çalışmaların yanında sadece 

özel yetenekli öğrencilerin okuma tutumlarını inceleyen çalışmaların da 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda; özel yetenekli öğrencilerin okuma 
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tutumlarında farklılıklar olduğu; bazı çalışmalarda özel yetenekli öğrencilerin 

okuma tutumlarının yüksek olduğu (Ogurlu, 2014) bazı çalışmalarda 

öğrencilerin beşte birinin olumsuz tutuma sahip olduğu (Martin, 1984) bazı 

çalışmalarda ise özel yetenekli öğrencilerin okullarda eğlence amaçlı okuma 

oranlarının düştüğü görülmektedir (Scholastic, 2015). Normal gelişim 

gösteren öğrencilerin okuma tutumları tek başına ele alındığında, öğrencilerin 

bazı çalışmalarda orta düzeyde bazı çalışmalarda ise iyi düzeyde okuma 

tutumuna sahip oldukları görülmektedir (Chotitham ve Wongwanich, 2014; 

Kuşdemir, 2018; Özdemir ve Kıroğlu, 2021).  

Çalışmada, özel yetenekli olan ilkokul 4. ve 3. sınıf öğrencilerinin 

okuma tutumları arasında herhangi bir farklılık olmadığı fakat normal gelişim 

gösteren ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin okuma tutumlarının ve alt boyutları 

olan katkı ve etkinlik boyutunda normal gelişim gösteren ilkokul 4. sınıf 

öğrencilerine göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Sadece özel yetenekli 

olan ve olmayan öğrenciler ile yürütülen çalışmalarda ise hem normal gelişim 

gösterenlerin hem de özel yetenekli olan öğrencilerin sınıf seviyesi arttıkça 

okuma tutumlarının düştüğü görülmektedir (McKenna, Kerr ve Ellsworth, 

1995; Özdemir ve Kıroğlu, 2021; Şahin, 2019; Yıldız ve Kaman, 2016). 

Öğrencilerin okuma tutumlarının hem özel yetenekli olan hem de normal 

gelişim gösteren öğrencilerin sınıf seviyesinin artmasıyla birlikte düşmesinin 

nedeni öğretmenler ve aileler olabilir. Çünkü öğrencilerin okuma tutumlarının 

artırılmasında öğretmenlerin ve aile üyelerinin önemli etkilerinin olduğu 

görülmektedir (Edmunds ve Bauserman, 2006). Sınıf seviyesinin artmasıyla 

birlikte programlarda öğrencilere kazandırılmak istenen kazanım sayılarının 

arttığı görülmektedir. Öğretmenler de programlardaki kazanımları öğrencilere 

kazandırabilmek için farklı yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş eğlenceli 

okuma faaliyetleri yapmıyor olduğu gibi öğretmenler, okuma faaliyetlerini 

öğrencilerin kendilerinin yürütmesini bekliyor olabilir. Bunun yanında aileler, 

öğrencilerin akademik başarılarının artması için çocuklarını ders çalışmaya 

teşvik ediyor, okuma etkinliklerini öncelikli olmaktan çıkarıyor olabilir. 

Bunun yanında öğrencilerin ilgileri dışında daha çok ders kitapları ile zaman 

geçirmeleri de okumayı sevdikleri kitaplara yeteri kadar zaman 

ayıramamalarına dolayısıyla da okuma tutumlarının gelişmesini yeteri kadar 

desteklemiyor olabilir.  
 

3.1. Öneriler 

• Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren öğrencilerin 

okuma motivasyonlarının düşük olduğu sonucundan yola 
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çıkarak; gerek öğrencilerin kendi okullarında gerekse özel 

yeteneklerini geliştirmek için eğitim aldıkları Bilim ve Sanat 

Merkezlerinde öğrencilerin okuma motivasyonlarını artırıcı 

drama, etkileşimli okuma, okuma çemberi gibi eğlenceli okuma 

etkinlikleri düzenlenebilir. 

• Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren öğrencilerin 

okuma tutumlarının farklılaşmadığı sonucundan yola çıkarak; 

öğrencilerin okuma tutumlarını geliştirmek için öğretim 

programlarına hızlı okuma, yaratıcı okuma, eleştirel okuma 

becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlar eklenebilir. 

• Özel yetenekli öğrencilerin sınıf düzeyinin artmasıyla okuma 

motivasyonlarının düştüğü sonucu dikkate alındığında; 

öğrencilerin okuma motivasyonlarının altında yatan nedenler 

nitel araştırma yaklaşımlarıyla araştırılabilir. 

• Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren ilkokul 

öğrencilerinin okuma motivasyonlarını ve tutumlarını 

karşılaştırmak amacıyla yürütülen çalışma; okuma kaygılarını ve 

ilgilerini karşılaştırmak amacıyla da yapılabilir. 
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GĠRĠġ 

İnsan yaşamını etkileyen en önemli süreçlerden biri meslek seçimidir. 

Cinsiyetin kişisel algıdan toplumsal beklentilere, fiziksel özelliklerden 

mesleğe yönelime kadar birçok konuda birincil faktör ve toplumsal yaşamdaki 

ilk ayrım ve farklılık sebebi olduğu düşünülmektedir (Altuntaş, Atlı & Kış, 

2016). TÜİK (2018) tarafından 2017 verilerine dayalı olarak yapılan hane 

halkı işgücü araştırmasında sırasıyla kadınların ve erkeklerin istihdam 

oranlarının tarım sektöründe %28,3-%15,4; sanayi sektöründe %15,6-%31,4; 

hizmet sektöründe ise %56,1-%53,2 olduğu görülmektedir (TÜİK, 2018). 

Kadınların en çok hizmet mesleklerinde ve ardından ücretsiz aile işçiliğinin ve 

sigortasız çalışmanın yoğun olarak gözlendiği tarım sektöründe olduğu, 

sanayi sektöründe ise erkeklerin yaklaşık yarısı oranında istihdam edildikleri 

görülmektedir. 2022 yılı Temmuz ayı verilerine göre (TÜİK, 2022) istihdam 

edilen erkeklerin 15 yaş üstü nüfusa oranı erkeklerde %64,6 iken kadınlarda 

%30,3‟tür. İşsizlik ve genç nüfusta işsizlik oranı erkeklerde %8,6 ve 16,2 iken 

kadınlarda %13,1 ve 24,7‟dir. Farklı yıllara ait Dünya Ekonomi Forumu 

Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Raporlarında (2018; 2020; 2021; 2022) 

cinsiyetler arası karşılaştırmanın yapıldığı ekonomik katılım ve fırsat, sağlık 

ve hayatta kalma, eğitime katılım ve politik güçlenme boyutları bakımından 

önemli bir eşitsizlik bulunduğu ortaya konmaktadır. Bu eşitsizlik kadınların 

aleyhinedir.  Mesleki iş bölümünde gözlenen cinsiyet farklılaşması, hem 

cinsiyetlerin meslek tercihlerini ve toplumsal kaynaklara erişimlerini 

etkilemekte hem de bu şekilde eşitsizliğe neden olmaktadır.  

1. LITERATÜR 

Cinsiyete dayalı çeşitli ayrımcılık ve engellemelerle güçlenen 

eşitsizlikler, hem kadınlar hem de toplumun ekonomik, siyasal, kültürel 

gelişmesi önünde ciddi bir engel (Özaydınlık, 2014) olarak görülmektedir. 

Kadınlar ve erkekler toplum tarafından kendilerine biçilen rolleri oynamakta, 

bu rollere göre bazı meslekler kendi cinsiyetlerine uygun görülmüyorsa o 

meslekleri tercih etme ihtimalleri azalmaktadır. Deniz, Türe, Uysal & Akar 

(2014)‟ın çalışmalarında kadınların ağırlıklı olarak insanlarla (Psikoloji, 

Sağlık, Hukuk), erkeklerin ise ağırlıklı olarak nesnelerle (Mühendislik, Ziraat, 

Fen Bilimleri, Bilgisayar) çalışılan mesleklere ilgilerinin yüksek olduğu 

ortaya konmaktadır. Kadınların nesnelerle olan meslekleri tercih etmeleri 

durumunda da seçtikleri alan içerisinde daha çok insan ilişkilerinin yoğun 

olduğu bölümlere yönlendirildikleri görülmektedir. Bilişim sektöründe 

yapılan bir araştırmada (Bozkurt & Akpınar, 2018) kadınların bilişim 
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sektöründe istihdam edildikleri alanların detaycılık, iletişim kurma, 

organizasyon gibi “kadınsı” olarak nitelendirilen özellikleri gerektiren alanlar 

olduğu; sektörde az sayıda ve genellikle alt seviyelerde kadın yöneticilerin 

bulunduğu; kadın yöneticilerin kadın yoğun alanlarda ya da erkekler arasında 

dengeleyici olarak konumlandırıldığını ve kadınların, toplumsal cinsiyet 

rolleri nedeniyle iş hayatında erkeklerle eşit koşullarda rekabet edemedikleri 

tespit edilmektedir. Toplum tarafından daha çok kadınlar için uygun görülen 

hemşirelik mesleğinde de benzer sorunlar erkekler tarafından yaşanmaktadır. 

Erkek öğrenciler hemşirelik ve cinsiyet rolleri arasında toplumsal algılardan 

kaynaklı olarak çatışma yaşamaktadırlar (Sarı, 2011). Örneklenen iki olumsuz 

durum cinsiyetin değil ancak toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün meslek 

seçiminde ve mesleki ilgilerde önemli bir değişken olduğunu göstermektedir.  

Meslek seçimini etkileyen bu cinsiyet rolleri çok erken yaşlarda kalıp 

yargılar aracılığıyla bireyler tarafından içselleştirilerek meslek seçimini 

belirlemekte; bu seçimler sonunda mesleklerde oluşan cinsiyet açısından 

dengesiz dağılım da meslekler üzerinden cinsiyet eşitsizliğinin yeniden 

üretimine katkıda bulunmakta (Cifci & Şahin-Başfırıncı, 2020) ve bu gibi 

etkilerle toplumsal cinsiyet, kadınların kariyer kararsızlığında daha belirleyici 

bulunmaktadır (Demir, 2020). Çocuklar toplumsallaşma sürecinde 

kendiliğinden, hangi iş ve meslekleri yapıp yapamayacaklarına ilişkin fikir 

geliştirmektedirler.  Çocukların gelecekte ne iş yapabileceklerine ya da 

yapamayacaklarına ilişkin algıları 5-7 yaş arasında oluşmaktadır. 6-8 yaş 

aralığında içselleştirilen cinsiyet rollerinin sabit kaldığı ve meslek 

tercihlerinin daraltılmasında ilk sınırların toplumsal cinsiyete uygun rollerle 

çizildiği belirtmektedir (Gökcan, 2018). Bu yaş aralığında edinilen 

mesleklerle ilgili bilgiler çocuğun aynı zamanda cinsiyet rollerinin 

mesleklerle ilişkisi konusunda da bilgi edinmesini sağlamaktadır. Ginzberg ve 

arkadaşlarının mesleki gelişim kuramında da, meslek seçimi 11 yaşında 

başlayan ve 17 yaşına kadar devam eden ve belirgin özellikleri ile birbirinden 

ayrılan fantezi-deneme-gerçekçi dönem olmak üzere üç ana döneme ayrılmış 

bir süreçtir. Özellikle deneme döneminin değer basamağında toplumsal 

cinsiyet yargılarından bağımsız bir değerlendirme yapabilmek önemlidir 

(Gökcan, 2018). İlköğretim döneminde çocuklar meslek seçmese de kariyer 

gelişimiyle ilgili davranışları içinde bulundukları mesleki gelişim döneminde 

kazanmaları gerekmektedir (Bozgeyikli, Bacanlı & Doğan, 2009). Bu nedenle 

toplumsal cinsiyete dayalı yargılardan arınık bir bilinçlenme ihtiyacı 

içindedirler.    
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Kadın ve erkekler birlikte yer aldıkları toplumsal yaşam içerisinde 

çocukluktan itibaren aile ve eğitim ortamlarında toplumsal cinsiyete dayalı 

yargılar edinmektedirler. Bu yargılar çocukların giysi ve oyuncak 

seçimlerinden oyun tercihlerine, gösterdikleri davranışlara verilen onaylara, 

kız ve oğlan çocuğu olmalarına bağlı olarak taşınan beklentilere kadar tüm 

koşul ve yönlendirmelerden etkilenmektedir. Bu nedenle bireylerin meslek 

seçiminde toplumsal cinsiyete dayalı bilgilerden etkilenmesi kaçınılmaz 

olmaktadır. Bu bağlamda kadın ve erkeklerin cinsiyet rolleri ve meslekler 

hakkındaki bilgileri doğru edinmeleri konusunda meslek danışmanlarına, sivil 

toplum kuruluşlarına, öğretmenlere ve ailelere önemli görevler düşmektedir. 

Bireyin meslek seçimini asıl etkileyen durumların kişinin özellikleri, yeteneği, 

duyguları ve hedefleri gibi bireyin kendine ilişkin özelliklerinin olması önemli 

olmalıdır.          

Tüm Dünya‟da ve Türkiye‟de gerek birey olma mücadelelerinde 

gözlenen değişim gerekse küresel rekabet ve ailedeki ekonomik zorluklar 

nedeniyle kadınların çalışma hayatına geçişi hızlanmaktadır. Hızlı değişme 

süreci içinde aile yapısı, okuma yazma oranının artışı, eğitimde cinsiyet 

eşitliği ve kadının iş gücüne katılımı gibi nedenlerle kadın ve erkeğe özgü 

cinsiyet rolleri ile ilgili kalıp yargılar ve her iki cinsten beklenen tutum ve 

davranışlarda değişmeler gözlenmektedir (Baykal, 1991). Kadın işgücünün 

dünya ekonomi piyasasındaki dönüştürücü etkisi, kadınları ekonomiye daha 

fazla dahil etme açısından öncelikli bir alan haline gelmiş ve yasal 

düzenlemeler yapılmıştır (Yılmaz, 2015). Kadının Statüsü Komisyonu, 

Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında ülkelerin onayına sunulan İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kaleme 

alınmasına da önemli katkıda bulunmuştur (Birleşmiş Milletler Genel Kurul 

Özel Oturumu, 2000). İkinci Dünya Kadın Konferansının ardından 1979 

yılında Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 

Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) Genel Kurul tarafından kabul edilmiş ve 

1980 yılında üye ülkelerin imzasına açılmıştır (Birleşmiş Milletler Genel 

Kurul Özel Oturumu, 2000). Türkiye‟de de Kadının Statüsü Komisyonu 

(KSK), 21 Haziran 1946‟da, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yer alan 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin (EKOSOK) kararıyla, EKOSOK' un işlevsel 

komisyonlarından biri olarak kurulmuştur. Temel amacı, kadın erkek eşitliği 

ilkesinin uygulanmasını sağlamak ve bu çerçevede KSK, EKOSOK‟a siyasi, 

ekonomik, sosyal ve eğitime ilişkin alanlarda kadın haklarının geliştirilmesine 

yönelik ve kadın hakları alanında acil çözüm gerektiren sorunlar hakkında 

tavsiyelerde bulunmak ve bu konulara ilişkin rapor hazırlamakla görevlidir 
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(TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 2015). Ayrıca 1995 Pekin 

Konferansında, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı‟nın Birleşmiş Milletler 

tarafından kabul edilmesiyle söz konusu 12 alan içerisinde yer alan 

“ekonomik yapılarda ve politikalarda üretime yönelik her tür faaliyette ve 

kaynaklara ulaşmada eşitsizlik” maddesi için 6 stratejik hedef belirlenmiş, 

kadınların çalışma hayatıyla ilgili eşitsizlikleri gidermek hedeflenmiştir 

(Yılmaz, 2015). 

Kadının ekonomik kalkınmadaki önemli bir rolü nedeniyle toplumsal 

cinsiyet yargılarından ve kadının ekonomik faaliyetlerini olumsuz etkileyen 

nedenlerden uzaklaşmasına önem verilmelidir. Kadının  işgücüne  katılımının  

artabilmesi  için  nitelikli  bir  donanıma  sahip olabileceği eğitsel koşulların 

oluşması, mesleki yönlendirme ve meslek seçimi sürecinde  cinsiyete  bağlı 

sınırlandırıcı  kalıp  yargıların  sürece  yön  vermesinin engellenmesi (Gökçen 

& Büyükgöze-Kavas, 2018) kaçınılmazdır. 

Bu araştırmanın amacı, mesleklerle tanışma dersinin çocuk 

üniversitesi programına devam eden öğrencilerin meslek tercihlerine ve 

gerekçelerine; mesleklerin hangi cinsiyetlere uygun olduğu konusundaki 

görüşlerine etkisinin nasıl olduğunu belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için 

belirlenen alt problemler şunlardır: 

Çocuk Üniversitesi Programında Mesleklerle Tanışma dersinin 

başında ve sonunda kadınların ve erkeklerin; 1.İş ve meslek tercihleri 

nasıldır? 2.İş ve meslek tercih gerekçeleri nasıldır? 3. İş ve mesleklerin hangi 

cinsiyetlere uygun olduğu konusunda görüşleri nasıldır?  

Bu sorularla Mesleklerle Tanışma dersinde kadın profesyonel meslek 

sahipleriyle öğrencilerin tanışmasının bu tercihlere ve gerekçelerine nasıl bir 

etkisinin olduğu anlaşılacaktır. Araştırmayla, çocukların meslekleri cinsiyetle 

ilişkilendirmelerin altında hangi düşüncelerin yattığının ortaya çıkması ve bu 

bilginin daha sonraki çalışmalarda kullanılması ve bu araştırma kapsamında 

uygulanan sürecin daha sonra yapılacak eğitimlere model olup 

olamayacağının ortaya konacağı düşünülmektedir. 

2. YÖNTEM 

2.1. AraĢtırmanın Deseni 

Araştırma, özel bir uygulama sürecini kendi içinde değerlendirmekte 

olduğundan durum çalışması desenindedir.  Durum çalışması, Çocuk 

Üniversitesi programına devam eden öğrencilere verilen “Mesleklerle 

Tanışma” dersi kapsamında yürütülmüştür. Bu dersin öğrencilerin mesleklerin 

cinsiyetlere uygunluğuna ilişkin algılarına, meslek tercihlerine ve tercih 
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gerekçelerine ilişkin ders öncesi ve sonrasında nasıl bir değişim olduğu 

incelendiğinden nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (Yıldırım ve 

Şimşek, 2010) tercih edilmiştir. 

2.2. ÇalıĢma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Batı Karadeniz‟de bir üniversitenin 

Çocuk Üniversitesi programına devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. 

Çocuk Üniversitesi okulların tatilde olduğu yaz aylarında uygulanmış ve 3 

farklı grupta  programa 15‟er kişiden toplam 45 kişi olmak üzere 3.,  4. ve 5. 

sınıf öğrencisi alınmıştır. Öğrencilerin dağılımı Tablo 1‟de görülmektedir. 

Tablo 1. Çalışma Grubunun Sınıf ve Okul Türüne Göre Dağılımı 

  Kadın  Erkek  Toplam  

  F % f % f % 

Sınıf Düzeyi 3. Sınıf 7 31,8 6 26 13 28,9 

4. Sınıf 8 36,4 12 52,1 20 44,4 

5. sınıf 7 31,8 5 21,7 12 26,7 

Okul Türü Özel Okul 12 60 8 34,8 20 44,4 

Devlet Okulu 10 40 15 65,2 25 55,6 

Toplam  22 100 23 100 45 100 

 

Öğrencilerin % 48,9‟u kadın, % 51,1‟i erkektir. Öğrencilerin % 

44,4‟ü özel okul, % 55‟6‟sı devlet okulu öğrencisidir. 3. sınıf öğrencilerinin % 

28,9‟u 3. sınıf, % 44,4‟ü 4. sınıf ve % 26,7‟si 5. sınıf öğrencisidir. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri anket ve görüşme formları yardımıyla 

toplanmıştır. 

Anket Formu:  

Mesleklerle tanışma dersinin başında ve sonunda öğrencilere dağıtılan 

anket formunu öğrencilerin işaretlemeleri istenmiştir. Bu formda; “İleride 

yapmayı düşündüğünüz meslek ya da meslekler nelerdir? sorusu ile birlikte 29 

iş ve meslek listelenmiş ve buna diğer seçeneği eklenerek öğrencilerin 

bildikleri iş ve meslekleri eklemelerine olanak sağlanmış; her iş ve mesleğin 

karşısına “Kadına göre, erkeğe göre ve cinsiyet fark etmez sütunları açılmıştır. 

Anket formu oluşturulurken daha önceki çocuk üniversitesi programlarına 

katılan öğrencilerin mesleklerle ilgili düşünce ve davranışları araştırmacılar 

tarafından gözlemlenerek kullanılmış, ayrıca toplumsal cinsiyet çalışmaları 

alanlarında cinsiyetle ilişkilendirilen iş ve meslekler listelenmiştir. Anket 
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formu araştırmacılar ve iki öğretim elemanı tarafından gözden geçirilmiş, iş 

ve meslek adları ve “Diğer” maddesi eklenmiştir. 

GörüĢme Formu:  

Öğrencilerin anket formalarını doldurmasının ardından öğrencilerin 

seçtikleri mesleklerle ilgili görüşme yapılmasına karar verilmiş ve 

yapılandırılmamış bir görüşme tercih edilmiştir. 15‟er kişilik üç grupla 

yapılan görüşmelerde, öğrencileri hiç etkilemeden meslek tercihlerinin 

nedenlerini anlayabilmek amacıyla yöneltilen soru, iş ve/veya mesleği neden 

seçtikleri olmuştur. 

2.4. Süreç 

Çocuk Üniversitesi programlarının daha önce gerçekleşen 

dönemlerinde öğrencilerin bazı mesleklerin kendi cinsiyetlerine uygun 

olmadığını düşündükleri izlenmiş ve ayrıştırdıkları bazı iş ve meslekler 

listelenmiştir. Yeni Çocuk Üniversitesi programına “Mesleklerle Tanışma” 

adıyla bir ders konmuştur. Bu ders haftada 3 saat olarak uygulanmıştır. Derse 

her hafta üç farklı meslek grubundan kadınlar davet edilmiştir. Profesyonel 

meslek sahibi kadınlar tarafından, meslekleri tanıtılmış, öğrencilerin sorduğu 

sorular cevaplanmış, soru gelmesi durumunda bu mesleğin icrasına kadın 

olmanın engel olmadığı anlatılmış, iş ortamlarından görüntüler paylaşılmıştır. 

Öğrencilerin nükleer enerji mühendisliğinden FİFA futbol hakemliğine kadar 

pek çok alandan kadın meslek sahibiyle görüşme olanağı elde etmesi 

sağlanmıştır. Bu ders başlamadan ve bittiğinde anket ve üç grupta grup 

görüşmesiyle öğrencilerden mesleklerin cinsiyete uygunluğu, tercihleri ve 

nedenleri konusunda görüşleri alınmıştır. 
 

2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda görüşmede açık uçlu soruya 

verdikleri  yanıtlar betimsel analizle çözümlenmiştir. Öğrenciler kısa 

cevapları tercih ettiklerinden ve tablolaştırma ve karşılaştırmaya daha uygun 

olacağından cümleler yerine anahtar kelimeler (iş ve meslek adları/ 

gerekçelere ilişkin kodlar) analiz birimi olarak alınmıştır. Öğrencilerin meslek 

tercihleri ve bunların gerekçeleri, çeşitli iş ve mesleklerin hangi cinsiyetlere 

uygun olduğu ve gerekçeleri sınıflanmış, frekansları alınmış; ders öncesi-ders 

sonrası tekrarlanma sayıları kadın-erkek karşılaştırması yapılmıştır. 
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3. BULGULAR 

Öğrencilerin meslek tercihlerine ilişkin görüşleri Tablo 2‟de 

sunulmaktadır. 

Tablo 2. Öğrencilerin Meslek Tercihleri 

  KADIN ERKEK 

  Ders 

Öncesi 

Ders 

Sonrası 

Ders 

Öncesi 

Ders 

Sonrası 

Meslek Tercihi f f f f 

Doktor (Cerrahi dışı branşlar) 7 5 2 2 

Doktor (Cerrah)   2 2   

Adli Tıp Dr.       1 

Mühendis (K: inşaat, makine  

E: otomotiv, makine, bilgisayar)  
4 4 9 6 

İç  mimar 4 2     

Mimar 2 2 1 4 

Bilim insanı 2   3 3 

Avukat  5 3     

Savcı   1     

Hakim  2 3     

Öğretmen  

(Müzik/İngilizce/Kimya) 
6 2     

Modacı-Tasarımcı  2 1     

Şair 2 1     

Dalgıç  2 1     

Aşçı  2       

Oyuncu  2       

Sunucu   1     

İşletmeci   1     

Kimyager   1     

Pilot     1 1 

Polis     1 1 

Futbolcu      1   

Çatıcı     1   

Kararsız 1 2 4 5 
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Tablo 2 incelendiğinde kadınların ders öncesi ile ders sonrası arasında 

cerrah, savcı, hakim, sunucu, işletmeci, kimyager olma tercihlerinde ve 

kararsızlıkta artış görülmektedir. Artışın yaşandığı mesleklerin toplumsal 

cinsiyete dayalı mesleki iş bölümüyle uyumlu olmayan meslekler olduğu; 

örneğin kadınların avukatlık tercihlerinin savcılık ve hakimlik lehine 

değiştiği; kadınların cerrahi dışı doktorluk, bilim insanı, avukat, öğretmen, iç 

mimar, modacı, şair, dalgıç, aşçı, oyuncu olma tercihlerinde azalma olduğu 

görülmektedir. Oyunculuk ve dalgıçlık dışındaki meslekler cinsiyete dayalı iş 

bölümüyle uyumludur. Kadınların çocuk üniversitesinde yürütülen 

mesleklerle tanışma dersi öncesindeki toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüne 

uygun meslek tercihlerinde ders sonrasında azalma olduğu söylenebilir. 

Erkek öğrenciler kadın öğrencilerin tercih ettikleri iç mimar, avukat, 

savcı, hakim, öğretmen, modacı, şair, dalgıç, aşçı, oyuncu, sunucu, işletmeci, 

kimyager olmayı hiç tercih etmemektedirler.  Erkek öğrencilerin son test 

sonuçlarında Cerrahi doktorluk, mühendislik tercihlerinde azalma, adli tıp 

doktoru ve mimar olma tercihlerinde ve kararsızlıkta artış görülmektedir. 

Kadınların tercihlerinde yer almayan pilot, polis olma tercihi aynen devam 

ederken futbolcu ve çatıcı olma tercihleri ortadan kalkmaktadır. Erkeklerin 

toplumun daha çok kadınlara yakıştırdığı öğretmenliği ve estetik alanla ilgili 

iş ve meslekleri, sanatı hiç tercih etmemeleri ve daha çok gelir getiren 

meslekleri tercih etmeleri nedeniyle erkeklerin tercihlerinin de cinsiyetçi iş 

bölümüyle uyumlu olduğu, program sonunda ise  profesyonel mesleklere 

kaymanın olduğu söylenebilir. 

Bazı meslekleri sadece kadınlar seçerken bazılarını ise sadece 

erkekler seçmektedir. Tablo 3‟te sadece kadınların ve sadece erkeklerin 

seçtiği meslekler görülmektedir. 

Tablo 3. Cinsiyetine Göre Öğrencilerin Meslek Tercihleri 
Sadece Kadınların Seçtiği Meslekler  Sadece Erkeklerin Seçtiği Meslekler 

Ders Öncesi Ders Sonrası Ders Öncesi Ders Sonrası 

İç Mimar 

Avukat 

Hakim 

Öğretmen 

Modacı-Tasarımcı 

Şair 

Dalgıç 

Aşçı 

Oyuncu 

İç Mimar 

Avukat 

Savcı 

Hakim 

Öğretmen 

Modacı-Tasarımcı 

Şair 

Dalgıç 

Sunucu 

İşletmeci 

Kimyager 

Cerrah Dr. 

Pilot 

Polis 

Futbolcu 

Çatıcı 

 

Adli Tıp Dr. 

Bilim insanı 

Kimyager 

Pilot 

Polis 
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Tablo 3 incelendiğinde kadınların ders öncesinde seçmiş oldukları 

mesleklerin dalgıçlık dışında insan ilişkilerine ya da estetiğe dayalı olduğu; 

erkeklerin meslek tercihlerinde insanlarla iletişimi gerektiren mesleklerle 

birlikte nesnelerle çalışılan ve güce dayalı mesleklerin de olduğu 

görülmektedir. Deniz & diğ. (2014)‟nin çalışmalarında da kadınların ağırlıklı 

olarak insanlarla (Psikoloji, Sağlık, Hukuk), erkeklerin ise ağırlıklı olarak 

nesnelerle (Mühendislik, Ziraat, Fen Bilimleri, Bilgisayar) çalışılan 

mesleklere ilgilerinin yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin toplumsal 

cinsiyete dayalı iş bölümüne uygun tercihlerde bulundukları söylenebilir. Son 

testlerde kadınlar lehine değişim olduğu görülmektedir. Kadınlar daha çok 

mesleği (işletmeci, kimyager) seçenek olarak düşünmeye başlamaktadır. Bu 

meslekler estetiğe ye da sadece insan ilişkilerine dayalı değildir. Erkeklerin 

futbolcu, çatıcı gibi meslek tercihleri son testte yerini kimyager ve bilim 

insanına bırakmaktadır. Kadın ve erkeklerde gözlenen bu tercih farklılıkları 

Mesleklerle Tanışma dersinde bilgi aldıkları meslek sahiplerinin meslekleriyle 

benzerlik göstermektedir. 

Kadın ve erkeklerin meslek tercihleri daha yakından incelendiğinde 

tercihlerin yoğunlaştığı mesleklerin cinsiyete göre farklılaştığı Tablo 4‟te 

görülmektedir. 

Tablo 4. Cinsiyete Göre En Çok Seçilen Meslekler 

Kadınların En Çok Seçtiği 5 Meslek Erkeklerin En Çok Seçtiği 5 Meslek 

Ders Öncesi Ders Sonrası Ders Öncesi Ders Sonrası 

Doktor (Cerrahi 

dışı branşlar) 

Öğretmen  

Avukat  

İç  mimar 

Mühendis 

 

Cerrah Dr. 

Mühendis  

Avukat  

Hakim  

Doktor (Cerrahi 

dışı branşlar) 

İç mimar /Mimar  

Öğretmen 

Mühendis 

Kararsız 

Bilim insanı 

Cerrah Dr. 

Doktor (Cerrahi 

dışı branşlar) 

 

Mühendis 

Kararsız 

Mimar 

Bilim insanı 

Doktor (Cerrahi 

dışı branşlar) 

 

 

Tablo 4‟e göre kadınların cerrahiye ilgileri artmakta, 2. sırada 

bulunan öğretmenlik ilk 5 tercih dışında kalmakta, mühendislik tercihi öne 

çıkmakta ve avukatlık tercihi hakimlik ile genişlemektedir. Kadınların 

erkeklere yakıştırılan ve ders öncesinde seçilmeyen cerrahlık, hakimlik gibi 

meslek tercihlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Erkeklerin mühendislik 

tercihleri ve meslek seçiminde kararsızlıkları değişmemekte ancak mimarlık 

gibi estetikle daha ilgili bir alan cerrahinin yerini almaktadır.  
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Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında, öğrencilerin 

görüşmelerden elde edilen meslek tercih gerekçelerine ilişkin görüşleri Tablo 

5‟te sunulmaktadır. 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Öğrencilerin Meslek Tercihlerinin Sebepleri 

  

  

Kod 

KADIN ERKEK 

Ders 

Öncesi 

Ders 

Sonrası 

Ders 

Öncesi 

Ders 

Sonrası 

f f f f 

Mesleği/meslekte yapılanları  

sevmek/beğenmek  

28 11 13 7 

Hedefi/Amacı olmak 13 8 4 2 

Bu meslek için gerekli 

yetenek/beceriye sahip 

olduğuna/olabileceğine inanmak 

4 4 2 1 

Meslek sahibi rol model tanımak 2 1 3   

Mesleği kolay / kısa eğitimli 

bulmak 

2       

Meslekten iyi kazanç sağlamak     1 1 

Belirtilmemiş / karar verilmemiş 2 4 4 12 

 

Tablo 5 incelendiğinde ilgili mesleki faaliyetleri sevmek-beğenmek 

hem kadınların hem erkeklerin en önemli meslek tercih nedeni olarak 

görülmektedir. Kadınların erkeklere göre mesleği sevme-beğenme nedeniyle 

seçme gerekçeleri daha fazladır. Kadınlarda meslek tercihini en çok etkileyen 

diğer nedenler; hedefi/amacı olmak, yetenek/beceriye sahip olduğuna 

inanmak ve rol model tanımaktır.  Erkeklerde ders öncesinde meslek tercih 

nedenleri mesleği sevmek beğenmek dışında hedefi-amacı olmak, kararsızlık 

(tercih edememe), meslek sahibi rol model tanımak, meslek için gerekli 

yetenek ve beceriye sahip olduğuna inanmak ve meslekten iyi kazanç 

sağlamaktır. Kadınların ders öncesi ve ders sonrası en çok tercih ettikleri 

meslekler arasında değişiklikler olduğu görülmektedir. Kişisel hedefini 

belirleyen kadın sayısı daha çoktur ancak son testte bu sayı azalmaktadır. 

Kadınların son testte mesleği kolay/eğitim süresi kısa olması nedeniyle tercih 

etme sebebi ortadan kalkmaktadır. Erkeklerde de mesleği kolay bulmak bir 

tercih sebebi olarak görülmemektedir. Meslekte rol model tanımanın meslek 

seçimine etkisi kadınlarda son testlerde azalmakta, erkeklerde ortadan 

kalkmaktadır. Erkeklerde kararsızlık 2. sıradadır.  Son testte kararsızlık 

kadınlarda da erkeklerde de artmaktadır. Son testlerde kadınlardaki kararsızlık 
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dışında bu gerekçeler her iki cinsiyette de azalmakta ya da ortadan 

kalkmaktadır. Bu durumun sebebi mesleklerle tanışma deneyiminin yeni bir 

mesleki tercih sorgulamasına yöneltmesi olabilir.    

 Sadece kadınların ve sadece erkeklerin belirttikleri meslek tercih 

gerekçeleri Tablo 6‟da görülmektedir. 
 

Tablo 6. Sadece Bir Cinsiyetin Kullandığı Meslek Tercih Sebepleri 

Sadece Kadınların Kullandığı 

Gerekçeler 

Sadece Erkeklerin Kullandığı 

Gerekçeler 

Ders Öncesi Ders Sonrası Ders Öncesi Ders Sonrası 

Mesleği 

kolay/kısa 

eğitimli bulmak 

Meslek sahibi 

rol model 

tanımak 

Meslekten iyi 

kazanç sağlamak 

Meslekten iyi 

kazanç sağlamak 

 

Tablo 6‟ya göre mesleği kolay/kısa eğitimli bulmanın sadece 

kadınların tercih gerekçelerinde yer aldığı fakat son testte bu durumun ortadan 

kalktığı; sadece erkeklerin programın öncesinde ve sonrasında süren 

meslekten iyi kazanç sağlamak gerekçelerinin bulunduğu görülmektedir. 

Erkekler toplumun aile geçindirme beklentisini doğruluyor olabilir. 

Kadınların kolay ya da eğitimi kısa meslekleri seçme gerekçelerinin altında da 

yine toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı işbölümünün ve kadınlar 

üzerindeki stereotiplerin-yapısal kırılganlıkların yarattığı “ben yapamam” 

etkisi olabilir. Bu bilişsel şemaların diğer adıyla kalıp yargıların son testte 

değişmesi kadınlar üzerinde uygulanan programın olumlu etkisinden 

kaynaklanabilir. daha çok rol model görmenin meslek tercihlerini etkileyeceği 

ve kolayca seçenek haline gelebilen meslekler olabildikleri, üç haftalık sürede 

uygulanan bu dersin öğrencilerin tercihlerini sorgulattığı söylenebilir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi kapsamında, öğrencilerin 

mesleklerin hangi cinsiyetlere uygun olduğu konusundaki görüşleri 

sunulmaktadır. 
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Tablo 7. İş ve Mesleklerin Cinsiyetlere Uygunluğu Konusundaki Görüşler 

  KADIN ERKEK 

 Ders Öncesi Ders Sonrası Ders Öncesi Ders Sonrası 

ĠĢ/Meslek  KG EG CF KG EG CF KG EG CF KG EG CF 

Rektörlük  - 1 4 5 1 15 1 2 22 1   22 

Müdürlük - 1 3 3 1 17 2 4 19 1 1 21 

Mühendislik - 3 1 1 3 17   5 20 1 4 18 

Heykeltıraşlık 2 1 2 3 3 15 1 7 16   4 19 

Doktorluk  - - 4 3 1 17 2 5 18   2 20 

Sekreterlik  4 - 1 10 - 11 6 2 14 2 1 20 

Hemşirelik  3 - 1 11 - 10 16   10 7 1 14 

Polislik  - 2 2 1 8 12   11 13 1 1 21 

Psik. 

danışmanlık 

2 - 1 5 - 15 4 2 18 1 1 21 

Öğretmenlik  4 - 1 4 1 16 3   22   1 22 

Hakimlik - 1 4 3 1 18 1 4 18   4 19 

Hakemlik  - 1 3   4 16   16 7   5 18 

Şoförlük - 2 2 2 8 10   17 8   7 16 

Aşçılık 3 1 1 5 1 13 7   18 3 1 19 

Çocuk bak. 5 - - 16   5 18   5 9 1 12 

Dalgıçlık  - - 5 1 2 17 3 6 15 1 1 21 

Gazetecilik  1 - 4 5 2 15 1 6 16     21 

TV 

programcılığı 

1 - 3 1 2 8 1 2 21     18 

Kameramanlık  - 3 1 1 4 15   6 17 1   22 

Fotoğrafçılık  1 1 2 3 2 15 1 2 20 1 1 21 

Diş hekimliği 2 - 3 6 2 12 1 2 20 1   20 
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Tablo 7. İş ve Mesleklerin Cinsiyetlere Uygunluğu Konusundaki Görüşler-Devam 

Avukatlık-

Savcılık  

2 - 3 2   17 1 1 22 1 1 22 

Cerrahlık 1 3   2 5 12 2 2 18 1 1 21 

Ülke yönetimi  1 2 2 2 4 15   9 15 1 7 15 

Başhekimlik 1 - 3 1 2 17 3 5 15   4 19 

Millet 

Vekilliği 

1 1 1 2 4 15 1 7 16 1 3 19 

Ressamlık  1   3 2   19 1   23 2   21 

Tiyatroculuk      4 2   18 1 1 22 1   21 

Mimarlık      3 1 1 19   4 20   4 19 

KG: Kadına Göre    EG: Erkeğe Göre   CF: Cinsiyet Fark Etmez 

 

Tablo 7 incelendiğinde; kadınların ders öncesinde sekreterlik, 

hemşirelik ve öğretmenliği daha çok kadınlara göre gördükleri, sadece 

kadınlara göre gördükleri tek işin çocuk bakıcılığı olduğu görülmektedir. 

Geleneksel toplumsal tercihlerle uyumlu olan bu iş ve mesleklerin tercih 

edilmesi ilkokul 3-5. sınıftaki öğrencilerin toplumsal cinsiyete dayalı 

işbölümüne uygun bakış açılarını şimdiden kazandıkları şeklinde 

yorumlanabilir. Kadın öğrencilerin sadece kadınlara uygun gördükleri işin 

çocuk bakıcılığı olması, ileride çocuk bakımında erkeğin desteğini almayı 

gereksiz gören ve kadına çocuğu varsa diğer işlerden ve görevlerden 

çekilmesinin, çocuk bakımında yalnız bırakılmasının önünü açan bir bakış 

açısının kazanıldığı söylenebilir. Kadınların ders öncesinde mühendislik, 

cerrahlık ve kameramanlığı erkeklere göre gördükleri; cinsiyetin mesleği 

yapmak için engelleyici olduğuna inanmadıkları mesleklerin dalgıçlık ve 

doktorluk olduğu, daha çok her iki cinsiyet tarafından yapılabileceğini 

düşündükleri iş ve mesleklerin ise tiyatroculuk, rektörlük, genel müdürlük, 

hakimlik, gazetecilik, televizyon programcılığı, diş hekimliği, avukatlık-

savcılık ve mimarlık olduğu görülmektedir. Kadınların son testte sadece 

kadınlara ya da sadece erkeklere uygun gördükleri iş ve mesleğin kalmadığı 

görülmektedir. Cinsiyet fark etmez tercihlerini arttıran kadınlar sadece 

kadınlara yakıştırdıkları hemşirelik ve sekreterliği son testte yakın oranlarda 

cinsiyet fark etmez olarak görmektedir. Öğretmenlik her iki cinsiyetin 

yapacağı bir meslek olarak belirtilirken çocuk bakıcılığında erkeğe göre 
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tercihi artış göstermekte, çocuk bakımı sadece kadının görevi olmaktan 

çıkmaktadır. Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüne daha uyumlu 

tercihler yaptıkları ders öncesinde; erkeklerin cinsiyet eşitliğine daha yakın 

oldukları görülmektedir.    

Erkek öğrencilerin hem ders öncesinde hem de ders sonrasında 

kadınlara göre daha fazla «cinsiyet fark etmez» tercihinde bulundukları 

görülmektedir. Erkekler ders öncesinde sadece kadınlara ya da sadece 

erkeklere uygun meslekler belirtmemekte, daha çok kadınlara hemşirelik ve 

çocuk bakıcılığını; daha çok erkeklere hakemlik ve şoförlüğü 

yakıştırmaktadır. Kadınların tüm mesleklerde son test lehine cinsiyet fark 

etmez tercihleri artmaktadır. Bu durum erkeklerde 19 meslek için cinsiyet fark 

etmez tercihlerinde büyük artış, 5 meslekte değişim göstermeme ve 5 

meslekte az miktarda azalma (mimarlık, tiyatroculuk, ressamlık, TV 

programcılığı) şeklinde görülmektedir. 

Kadın ve erkeklerin sadece kadınlara ve sadece erkeklere uygun 

gördüğü iş ve mesleklerin ders öncesi ve ders sonrasını gösterir dağılımı 

Tablo 8 „de görülmektedir. 
 

Tablo 8. İş ve Mesleklerin Kadınlara ve Erkeklere Uygunluğu Konusundaki Görüşler 

 Kadınlara Göre Erkeklere Göre 

 Ders Öncesi Ders 

Sonrası 

Ders Öncesi Ders 

Sonrası 

Kadınlara 

Uygun 

Meslekler Heykeltraşlık 

Sekreterlik 

Hemşirelik 

Psikolojik 

danışmanlık 

Öğretmenlik 

Aşçılık 

Çocuk bakıcılığı  

Hemşirelik 

Çocuk 

bakıcılığı 

Hemşirelik 

Çocuk 

bakıcılığı 

- 
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Tablo 8. İş ve Mesleklerin Kadınlara ve Erkeklere Uygunluğu Konusundaki 

Görüşler-Devam 

Erkeklere 

Uygun 

Meslekler 

Mühendislik 

Polislik 

Şoförlük 

Kameramanlık 

Cerrahlık 

Ülke yönetimi 

(Cumhurbaşkanlığı, 

Başbakanlık) 

  

Hakemlik 

Şoförlük 

  

- 

 

Tablo 8‟de kadınların sadece kadınlara uygun bulduğu mesleklerin 

ders öncesinde erkeklere göre daha fazla (7-2) olduğu ancak son testte 

azaldığı (2) görülmektedir. Erkeklerin ise son testte sadece kadınlara uygun 

bulduğu mesleğin kalmadığı görülmektedir. Kadınların sadece erkeklere 

uygun bulduğu meslekler ders öncesinde erkeklere göre daha fazladır (6-2) ve 

son testte sadece erkeklere uygun bulunan mesleğin kalmadığı görülmektedir.  

Tablo 9‟da cinsiyet fark etmeyen meslekler listesinde kadın ve 

erkeklerin ders öncesi ve ders sonrası verdikleri cevapların listesi 

görülmektedir. 

Tablo 9. Öğrencilere Göre Cinsiyetin Fark Etmediği İş ve Meslekler 

Kadınların Ġki Cinsiyete de Uygun 

Bulduğu Meslekler 

Erkeklerin Ġki Cinsiyete de Uygun 

Bulduğu  

Meslekler 

Ders Öncesi Ders Sonrası Ders Öncesi Ders Sonrası 

Rektörlük 

Genel müdürlük-

Müdürlük 

Heykeltraşlık 

Doktorluk 

Polislik 

Hakimlik 

Hakemlik 

Şoförlük 

Dalgıçlık 

Gazetecilik 

TV programcılığı 

Fotoğrafçılık 

Rektörlük 

Genel müdürlük-

Müdürlük 

Mühendislik 

Heykeltraşlık 

Doktorluk 

Sekreterlik 

Hemşirelik 

Polislik 

Psikolojik 

danışmanlık 

Öğretmenlik 

Hakimlik 

Rektörlük 

Genel müdürlük-

müdürlük 

Mühendislik 

Heykeltraşlık 

Doktorluk 

Sekreterlik 

Polislik 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Öğretmenlik 

Hakimlik 

Aşçılık 

Rektörlük 

Genel müdürlük-

müdürlük 

Mühendislik 

Heykeltraşlık 

Doktorluk 

Sekreterlik 

Hemşirelik 

Polislik 

Psikolojik 

danışmanlık 

Öğretmenlik 

Hakimlik 
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Tablo 9. Öğrencilere Göre Cinsiyetin Fark Etmediği İş ve Meslekler-Devam 

Kadınların Ġki Cinsiyete de Uygun 

Bulduğu Meslekler 

Erkeklerin Ġki Cinsiyete de Uygun 

Bulduğu  

Meslekler 

Ders Öncesi Ders Sonrası Ders Öncesi Ders Sonrası 

Fotoğrafçılık 

Diş hekimliği 

Avukat-Savcılık 

Ülke yönetimi 

Baş hekimlik 

Millet Vekilliği 

Ressamlık 

Tiyatroculuk 

Mimarlık 

Hakemlik 

Şoförlük 

Aşçılık 

Dalgıçlık 

Gazetecilik 

TV 

programcılığı 

Kameramanlık 

Fotoğrafçılık 

Diş hekimliği 

Avukat-Savcılık 

Cerrahlık 

Ülke yönetimi 

Baş hekimlik 

Millet Vekilliği 

Ressamlık 

Tiyatroculuk 

Mimarlık 

Aşçılık 

Dalgıçlık 

Gazetecilik 

Televizyon 

programcılığı 

Kameramanlık 

Fotoğrafçılık 

Diş hekimliği 

Avukatlı-Savcılık 

Cerrahlık 

Ülke yönetimi 

Başhekimlik 

Millet Vekilliği 

Ressamlık 

Tiyatroculuk 

Mimarlık 

Hakemlik 

Şoförlük 

Çocuk bakıcılığı 

Aşçılık 

Dalgıçlık 

Gazetecilik 

Televizyon 

programcılığı 

Kameramanlık 

Fotoğrafçılık 

Diş hekimliği 

Avukatlık-

Savcılık 

Cerrahlık 

Ülke yönetimi 

Başhekimlik 

Millet Vekilliği 

Ressamlık 

Tiyatroculuk 

Mimarlık 

 

Tablo 9 incelendiğinde; kadınların ders öncesinde erkeklere göre daha 

az mesleğin cinsiyet fark etmeksizin yapılabileceğini (20-29) düşündüğü; bu 

farklığın son testte erkekler lehine durumu koruduğu (28-29); hem kadınların 

hem de erkeklerin meslek-cinsiyet ilişkisi görüşlerinde son testte daha fazla 

cinsiyet eşitliğine yaklaşıldığı görülmektedir. Bu bulgulara göre kadınların 

toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü konusundaki görüşlerinin hala cinsiyetçi 

etkiler taşıdığını ancak Mesleklerle Tanışma dersinin her iki cinsiyet üzerinde 

de cinsiyet-meslek ilişkisine yönelik görüşleri üzerinde olumlu etkisinin 

olduğu söylenebilir. 

SONUÇ 

1.Kadın ve erkek öğrencilerin meslek tercihleri çoğunlukla toplumsal 

cinsiyete dayalı işbölümüyle uyumludur. Kadınlar erkeklere göre daha çok 

toplumsal cinsiyete dayalı meslek seçiminde bulunmaktadır. Kadınların iş ve 

meslek seçimleri daha çok insan ilişkileriyle ve estetikle ilgiliyken erkeklerin 

iş ve meslek tercihleri daha çok nesnelerle, güçle ve parayla ilgilidir. Erkekler 
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toplumun daha çok kadınlara yakıştırdığı öğretmenliği ve estetik alanla ilgili 

iş ve meslekler ile sanatı hiç tercih etmemektedir. Demirel Değirmenci‟nin 

(2022) belirttiği gibi kadınlar daha çok evdeki rolleriyle uyumlu öğretmenlik, 

hemşirelik gibi meslekleri tercih etmekte; erkekler kadın mesleği olarak 

görülen mesleklere daha az ilgi göstermektedir. Mesleklerle Tanışma dersinin 

sonunda kadın öğrencilerin toplumsal cinsiyete dayalı işbölümüne uygun iş ve 

meslek tercihlerinde azalma ve erkek öğrencilerin iş ve meslek tercihlerinde 

kararsızlıkta ve profesyonel meslek seçimlerinde artış görülmektedir. 

Mesleklerle Tanışma dersinin öğrencilerin meslek seçimlerinde, cinsiyetin 

etkilerini kısıtlayıcı bir etkide bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

2. Öğrencilerin en önemli meslek tercih nedeni mesleki faaliyetleri 

sevmek-beğenmektir. Cinsiyete göre iş ve meslek tercihini etkileyen nedenler 

değişmektedir. Kişisel hedefini belirleyen kadın sayısı daha çoktur ancak son 

testte “Mesleklerle Tanışma” dersinin mevcut cinsiyetçi kalıpları 

sorgulatmasıyla bu sayı azalmaktadır. Erkeklerde tercih sebebi olarak 

görülmeyen mesleğin kolay ya da eğitim süresinin kısa olması kadınlarda son 

testte tercih sebebi olmamaktadır. Eskiden tanıdıkları rol modellerin etkisi 

kadınlarda son testlerde azalmakta, erkeklerde ortadan kalkmaktadır. Meslek 

seçiminde kararsızlık kadınlarda da erkeklerde de artmakta; diğer gerekçeler 

her iki cinsiyette de azalmakta ya da ortadan kalkmaktadır. Erkeklerin meslek 

seçiminde meslekten iyi kazanç sağlama gerekçesi etkisini sürdürmektedir. 

Mesleklerle Tanışma dersinin meslek seçim gerekçeleri üzerinde erkeklerde 

meslek seçim gerekçesi olarak görülen iyi kazanç sağlama dışında tüm tercih 

gerekçelerinde etkili olduğu ortaya konmaktadır. Kadın rol modellerle 

tanışmak kadın öğrencilerin tercih sebeplerini tümüyle değiştirmiştir. 

3. Kadın öğrenciler tarafından ders öncesinde çocuk bakıcılığı sadece 

kadına göre; sekreterlik, hemşirelik ve öğretmenlik daha çok kadına göre; 

mühendislik, cerrahlık ve kameramanlık sadece erkeğe göre görülmekte ve 

dalgıçlık ve cerrahi dışı doktorluk için cinsiyetin fark etmeyeceği 

düşünülmektedir. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha fazla iş ve 

meslek için cinsiyetin fark etmeyeceğini; sadece kadına ya da sadece erkeğe 

göre mesleğin olmadığını düşündükleri; hakemlik ve şoförlüğü daha çok 

erkeklere; hemşirelik ve çocuk bakıcılığını daha çok kadınlara uygun 

gördükleri anlaşılmaktadır. Alabay‟ın (2020), 36-72 aylık çocuklarla 

yürüttüğü çalışmada da bu çalışmadakine benzer şekilde çocukların toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğini meslek alanlarıyla ilgili olarak içselleştirdikleri; 

çocukların yüksek bir oranının hemşire, terzi, öğretmen, aşçı, temizlik 

elemanı mesleklerini kadın cinsiyetine; tamirci, iş makinesi kullanıcısı, 
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kaptan, futbolcu, pilot, itfaiyeci, polis, spiker, şarkıcı ve kabin görevlisi 

mesleklerini ise erkek cinsiyetine özgü meslekler olarak değerlendirdikleri 

görülmektedir. Öte yandan kalıp yargıların çokluğu cinsiyetler açısından 

değişim göstermektedir. Best ve ark. (1977) küçük yaş gruplarında 

yürüttükleri çalışmalarında erkek çocukların kalıp yargılarının erkeklerle ilgili 

olarak daha fazla fakat kız çocuklarının kalıp yargılarının erkek ve kadınlarda 

yaklaşık eşit düzeyde olduğunu ve 5 yaştan 8 yaşa kadar bu kalıp yargısal 

inançların çok hızlı geliştiği sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada erkeklerin 

kalıp yargıları diğer çalışmalardan (Best & ark. 1977 ; Ward,1985) farklı 

olarak daha az olmakla birlikte kız çocuklarının kadın-erkek meslekleri 

ayrımının birbirine daha yakın olduğu ve bunun iki çalışma için de (Best ve 

Ark. 1977) ortak sonuç olduğu söylenebilir. Erkeklerin kalıp yargıları daha 

hızlı kırılıyor olabilir.    

Bu araştırmada her iki cinsiyetin Mesleklerle Tanışma dersi 

sonrasında görüşlerinde cinsiyetin iş ve mesleği yapmayı etkilemeyeceği 

yönündeki görüşlerinde büyük artış görülmekte; kadınların sadece kadınlara 

ve sadece erkeklere yakıştırdığı iş ve meslek kalmamaktadır. Erkeğe güç, 

otorite, korumacılık ve karar verici rollerin bulunduğu meslekleri; kadına 

görece korunması gerekli, itaat eden, zayıf, yumuşaklık ve incelik gerektiren 

rolleri yakıştıran topluma (Demirel Değirmenci, 2022) karşın bu rol 

algılarının değiştiği anlaşılmıştır. Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüne 

daha uyumlu tercih yapan kadınlarda da erkeklerde de Mesleklerle Tanışma 

dersinin meslek-cinsiyet ilişkisi konusunda öğrencilerin görüşlerini etkilediği; 

hem kadınların hem de erkeklerin meslek-cinsiyet ilişkisine dair görüşlerinde 

ders sonrasında daha fazla cinsiyet eşitliğine yaklaşıldığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. 

Bu araştırmanın en önemli özgünlük değeri mesleklerle toplumsal 

cinsiyet algısı ilişkisini göstermekle birlikte, değişmesi zor olan güçlü kalıp 

yargıların kırılmasını sağlayan bir yol sunmasıdır. Benzer çalışmalara 

rastlanmakta yaşanan zorluk da çalışmanın değerini arttırmakta, bu çalışmanın 

yeni benzer çalışmalara kaynaklık etmesi umulmaktadır. 

Araştırma sonucunda şunlar önerilebilir: 

İlkokul öğrencilerinde cinsiyetçi işbölümüne yönelik kalıp yargılar 

oluşmuş durumdadır. Okullarda kalıp yargılara meydan okumak için eleştirel 

düşünmeyi geliştirmek üzerinde durulabilir,  

Öğretmenlere cinsiyet eşitliğini gerektiren nedenler ve cinsiyet 

eşitsizliğinin yarattığı sonuçlar konusunda farkındalık sağlayacak programlar 

hazırlanabilir, 
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Okul rehberlik programlarına bu konuların yerleştirilmesi, okulda 

cinsiyet eşitliğine meslek seçimine yönelik bu çalışmada modellenene benzer 

etkinliklerin yapılması, kalıp yargılara uymayan mesleki rol modellerin (kadın 

cerrah, erkek hemşire vb.) öğrencilerle tanıştırılması önerilebilir. 

Öğrencilerin meslek-cinsiyet ilişkisine ilişkin algılarında rol modelle 

tanışmanın etkisinin olduğu gözlenmiştir, öğrencilerin günümüz ve geleceğin 

mesleklerinde bu meslekleri icra eden kadın ve erkek rol modellerle 

tanıştırılması sağlanabilir. 

Araştırma sonuçlarında tespit edilen sorunlar eleştirel düşünmenin 

kullanıldığı kamu spotlarıyla irdelenebilir, bir yaygın eğitim aracı olan 

televizyonda çeşitli programlara meslek tercihlerini cinsiyetiyle sınırlamayı 

engelleyecek rol modeller konabilir, toplumun bakış açısını gözden geçirmesi 

kolaylaştırılabilir ve hızlandırılabilir, 

Okulda ve toplumda yetişkinlerin (aile, öğretmen, yönetici vd.) 

çocukların cinsiyetlerine göre koyduğu kurallar, öğütler, telkinler, beklentiler 

ve davranış kalıpları araştırılabilir, engelleyici kalıp yargıları değiştirebilecek 

yollar düşünülebilir. 
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