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Prof. Dr. Barbara Brittingham 

New England Yükseköğretim Komisyonu (NECHE) Başkanı olan Barbara Brittingham, daha önce NEASC 
Yükseköğretim Kurumları Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştır. NECHE, New England'daki 220 

üniversite ile 6 başka ülkede Amerikan modelindeki 11 üniversiteyi akredite etmektedir.  Daha önce, Rhode 

Island Üniversitesi’nde Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı, Kütüphane Müdür Vekili, Öğretim Programları 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü ve eğitim profesörü olarak hizmet vermiştir. Bir Dünya Bankası 

Projesinde Türkiye’de çalışmış, Birleşik Arap Emirlikleri Zayed Üniversitesi’nde Kurucu Eğitim Fakültesi 

Dekanlığı yapmıştır. Fullbright Komisyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı, Dünya Bankası, çeşitli hükümet ve 

üniversitelerin sponsorluğunda, 6 ulusal akreditasyon kuruluşunun kurullarında ve 25’den fazla ülkede 
bakanlıklar ve üniversitelerle çalışmıştır. Halen, İrlanda Kalite ve Yeterlikler Kurulu ile İzlanda Kalite 

Kurulu’nun kurullarında hizmet vermektedir. ABD Senatosu HELP Komitesi nezdinde uzaktan eğitim ve 

yetkinlik temelli eğitim ve ABD Yüksek Temsilciler Meclisi Yükseköğretim ve İş Gücü Eğitimi Alt 
Komitesi'nden önce akreditasyon konularında önemli çalışmalarda bulunmuştur. 

Barbara Brittingham is President of the New England Commission of Higher Education (NECHE), 

formerly the Commission on Institutions of Higher Education of NEASC. NECHE accredits 220 colleges 

and universities in the six New England States and eleven American-style institutions in six other 
countries.  Earlier she was at the University of Rhode Island where she served as Dean of the College of 

Human Science and Services, Interim Dean of the Libraries, Director of the Curriculum Research and 

Development Center, and Professor of Education.  She worked in Turkey on a World Bank project and was 

founding Dean of the College of Education at Zayed University in the United Arab Emirates. She has served 
on the boards of six national accreditation organizations and has worked with ministries and universities in 

over twenty-five countries, sponsored by the Fulbright Commission, the U.S. State Department, the World 

Bank, and local governments and universities. Currently, she serves on the board of Quality and 
Qualifications Ireland and on the Quality Council in Iceland.  She has testified on distance education and 

competency-based education before the U.S. Senate HELP Committee and on accreditation before the U.S. 

House of Representatives Subcommittee on Higher Education and Workforce Training. 
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Accreditation in Teacher Education 

Prof. Dr. Barbara Brittingham1 

1 President of New England Commission of Higher Education (NECHE) 

We start with the idea that everyone wants good schools.  Parents want good schools for their children. Universities 

want good schools, so their entering students are well prepared. Employers want good schools so their employees are 

competent.  Governments want good schools for their citizens – for academic, economic, and political reasons. 

To promote good schools, governments often make requirements. They require, for example: how long students have 

to go to school, what should be taught at each grade level, and who is qualified to teach.  Governments may also have 

mechanisms to approve programs that prepare teachers and sometimes other professionals who work in schools (for 

example, counselors, school principals).  When governments want teacher education programs to be approved, they 

can either develop a process by themselves, or they can – as an option or as a requirement – rely on an external agency. 

The general process of program approval is called “quality assurance.”  Does the mechanism ensure that, for example, 

the program to prepare teachers fulfills certain specifications?  That is, does the process result in a finding that assures 

the public – government, citizens, employers – that the teacher education program deserves the public trust. The public 

should feel confident that students graduating from this specified program are well qualified. 

Accreditation in the US has two roles:  1) quality assurance – as outlined above; and 2) quality improvement.  These 

two roles are sometimes said to be competing, if not opposite.  Quality assurance demands that the teacher education 

program, in this case, demonstrates that it meets the specified standards for accreditation. Quality improvement, on 

the other hand, demands that the program take an honest look at how well it is doing, explain what is working well 

(and how they know), what are the areas for improvement (and how they know), and what are their realistic plans to 

improve. 

While quality assurance and quality improvement can be seen as two different expectations, in fact they can be seen 

as working together.  

In this session, we will explore: 

1) The ideas above; 

2) What are the requirements for an accreditation system that we can trust;  

3) The controversies in how teacher education in the US should be accredited and what they might mean 

elsewhere, including Turkey; 

4) What recent changes in higher education are important to consider with respect to accreditation of teacher 

education; 

5) Some thoughts for the future. 

We will leave plenty of time for questions, opinions, and dialogue, which will likely be the best part of this session. 
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Prof. Dr. Ivan Leban 

Prof. Dr. Ivan Leban 6 Temmuz 1947'de Slovenya, Ljubljana'da doğdu. Ljubljana Üniversitesi Kimya 

Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İngiltere, York Üniversitesi Fizik Bölümü Kristallografi alanından 

doktor unvanını aldı. 1989’da Ljubljana Üniversitesi’nde Kimya Profesörü olarak seçildi ve şu anda 
Slovenya’da 200’den fazla yayını (WoS) ve 2800’den fazla atıfı ile 6. kimyacı olarak adlandırılmıştır. 2002-

2005 yılları arasında Ljubljana Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmış ve 2013-2018 yılları 

arasında Slovenya Yükseköğretim Kalite Güvence Kurumu'nun (SQAA-NAKVIS https://www.nakvis.si/) 
yöneticiliğini yapmıştır. Slovenya Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı, Avrupa Yükseköğretimde Kalite 

Güvencesi Birliği'nin (ENQA) (https://enqa.eu) asil üyesidir ve EQAR'da (https://www.eqar.eu/) kayıtlıdır. 

2001-2005 yılları arasında Ljubljana Üniversitesi'ndeki Bologna reformunu destekleyerek ECTS kredi 
sistemi ve Diploma Eki'ni tanıtılmasında önemli rol üstlenmiştir. 2006-2018 yılları arasında Avrupa 

Üniversiteler Birliği'nin (EUA IEP) Slovenya, Karadağ, Makedonya, Türkiye, Romanya, Bulgaristan, 

Polonya, Portekiz, Letonya, Kazakistan, Rusya, Gürcistan, Litvanya'daki üniversitelerin kurumsal dış 

değerlendirme programında dış değerlendirici olarak görev almıştır (https://www.iep-qaa.org/). Avrupa 
Akreditasyon Konsorsiyumu (ECA ecahe.eu) ve Orta ve Doğu Avrupa Kalite Güvence Kurumları Ağı'nın 

(CEENQA ceenqa.eu) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, Slovenya Yükseköğretim 

Kalite Güvence Kurumu’nun Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) tarafından 
yapılan değerlendirmelerine iki kez katılmıştır. Halen, serbest gazetecilik yapmakta ve yerel günlük 

gazetede bilim hakkında yazılar yazmaktadır. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır. 

Born on 6 July 1947 in Ljubljana, Slovenia. After graduation at University of Ljubljana from Chemistry, 

D.Phil. degree obtained at Physics Department, University of York, England, from Crystallography. Elected 
as Full Professor of Chemistry at the University of Ljubljana in 1989, ranking now as 6th chemist in 

Slovenia with over 200 publications (WOS) and over 2800 citations. In 2002-2005 he was a Vice-rector of 

University of Ljubljana and from 2013-2018 he was a Director of Slovenian Quality Assurance Agency for 

Higher Education (SQAA-NAKVIS https://www.nakvis.si/)). SQAA is a full member of ENQA 
(https://enqa.eu)  and registered in EQAR (https://www.eqar.eu/). From 2001-2005 he was promoting 

Bologna reform at University of Ljubljana, introducing ECTS point system and Diploma Supplement. From 

2006-2018 he was an external evaluator of EUA IEP (https://www.iep-qaa.org/) doing evaluations of 
universities in Slovenia, Montenegro, Macedonia, Turkey, Romania, Bulgaria, Poland, Portugal, Latvia, 

Lithuania, Kazakhstan, Russia, Georgia. He was a Vice-Chair of European Consortium of Accreditation 

(ECA  ecahe.eu) and a Vice-Chair of Central and Eastern European Network of QA Agencies 

(CEENQA ceenqa.eu). He also participated twice at interviews by ENQA at SQAA agency. He is a 
freelance journalist and is writing about science in the local daily newspaper. He is married with three 

daughters. 

 

https://www.nakvis.si/
https://www.iep-qaa.org/
https://www.nakvis.si/
https://enqa.eu/
https://www.eqar.eu/
https://www.iep-qaa.org/
http://ecahe.eu/
http://ceenqa.eu/
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Accreditation and Quality Assurance/Enhancement in HE in Europe 

Ivan LEBAN1 

 

1 Retired Professor of University of Ljubljana (2012), Ljubljana, Slovenia and former Director of Slovenian Quality 

Assurance Agency in HE (2013-2018), SQAA - member of ENQA and EQAR, Ljubljana, Slovenia.                            
e-mail:  ivan.leban@gmail.com 

     
General public, the wider society also with private entities have been setting up higher education institutions 

(HEIs) and universities because they need their activities and services. They ask them for appropriate services, provide 

necessary funding and rightly judge the scope and quality of these services and also the whole functioning of HEIs. 

In this respect also relevant institutions are established to somehow control and check the use of funds and to ensure 

responsible functioning. However, transparency, efficiency, value for money and especially quality must be 

emphasized here. Quality is most important in the international competitiveness of the institutions, it reflects in the 

quality of their programs and also is integral part in the acquired qualifications for graduates. Responsibility and 
autonomy are interdependent; greater autonomy must manifest itself in greater responsibility and ethics. Universities 

and HEIs are accountable to society and must act in its interest. The society confirms this by issuing accreditation 

certificates that give contractors the right to provide accredited services publicly. So universities and HEIs are 

contractors, and the recipient of these services is society in the broadest sense, i.e. the economy, students, culture, state 

etc. Therefore, the recipients of services, economic partners, students, industry, public administration, jobseekers are 

very important stakeholders who have a real interest, also the task and duty to judge the quality and all aspects of the 

functioning of universities and HEIs. The second group of stakeholders in the discussions on updating and improving 

the functioning are universities and HEIs themselves. They also have their own interests, which, however, must be 

aligned with the capabilities of the state, the public interest and the expectations of subscribers and users of services. 

Both stakeholder groups are partners and have to align interests with different starting points, missions, visions, desires 

and arguments as well as goals. However, both stakeholder groups must take into account not only generally accepted, 
in our case European approaches, but also national legislation and generally accepted documents in their activities (for 

example National long-term Plan of Education, National Qualifications Framework). 

 

 In a modern society highly educated employees occupy all the leading, responsible and important positions. 

They can better run parliament, government, ministry, offices, businesses, banks, courts, social sectors than the 

uneducated people. It can be certainly argued that the social situation, economic competitiveness, unemployment, 

social order, health care, morals and values of the society are a direct reflection of the quality of education system and 

that of universities dated from the period when the present leaders were educated. This is certainly true for Slovenia. 

And what is actually the quality? 50 years ago a certain university was known as good one and the other as little less 

good. And there were no so many universities then. Above all, the renowned institution was and is made by excellent 

teachers and scientists, best teaching and research equipment, appropriate study programs and also from excellent 

motivated students who later on as graduates are successful in society or in the arts. But how do we know now, how 
students  choose the good HEIs and the program  of good quality? In the international arena, certain approaches, 

benchmarks and this piece of information have long been present, gaining momentum and affecting the higher 

education space. Various rankings are publicly announced everywhere, also easily reachable by internet and smart 

phones - e.g. for Higher education systems: https://universitas21.com/news-and-events/news/u21-ranking-national-

higher-education-systems-2019-released and https://worldtop20.org/worldbesteducationsystem for HE institutions: 

Shanghai ranking- http://www.shanghairanking.com/ ; Times Higher Education- 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking ; U.S. News- 

https://www.usnews.com/education/best-global-universities ; Webometrics- http://www.webometrics.info/en ; 

CWUR- https://cwur.org/2019-2020.php ; QS Top Universities- https://www.topuniversities.com/university-

rankings/world-university-rankings/2020  and others. 

Although opinions about rankings may vary and are not fully accepted by some academics, prospective students are 
viewing this information, which is generally available. Also against this background, we must ask ourselves: how can 

poorly ranked institutions and their graduates contribute to raise their reputation, the state economy, national income, 

boosting employment, and thus competitiveness. After all, we are now in a capitalistic social system and 

competitiveness is our main slogan. 

The quality is really one of the essential components of higher education. With the massification of study quality 

became even more important. In Europe the main development started with so called Bologna Process. The Bologna 

Process represents ministerial meetings and agreements between European countries that ensure the comparability of 

mailto:ivan.leban@gmail.com
https://universitas21.com/news-and-events/news/u21-ranking-national-higher-education-systems-2019-released
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standards and quality of HE systems and qualifications. This process is intended to create a common European higher 
education area (EHEA) in accordance with the Lisbon Recognition Convention. The Bologna Declaration as political 

document was signed by Ministers of Education from 29 European countries in 1999, and now there are 48 signatory 

countries. Ministerial meetings were held in Prague (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), London (2007), Leuven ( 

2009), Budapest / Vienna (2010), Bucharest (2012), Yerevan (2015) and Paris (2018). The process signatories began 

to change the study programs (implementation and adherence to ECTS-credit system), and as a result  European 

Standards and Guidelines (ESG) were created at the Bergen (2005) meeting. The ESG standards were endorsed by 

four European associations ENQA, EUA, EURASHE and ESIB (now ESU). The aim of the ESG was to establish a 

common single framework for quality systems for teaching and learning at institutional, national and European level; 

enable the provision and improvement of the quality of higher education in the EHEA; to build mutual trust, which 

should facilitate mobility and recognition within and beyond countries and to provide information on the quality of 

HE in the EHEA.  

The four principles of the revised ESG-2015 (https://enqa.eu/index.php/home/esg/) are: a) fundamental 

responsibility for quality lies within the HEIs; b) the quality systems should reflect the diversity of higher education 

systems, institutions, study programs and students; c) quality systems encourage and facilitate the development of a 

quality culture; d) the needs and expectations of students, all stakeholders and the society are taken into account. The 

ESG standards themselves were divided into 3 groups: a) ESG for internal quality assurance (internal quality system 

at institutions); b) ESG for external quality assurance (external quality system - external verification and evaluation); 

and c) ESG for agencies (verification of agency functioning). The ESG standards were primarily intended to test the 

implementation of the Bologna principles (only teaching and learning) and did not cover the research activities of 

HEIs. At the Ministerial Conference in Yerevan (2015), this part of the activity was also partly incorporated into the 
revised European Standards and Guidelines - ESG 2015, thus partially to follow Magna Charta Universitatum (signed 

by rectors in 1988 http://www.magna-charta.org/): "Teaching and research at universities must be inseparable so 

that teaching would not be lagging behind changing needs, demands of society and progress in science". ENQA 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education) performs evaluation on QA agencies and the 

reports and decisions are at its website site https://enqa.eu/index.php/reviews/review-reports-and-decisions/. This is 

then used by European Register EQAR https://www.eqar.eu/ .  
 To conclude: "Accreditation is review of the quality of HEIs and programs. Accreditation is a major way that 
students, families, government officials, society, and the press know that an institution or study program provides a 

quality education." Sentence taken from https://www.chea.org/about-accreditation . 
 Accreditation should be checked regularly by certain trustful organisation (QA agency). The functioning of 

the agency should also be verified (in Europe by ENQA every 5 years). 

 

*************************************************************************** 

 

 And at the end- further on accreditation? "Higher education accreditation is a type of quality assurance 

process whereby an independent external body (agency) evaluates the services and activities of higher education 
institutions and/or study programmes to determine whether the relevant standards are met or exceeded. If these 

standards are fulfilled, the agency shall grant accreditation to institution and/or to study programmes." 

 What is quality?  "Gregory H. Watson at 61st EOQ, Bled , 2017- Quality is relentless pursuit of goodness 

and persistent avoidness of badness !"  

 And "Quality pays!" 
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DURUM TEMELLİ ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİ 

BİLGİLERİNE YANSIMALARI 

 

Arş. Gör. Dr. Nadide Yılmaz 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye 

 

Özet 

Öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamlarına hazır olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmalarının lisans 

boyunca aldıkları eğitim ile direkt ilişkili olduğu söylenebilir (Shulman, J. ,1992). Araştırmalar öğretmen 

adaylarının etkili bir öğretmen olarak yetişmelerinde durum temelli öğretimin etkili bir metot olduğunu 

göstermektedir (Merseth, 1996; Shulman, L. 1992; Tippins, Koballa & Payne, 2002). Öğretmen adaylarının örnek 

durumlar üzerine çalışmaları gerçek bir öğretmen gibi düşünmelerine yardım eder. Ayrıca çalışılan durumlardan 

hareketle öğrencilerin düşüncesine daha fazla odaklanmaları gerek alan gerekse pedagojik alan bilgilerinin 

gelişimini destekler (Fernandez, 2005; Mayo, 2002; Merseth, 1991, 2003; Shulman, J.,1992; Shulman, 1986; 

Smith & Friel, 2008; Sykes & Bird, 1992). Öğrenci bilgisi bir öğretmenin sahip olması gereken önemli bilgi 

türlerinden biridir ve araştırmalar öğrencinin düşüncesini anlamanın önemine vurgu yapmaktadır (Carpenter, 

Fennema, Peterson, & Carey, 1988; Chamberlin, 2002; Smith, 2001). Ancak araştırmalar öğretmen adaylarının 

öğrenci düşüncesini yorumlamakta zorlandıklarını, öğrencilerin yaşayabilecekleri zorlukları öngöremediklerini 

ortaya koymuştur (Kılıç, 2011; Tirosh, 2000). Öğretmen adaylarının yaşadıkları bu zorlukların üstesinden 

gelmelerinde durum temelli öğretimin önemli alternatiflerden biri olabileceği vurgulanmaktadır (Barnett, 1991). 

Bu noktadan hareketle ortaokul matematik öğretmen adaylarının örnek durumlar üzerine çalışmalarının öğrenci 

bilgilerinde ne gibi değişimlere neden olduğunu incelemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda 30 öğretmen adayı 15 

haftalık bir öğretmen eğitimi programına katılmışlardır. Öğretmen adaylarına dokuz hafta boyunca sayılar ve 

işlemler öğrenme alanında yer alan çeşitli kavramlara ilişkin örnek durumlar verilmiş ve üçer kişilik gruplar olarak 

üzerine çalışmaları istenmiştir. Örnek durumlardan hareketle sorulan sorular üzerine öğretmen adaylarının 

tartışmaları sağlanmıştır. Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının örnek durumlar üzerine çalışmalarının öğrenci 

bilgilerinin gelişimine yardım ettiğini ortaya çıkarmıştır. Öğretmen adaylarının süreç ilerledikçe öğrencilerin nasıl 

düşüneceği, nerelerde sorun yaşayacakları konusunda daha fazla yorum yapabildikleri gözlenmiştir. Buna ek 

olarak öğretmen adaylarının oluşturdukları tartışma ortamları farklı bakış açıları görmelerine imkan vermiş bu da 

öğrenci bilgilerinin genişlemesine yardım etmiştir. Bulgular aynı zamanda öğretmen adaylarının örnek durumlar 

üzerine çalışırken gerçek bir öğretmen gibi hissetmelerini desteklediğini ortaya koymuştur. Sonuçlar durum 

temelli öğretimin öğretmen adaylarının öğrenci bilgisinin gelişimi için önemli destekleyicilerden biri olabileceğini 

göstermektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Durum temelli öğretim, öğretmen adayları, öğrenci bilgisi 

 

GİRİŞ 

Öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamlarına hazır olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmalarının lisans 

boyunca aldıkları eğitim ile direkt ilişkili olduğu söylenebilir (Shulman, J. ,1992). Lisans eğitimleri boyunca teorik 

bilgi yanında bu bilgilerin uygulama ortamına nasıl yansıdığı ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olan öğretmen 

adaylarının öğretim sürecini daha etkili yapılandırabildiği söylenebilir (Ball, 2000; Shulman, L., 1992). Ancak 

öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamına hazır olmalarını sağlayacak öğrenme ortamlarını yapılandırmak o 

kadar kolay değildir (Harrington, 1999). Bu noktaya vurgu yapan araştırmacılar öğretmen adaylarının durum 

temelli öğretim yardımıyla gerçek sınıf ortamı deneyimi yaşayabileceklerine dikkat çekmiştir (Merseth, 1996; 

Shulman, L. 1992; Tippins ve diğerleri, 2002). Öğretmen adaylarının örnek durumlar üzerine çalışmaları gerçek 

bir öğretmen gibi düşünmelerine yardım eder. Ayrıca çalışılan durumlardan hareketle öğrencilerin düşüncesine 

daha fazla odaklanmaları gerek alan gerekse pedagojik alan bilgilerinin gelişimini destekler (Fernandez, 2005; 

Mayo, 2002; Merseth, 1991, 2003; Shulman, J., 1992; Shulman, 1986; Smith &Friel, 2008; Sykes & Bird, 1992). 

Öğrenci bilgisi bir öğretmenin sahip olması gereken önemli bilgi türlerinden biridir ve araştırmalar öğrencinin 
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düşüncesini anlamanın önemine vurgu yapmaktadır (Carpenter ve diğerleri, 1988; Chamberlin, 2002; Smith, 

2001). Öğrencinin nasıl düşüneceği, ne gibi zorluklarının olacağını bilen öğretmenlerin öğretim sürecini daha iyi 

yapılandıracağı açık bir şekilde belirtilmektedir (Ball, Thames & Phelps, 2008; Franke & Kazemi, 2001). Ancak 

araştırmalar öğretmen adaylarının öğrenci düşüncesini yorumlamakta zorlandıklarını, öğrencilerin 

yaşayabilecekleri zorlukları öngöremediklerini ortaya koymuştur (Kılıç, 2011; Tirosh, 2000). Öğretmen 

adaylarının yaşadıkları bu zorlukların üstesinden gelmelerinde durum temelli öğretim önemli alternatiflerden biri 

olabileceği belirtilmektedir (Barnett, 1991). Bu noktadan hareketle ortaokul matematik öğretmen adaylarının 

örnek durumlar üzerine çalışmalarının öğrenci bilgilerinde ne gibi değişimlere neden olduğunu incelemek 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Öğretmen adaylarının örnek durumlar üzerine çalışmalarının öğrenci bilgilerinde ne gibi değişimlere neden 

olduğunu ortaya çıkarmak için nitel araştırma yöntemi benimsenmiş ve durum çalışması kullanılmıştır. Bu 

kapsamda 30 öğretmen adayı üçer kişilik gruplar oluşturarak, 15 haftalık bir öğretmen eğitimi programına 

katılmışlardır. Dokuz hafta boyunca sayılar ve işlemler öğrenme alanında yer alan çeşitli kavramlara ilişkin örnek 

durumlar verilmiş ve bu durumlara ilişkin sorulan sorular üzerine çalışmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının 

çalıştıkları kavramlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Bkz. Tablo 1) 

 

Tablo 1 

 Öğretmen Adaylarının Sayılar ve İşlemler Öğrenme Alanına İlişkin Üzerine Çalıştıkları Kavramlar 

Hafta İçerik 

Hafta 1 Erken sayı kavramı ve sayı duyusu 

Hafta 2 Doğal sayılar ve işlemler 

Hafta 3 Basamak kavramı, Hesaplamalar için strateji geliştirme, Tahmin 

Hafta 4 Çarpanlar ve katlar, Bölünebilme kuralları EBOK, EKOK, Asal sayılar 

Hafta 5 Kesirler, kesirlerle işlemler 

Hafta 6 Ondalık gösterim 

Hafta 7 Oran-orantı, yüzdeler 

Hafta 8 Tam sayılar, tam sayılarla işlemler 

Hafta 9 Rasyonel sayılar, rasyonel sayılarla işlemler 

 

Örnek durumlar hazırlanırken ilgili kavrama ilişkin öğrencilerin hata, kavram yanılgısı ve zorluk yaşayacakları 

noktalar merkeze alınmıştır. Örneğin ilk hafta üzerine konuşulan erken sayı kavramı ve sayı duyusu konusunda 

önemli fikirlerden biri olan sayının korunumuna ilişkin hazırlanan örnek durum Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Sayı korunumuna ilişkin örnek durum 

Hazırlanan örnek olaylar matematik eğitimi alanında çalışan bir başka uzman tarafından incelenmiş ve öneriler 

doğrultusunda son haline getirilmiştir. Öğretmen adayları her hafta 45-60 dk aralığında odaklanılan konu üzerine 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

3 
 

verilen örnek durumlar üzerine tartışmıştır. Sonrasında her bir grubun verdiği cevaplar öğrenci bilgisi kapsamında 

değerlendirilerek içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğrenci bilgisi üç temel bileşen etrafında değerlendirilmiştir. 

Bu bileşenler öğrencilerin nerelerde hata yaptıklarını tayin edebilme ve yorumlayabilme, öğrencilerin zorluklarının 

nedenleri ve bu zorluklarına ilişkin öneri sunmaları olarak belirlenmiştir (An ve Wu, 2012; Ball ve diğerleri, 2008; 

Hartman, 2012; Takker ve Subramaniam, 2012, Tirosh, 2000). Öğretmen adaylarının öğrenci bilgilerinde tespit 

edilen değişiklikler doğrudan alıntılarla desteklenerek yorumlanmıştır.  

BULGULAR 

Çalışma kapsamında öğretmen adaylarının öğrenci bilgilerindeki değişimler öğrencilerin nerelerde hata 

yaptıklarını tayin etme ve yorumlama, öğrencilerin yaşadıkları zorlukların nedenlerini belirleme ve bu zorluklarına 

ilişkin öneri sunma bileşenleri kapsamında değerlendirilmiştir. Bulgularda bu bileşenler etrafında yapılandırılmış 

ve okuyucuya sunulmuştur.  

Öğrencilerin nerelerde hata yaptıklarını tayin etme ve yorumlama 

Bulgular öğretmen adaylarının sürecin başında verilen örnek durumlarda öğrencilerin nerelerde hata yaptıklarını 

tayin edebilme ve öğrenci düşüncesini yorumlayabilme konusunda zorlandıklarını ortaya koymuştur. Öğretmen 

adayları bazı durumlarda öğrenci hatalarını tayin edemezken bazı durumlarda öğrenci düşüncesini eksik ya da 

hatalı yorumlamışlardır. Örneğin ilk haftalarda öğretmen adaylarının üzerine çalışmaları beklenen örnek 

durumlardan biri 0 sayısının farklı anlamlarına değinmeye ilişkin olmuştur (bknz. Şekil 2). 

 

Şekil 2. 0 sayısının farklı anlamlarına ilişkin örnek durum 

Burada öğretmen adaylarından öğretmenin açıklamasını eksik olarak değerlendirmeleri, 0 sayısının farklı 

anlamlarına da yer verilmesi gerektiğini ifade etmeleri beklenmiştir. Örnek durumdaki öğretmen sıfırın sadece 

hiçlik anlamına değinmiştir. Öğretmen adaylarından bu açıklamanın eksik olduğunu 0’ın farklı anlamlarına 

(başlangıç noktası olması, asansörde 0’ın yeri, termometrede 0 0C) da değinilmesi gerektiğini aksi taktirde 

öğrencilerde çeşitli zorluklar oluşabileceğini ifade etmeleri beklenmiştir. Ancak öğretmen adaylarının bazılarının 

bu süreçte zorlandığı ortaya çıkmıştır. Örneğin bir grup“Ali öğretmen sıfırın hiç demek olduğunu istemiştir ve bu 

açıklama yanlıştır. Sıfır hiç demek değildir. Çocukları yanlış yönlendirmektedir.” şeklinde yanlış bir açıklama 

yapmıştır. Bazı durumlarda da öğretmen adaylarının öğrenci düşüncesini yorumlayabilmesine rağmen eksik 

açıklamalar yaptıkları gözlenmiştir. Örneğin öğretmen adaylarından Şekil 3’de eşitlik işaretine odaklanılan bir 

örnek durum üzerine çalışmaları istenmiştir.  
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Şekil 3. Eşittir işaretine ilişkin örnek durum 

Öğretmen adaylarının bazıları öğrencinin bu düşüncesini kısmen yorumlayabilmiştir. Örneğin bir grup “Farklı iki 

sayının toplamının aynı olabileceğinin farkında değil” şeklinde bir açıklama ile öğrenci düşüncesini 

yorumlamıştır. Burada öğretmen adaylarının yaptıkları açıklama yanlış olmamasına rağmen eksik olarak 

değerlendirilebilir. Öğretmen adaylarından beklenen öğrencinin eşittir işaretinin denge anlamına geldiğini 

bilmemesinden kaynaklı yanlış bir cevap verdiğini ifade etmesidir. Süreç ilerledikçe öğretmen adaylarının 

öğrencilerin hatalarının tayin etme ve yorumlayabilme bilgilerinde ilerlemeler olduğu gözlenmiştir. Örneğin asal 

sayılar ve çarpanlara ayırma konusuna değinilen bir örnek durumdan hareketle öğretmen adaylarının öğrenci 

düşüncesini yorumlaması istenmiştir (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Asal sayılar ve çarpanlara ayırma konusuna ilişkin örnek durum 

Öğretmen adaylarının Şekil 4’de ifade edilen öğrencinin düşüncesini doğru yorumlayabildiği gözlenmiştir. 

Öğretmen adaylarından bir grup “Öğrenci verilen sayıyı çarpanlarına ayırmayı biliyor fakat asal sayı kavramını 

karıştırmaktadır. Yani çarpanlarına ayırmayı yanlış yapmıştır. Asal çarpanların asal sayılardan oluşması 

gerektiğini bilmiyor” şeklinde öğrencilerin düşüncesini yorumlayabilmişlerdir.  

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının sürecin başında öğrenci hatalarını 

tayin etme ve yorumlayabilmekte zorluklar yaşamalarına rağmen süreç ilerledikçe bu zorluklarının üstesinden 

geldikleri söylenebilir.  

Öğrencilerin yaşadıkları zorlukların nedenlerini belirleyebilme 

Öğretmen adaylarının sürecin başında öğrencilerin yaşadıkları zorluklarını nedenlerini belirleme konusunda 

yorum yapmakta zorlandıkları gözlenmiştir. Örneğin sayının korunumuna odaklanılan ve öğrencilerin bu konuda 

yaşadıkları zorlukların nedenlerini tayin etmelerinin istendiği olayda öğretmen adaylarından bazı grupların 

herhangi bir yorum yapamadığı gözlenmiştir.  
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Şekil 5. Sayının korunumuna ilişkin örnek durum 

Süreç ilerledikçe öğretmen adaylarının öğrencilerin yaşadıkları çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye ilişkin fikir 

yürütmeye başladıkları gözlenmiştir. Ancak ürettikleri fikirlerde eksiklikler olduğu söylenebilir. Örneğin 0’ın 

farklı anlamları üzerine odaklanılan bir örnek duruma ilişkin öğretmen adaylarından yorum yapmaları istenmiştir 

(Şekil 6).  

 

 

Şekil 6. 0 sayısının farklı anlamalarına ilişkin örnek durum 

Öğretmen adaylarının bu örnek durum üzerine çalışırken “0 çarpma işleminde her sayıyı götürür şeklinde 

öğretilmesinden kaynaklı olabilir” şeklinde öğrenci zorluğu üzerine sınırlı yorum yaptıkları gözlenmiştir. Bu 

yorum yanlış olmamakla birlikte öğrencilerin yaşadığı zorluğun tek sebebinin bu durum olduğunu ifade etmek 

doğru değildir. Öğrencilerin yaşadıkları zorlukların sebepleri üzerine sınırlı yorum yapan öğretmen adaylarının 

süreç ilerledikçe zorlukların nedenleri üzerine daha fazla yorum yapabildikleri gözlenmiştir. Örneğin öğrencilerin 

basamak değeri kavramı üzerine yaşadıkları zorluklar üzerine düşünmeleri istenen örnek durum üzerine 

çalışmaları istenmiştir (bknz. Şekil 7). 

 

 

Şekil 7. Basamak değerine ilişkin örnek durum 

Öğrencinin yaşadığı bu zorluğun nedenleri üzerine öğretmen adaylarının daha çok yorum yapabildiği söylenebilir. 

Örneğin bir grup“Öğrenci daha önce tek basamaklı sayılar üzerinde çalışmalar yapmış olabilir. Bu yüzden iki 
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veya daha çok basamaklı sayılarda sayı değeri ve basamak değeri arasındaki farkı göremiyor. Modeller 

kullanılmadığı için öğrencinin zihninde canlanmamış olabilir.” şeklinde değerlendirme yaptıkları ortaya çıkmıştır.  

Öğretmen adaylarının öğrencilerin kavramlara ilişkin yaşadıkları zorlukların nedenlerine ilişkin bilgileri 

değerlendirildiğinde başlangıçta değerlendirme yapmakta zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Ancak süreç ilerledikçe 

öğrencilerin zorluklarının nedenleri üzerine daha fazla kafa yormuşlar ve yorum yapabilmişlerdir. 

Öğrencilerin yaşadıkları zorluklara ilişkin öneriler sunabilme 

Öğretmen adaylarının sürecin başında öğrencilerin yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmeye ilişkin önerilerinin 

sınırlı düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Önerileri çoğunlukla “Konuyu yeniden anlatırım” şeklinde olmuştur. 

Örnek durumlar üzerine çalıştıkça öğretmen adaylarının öğrencilerin zorluklarına ilişkin önerdikleri çözüm 

önerilerinin çoğaldığı ve çeşitli alternatifler üretebildikleri ortaya çıkmıştır. Örneğin, öğretmen adaylarından 

basamak kavramına ilişkin zorluk yaşayan bir öğrencinin yaşadığı bu zorluğun üstesinden gelmeye yönelik çözüm 

önerileri üretmelerinin istendiği örnek durum şekil 8’de ifade edilmiştir.  

 

 

Şekil 8. Basamak değerine ilişkin örnek durum 

Öğretmen adaylarının bu örnek durumda etkili çözüm önerileri sunabildiği ortaya çıkmıştır. Örneğin bir grup 

öğretmen adayı onluk kartların alternatif bir çözüm aracı olabileceğini ifade etmelerinin yanında küçük sayılarla 

işlem yapmanın yaşanılan zorlukların üstesinden gelmeye yardım edebileceğini ifade etmişlerdir. Buna ek olarak 

sayıları onlu gruplar şeklinde modelleyerek öğrencilerin zorluklarının üstesinden gelinebileceği ifade 

edilmektedir. Öğretmen adaylarının sundukları çözüm önerileri Şekil 9’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 9. Basamak değeri zorluklarına ilişkin çözüm önerileri 

Başka bir durumda öğretmen adaylarından öğrencilerin 2 ve 4 ile bölünebilme kurallarına ilişkin aşırı genellemeler 

yaptıkları durumdan hareketle çözüm önerileri sunmaları istenmiştir.  
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Şekil 10. 2 ve 4 ile bölünebilme kurallarına ilişkin verilen örnek durum 

Öğretmen adaylarının öğrencilerin yaşadığı bu zorluğun üstesinden gelmek için birçok alternatif sunabildiği 

gözlenmiştir. Gerek somut materyallerle gerek yüzlük tablo ve çarpan ağacı yardımıyla bu genellemenin her zaman 

doğru olmadığını öğrencilerin fark etmelerini hedeflemişlerdir (bknz. Şekil 11).  

 

 

Şekil 11. Bölünebilme kurallarına ilişkin öğrencilerin yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmeye ilişkin çözüm 

önerileri 
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının örnek durumlar üzerine çalışmalarının öğrenci bilgilerini nasıl etkilediği 

incelenmiştir. Öğretmen adaylarına dokuz hafta boyunca sayılar ve işlemler öğrenme alanında yer alan çeşitli 

kavramlara ilişkin örnek durumlar verilmiş ve üçer kişilik gruplar olarak durumlar üzerine çalışmaları istenmiştir. 

Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının sürecin başında öğrencilerin cevaplarını yorumlayabilme, öğrencilerin 

yaşadıkları zorlukların nedenleri ve bu zorlukların üstesinden gelmeye ilişkin çözüm önerileri sunma konusunda 

zorlandıklarını göstermiştir. Öğretmen adaylarının yaşadıkları bu zorlukların sebepleri iki başlık altında 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Öğretmen adaylarının odaklandıkları kavrama ilişkin alan bilgilerindeki 

eksikliklerin böyle bir sonucun ortaya çıkmasına zemin hazırlamış olabileceği düşünülebilir. Alan yazın 

incelendiğinde de benzer noktalara vurgu yapılmış öğretmen/öğretmen adaylarının alan bilgilerindeki eksikliklerin 

pedagojik alan bilgisine de olumsuz yansıyabileceğine değinilmiştir (Ball ve diğerleri, 2008; Carpenter, Fennema 

ve Franke, 1996; Ma, 1999).  Öğretmen adaylarının yaşadıkları zorlukların bir diğer sebebinin ise deneyim 

eksikliği olduğu düşünülebilir. Lisans programlarının içeriği incelendiğinde öğretmen adaylarının alan eğitimine 

ilişkin çeşitli dersler almalarına rağmen bu derslerin içeriğinin direkt öğrenci düşüncesine odaklanan nitelikte 

olmadığı söylenebilir. Derslerin içeriğinde örtük olarak öğrenci bilgisine vurgu yapılsa da öğretmen adaylarının 

öğrenci düşüncesine odaklanmamaları bu tarz bir sonucun ortaya çıkmasını tetiklemiş olabilir. Alan yazın 

değerlendirildiğinde de öğretmen adaylarının öğrenci bilgisine ilişkin deneyim kazanmamış olmamalarının bilgi 

eksikliklerine sebebiyet verebileceği ifade edilmektedir (Bjuland ve Mosvold, 2015; Heaton ve Mickelson, 2002; 

Leavy, 2010). 

Öğretmen adaylarının örnek durumlar üzerine çalışmalarının öğrenci bilgilerinin gelişimine yardım ettiği ortaya 

çıkarmıştır. Öğretmen adaylarının süreç ilerledikçe öğrencilerin nasıl düşüneceği, nerelerde sorun yaşayacakları 

konusunda daha fazla yorum yapabildikleri gözlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının oluşturdukları tartışma 

ortamları farklı bakış açıları görmelerine imkan vermiş bu da öğrenci bilgilerinin genişlemesine yardım etmiştir. 

Bulgular aynı zamanda öğretmen adaylarının örnek durumlar üzerine çalışırken gerçek bir öğretmen gibi 

hissetmelerine yardım ettiğini göstermiştir. Öğretmen adaylarının öğrenci bilgilerindeki bu gelişimin sebepleri 

birkaç başlık altında değerlendirilebilir. Bunlardan ilki verilen örnek durumların öğretmen adaylarına kendilerini 

gerçek öğretmen gibi hissetmelerini destekleyecek nitelikte olmasıdır. Alan yazın incelendiğinde öğretmen 

adaylarının ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin gerçek sınıf ortamlarına uyum sağlamakta zorlandıkları ifade 

edilmektedir (Dolk, Hertog ve Gravemeijer, 2002; Quek ve Wang, 2010). Öğretmen adaylarının örnek durumlar 

üzerine çalışmalarının onların kendilerini gerçek bir öğretmen gibi hissetmelerini destekleyerek karşılaştıkları 

problemleri çözümlemelerini desteklemiştir. Alan yazında benzer noktalara vurgu yapılmış öğretmen adaylarının 

örnek durumlar üzerine çalışmalarına vurgu yapılmaktadır (Bruning, Siwatu, Liu, PytlikZillig, Horn, Sic, & 

Carlson, 2008; Harris, Pinnegar, & Teemant, 2005; Hernandez-Serrano & Jonassen, 2003; Loughran, 2002; 

Putnam ve Borko, 2000). Öğretmen adaylarının bu süreçte birlikte çalışmaları fikir alışverişinde bulunmaları ve 

üzerine tartışmaları yani yapılandırmacı öğrenme süreçlerinden geçmeleri öğrenci bilgilerinin gelişimini tetikleyen 

bir başka araç olarak nitelendirilebilir (Guskey, 2003; Vygotsky, 1978). Elde edilen tüm sonuçlardan hareketle 

durum temelli öğretimin öğretmen adaylarının öğrenci bilgisinin gelişimi için önemli alternatiflerden biri 

olabileceğini göstermektedir. Buradan hareketle lisans programlarında yer alan derslerin içeriğinin örnek durumlar 

içerecek şekilde yapılandırılması önerisi dile getirilebilir.  
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ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİN GELİŞİMİNDE 

ÇEVRİMİÇİ TARTIŞMA ORTAMLARINA KATILMALARININ ROLÜ 

Arş. Gör. Dr. Nadide Yılmaz 

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye  

 

Özet 

Matematiği öğrenmenin ve öğretmenin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesinde tartışma ortamlarının üstlendiği 

kritik rol bu ortamların yapılandırılmasını daha da önemli hale getirmektedir (National Council of Teachers of 

Mathematics [NCTM], 2014; Yore, Bisanz ve Hand, 2003). Hatta bazı araştırmacılar tartışma ortamlarının 

matematiğin doğası gereği olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak matematiksel bilginin ancak bu şekilde 

yapılandırılabileceğini savunmaktadır (Carpenter, Franke ve Levi, 2003). Çünkü matematiksel tartışma ortamları 

bireylere odaklanılan konuyu daha derinlemesine düşünmesine imkan vermesinin yanında, farklı fikirleri görme 

ve değerlendirmeye fırsat tanır (Yackel ve Cobb, 1996). Tartışma ortamlarından biri olan çevrim içi tartışma 

bireylerin odaklandıkları konulara ilişkin görüş bildirdikleri, ortaya çıkan farklı görüşleri değerlendirdikleri 

internet tabanlı ortamlardır (Jonassen, Davidson, Collins, Campbell ve Haag, 1995; Leitao, 2000). Değişen eğitim 

anlayışının önemli getirilerinden biri olan çevrimiçi tartışma ortamları sayesinde bireyler zaman ve mekana bağlı 

olmadan bakış açılarını dile getirebilmekte ve farklı bakış açılarını inceleyerek bilgiyi anlamlandırabilmektedir 

(Leitao, 2000; Moller, 1998). Bu tarz tartışma ortamları öğretmenlerin bilgisini geliştirmeye yardım edebilir 

(Garfield ve Everson, 2009; Henriques ve Ponte, 2014). Öğretmenlerin sahip olması beklenen önemli bilgi 

türlerinden biri olan öğrenci bilgisi öğretmenin öğrencilerin ön bilgileri, hata, kavram yanılgısı ve zorluklarına 

hakim olmasının yanında öğrencilerin nasıl düşüneceklerini bilmesini de içermektedir (Ball, Thames ve Phelps, 

2008). Yeterli öğrenci bilgisine sahip olan öğretmenlerin öğretim ortamını daha iyi yapılandırdıkları ve öğrenme 

sürecini daha etkin kıldıkları bilinen bir gerçektir (An, Kulm ve Wu, 2004). Ancak araştırmalar öğretmenlerin 

öğrenci bilgilerine ilişkin çeşitli zorluklarının olduğu göstermektedir (Crespo, 2003). Bu noktada öğretmenlerin 

öğrenci bilgilerinin gelişimini destekleyecek uygulamaların varlığına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Buradan yola 

çıkarak öğretmenlerin gerçekleştirdikleri uygulamaların merkeze alındığı çevrimiçi tartışma ortamlarına 

katılmalarının öğrenci bilgilerine nasıl etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla durum çalışması 

yöntemi benimsenmiş ve 5 ortaokul matematik öğretmeni çalışılmıştır. Öğretmenlerle 8 hafta süren çevrimiçi 

toplantılar düzenlenmiş, gerçekleştirdikleri uygulamalar hakkında tartışma ortamları oluşturulmuştur. 

Öğretmenler ayrıca gerçekleştirdikleri uygulamalar öncesinde ve sonrasında yansıtıcı raporlar yazmışlardır. 

Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular öğretmenlerin çevrimiçi tartışma 

ortamlarına katılmalarının öğrenci bilgilerine çeşitli açılardan katkı sağladığını ortaya çıkarmıştır. Öğretmenler 

öğrencilerin ilgili kavramı kendilerinin yapılandırmaları gerektiğini fark etmelerinin yanında, odaklanılan 

kavramın neden öğretildiğine vurgu yapmaları gerektiğini görmüşlerdir. Öğretmenlerin öğrenci bilgilerine olumlu 

etki yaptığı düşünülen bir başka nokta matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilendirmenin nasıl yapılması 

gerektiği ve kazanımlara nasıl yer verilmesi gerektiğine ilişkin olmuştur. Ortaya çıkan sonuçlardan hareketle 

öğretmenlerin bu tarz tartışma ortamlarına katılmaları önerisi dile getirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Matematik öğretmeni, çevrimiçi tartışma ortamı, öğrenci bilgisi 

GİRİŞ 

Matematiği öğrenmenin ve öğretmenin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesinde tartışma ortamlarının üstlendiği 

kritik rol bu ortamların yapılandırılmasını daha da önemli hale getirmektedir (NCTM, 2014; Yore ve diğerleri, 

2003). Çünkü araştırmalar tartışma ortamının sağladığı sosyal etkileşimin gerekli bilgi ve becerilerin 

kazanılmasında önemli destekleyicilerden biri olduğunu vurgulamaktadır (Lave ve Wenger 1991). Hatta bazı 

araştırmacılar tartışma ortamlarının matematiğin doğası gereği olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak 

matematiksel bilginin ancak bu şekilde yapılandırılabileceğini savunmaktadır (Carpenter ve diğerleri, 2003). 

Çünkü matematiksel tartışma ortamları bireylere odaklanılan konuyu daha derinlemesine düşünmesine imkan 

vermesinin yanında, farklı fikirleri görme ve değerlendirmeye fırsat tanır (Yackel ve Cobb, 1996). Tartışma 
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ortamlarından biri olan çevrim içi tartışma bireylerin odaklandıkları konulara ilişkin görüş bildirdikleri, ortaya 

çıkan farklı görüşleri değerlendirdikleri internet tabanlı ortamlardır (Jonassen ve diğerleri, 1995; Leitao, 2000). 

Değişen eğitim anlayışının önemli getirilerinden biri olan çevrimiçi tartışma ortamları sayesinde bireyler zaman 

ve mekana bağlı olmadan bakış açılarını dile getirebilmekte ve farklı bakış açılarını inceleyerek bilgiyi 

anlamlandırabilmektedir (Leitao, 2000; Moller, 1998). Bu tarz tartışma ortamları öğretmenlerin bilgisini 

geliştirmeye yardım edebilir (Garfield ve Everson, 2009; Henriques ve Ponte, 2014; Pfannkuch ve Ben-Zvi, 2011). 

Öğretmenlerin sahip olması beklenen önemli bilgi türlerinden biri olan öğrenci bilgisi öğretmenin öğrencilerin ön 

bilgileri, hata, kavram yanılgısı ve zorluklarına hakim olmasının yanında öğrencilerin nasıl düşüneceklerini 

bilmesini de içermektedir (Ball ve diğerleri, 2008). Yeterli öğrenci bilgisine sahip olan öğretmenlerin öğretim 

ortamını daha iyi yapılandırdıkları ve öğrenme sürecini daha etkin kıldıkları bilinen bir gerçektir  (An ve diğerleri, 

2004; Cai, Ding ve Wang, 2014; Lee, 2006). Ancak araştırmalar öğretmenlerin öğrenci bilgilerine ilişkin çeşitli 

zorluklarının olduğu göstermektedir (Fennema ve Franke, 1992; Crespo, 2003; Moyer ve Milewicz, 2002). Bu 

noktada öğretmenlerin öğrenci bilgilerinin gelişimini destekleyecek uygulamaların varlığına ihtiyaç duyulduğu 

söylenebilir. Buradan yola çıkarak öğretmenlerin gerçekleştirdikleri uygulamalardan hareketle katıldıkları 

çevrimiçi tartışma ortamlarının öğrenci bilgilerine nasıl yansıdığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu amaçla durum çalışması yöntemi benimsenmiş ve 5 ortaokul matematik öğretmeni çalışılmıştır. Öğretmenlerin 

deneyimleri 0,5 yıl ile 2 yıl arasında değişmektedir. Çalışmaya katılan öğretmenler, öğretmen G, K, N, H ve Ş 

şeklinde kodlanmıştır. Öğretmenlerin öğretim yaptıkları sınıf seviyeleri ve okul türü ile çalıştıkları iller aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1  

Çalışmaya katılan öğretmenlerin öğretim yaptığı sınıf seviyeleri ve okul türleri ile çalıştıkları iller. 

 

Öğretmen Öğretim yaptığı sınıf 

seviyesi 

Çalıştığı il Çalıştığı okul türü 

Öğretmen G 8. sınıf Batman Devlet 

Öğretmen K 6. ve 8. sınıf Ankara Devlet 

Öğretmen N 5. ve 6. Sınıf Hatay Devlet 

Öğretmen H 5.,6.,7. Ve 8. Sınıf Sivas Devlet 

Öğretmen Ş 5., 6., ve 7. sınıf Ankara Özel 

 

Tablo 1’de ifade edildiği gibi öğretmen H bütün sınıf seviyelerinde derse girerken, öğretmen G sadece 8. sınıflara 

öğretim yapmaktadır. Öğretmen K 6 ve 8. sınıflara girerken, öğretmen N 5 ve 6. sınıflara öğretim yapmaktadır. 

Öğretmen Ş ise 8. sınıflar hariç diğer kademelerde öğretim yapmaktadır. Öğretmenlerin ikisi Ankara’da çalışırken, 

diğerleri Batman, Hatay ve Sivas illerinde çalışmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin dördü devlet, biri özel okulda 

çalışmaktadır. Öğretmenlerle sekiz hafta süren çevrimiçi toplantılar düzenlenmiş, gerçekleştirdikleri uygulamalar 

hakkında tartışma ortamları oluşturulmuştur. Bu tartışmalar 60-75 dakika aralığında sürmüştür. Öğretmenler 

ayrıca gerçekleştirdikleri uygulamalar öncesinde ve sonrasında yansıtıcı raporlar yazmışlardır. Yansıtıcı rapordan 

alınan bir soru örneği aşağıda verilmiştir (bknz. Şekil 1). 

 

Şekil 1. Yansıtıcı raporlarda yer alan soru örneği 

Öğretmenler tartışma ortamlarında ilgili hafta yaşadıkları deneyimleri paylaşmışlar, diğer öğretmenler ve 

araştırmacı ile birlikle bu deneyimler üzerine konuşmuşlardır. Tartışma ortamı süreçleri videoya çekilmiştir. 
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Öğretmenlerin yazdıkları raporlar ve video kayıtlarından hareketle içerik analizi yapılarak öğretmenlerin öğrenci 

bilgilerine ilişkin değişimler doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.  

BULGULAR 

Bu çalışmada öğretmenlerin çevrimiçi tartışma ortamlarına katılmalarının öğrenci bilgilerine nasıl etkilediğine 

odaklanılmıştır. Bulgular bu çerçevede yapılandırılarak okuyucuya sunulmuştur. Elde edilen bulgular genel olarak 

değerlendirildiğinde öğretmenlerin çevrimiçi tartışma ortamlarına katılmalarının öğrenci bilgilerinin gelişimine 

olumlu yönde etki ettiği söylenebilir. Öğretmenlerin öğrenci bilgisine ilişkin fark ettikleri noktalardan ilki ele 

alınan kavramı direkt vermekten ziyade öğrencilere buldurtmanın önemine ilişkin olmuştur. Örneğin ilk haftaki 

toplantıda Öğretmen G. 8. Sınıflarda üslü sayılarda işlemler konusunu anlattığını ifade etmiştir. Tam sayılarda 

işlemler konusundan bu konuya geçiş yaptığını ve sonrasında üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerine ilişkin 

kuralları tahtaya yazdığını söylemiştir. Ancak süreçte öğrencilerin kuralları birbirine karıştırdığını ve işlemleri 

yaparken zorlandıklarını fark ettiğini belirtmiştir. Sonrasında Öğretmen K. söz almış o haftaki derslerinde aynı 

kazanıma yer verdiğini ifade etmiş ve öğretim sürecini “Ben Öğretmen G. gibi yapmadım. Öncelikle bir örnek 

verdim. 23 ile 22 çarpmalarını istedim. Sonra 24 ve 21 çarpımı üzerine çalıştılar. Tek tek çarptılar sonra 220 ile 

222nin nasıl çarpılacağını sordum. Öğrenciler buradan tek tek çarpmanın çok zor olduğunu fark ettiler. Buradan 

hareketle bir kural çıkarmaya çalıştılar. Benzer durumu bölme işlemi içinde yaptım.” şeklinde özetlemiştir. Bunun 

üzerine öğretmen G “Ben öğretmen K’yı dinlediğimde neden buldurtmadım dedim. Ancak sınıftan dolayı 

tedirginim. Sınıf yaramaz bir sınıf çünkü. Sınıf çok dağılmaz mı?” şeklinde sınıfın dikkatini nasıl toplayacağı 

konusunda tedirginlik yaşadığını dile getirmiştir. Bunun üzerine öğretmen K “…Sanırım ben yeni başladığım için 

en kötü 8. Sınıfı bana verdiler. İlginç soru sorunca dikkatlerini toplayabildiğimi fark ettim. Dikkatlerinin 

toplanması birbirlerini de olumlu yönde etkiledi. Özellikle bir sayının sıfırıncı kuvvetinin 1 olduğunu buldurmaya 

ilişkin tartışma ortamı oluşturmam iyi oldu.” şeklinde bu tedirginliğin üstesinden gelebileceğini ifade etmiştir. 

Bunun üzerine öğretmen G. birkaç hafta sonra ele alacağı köklü sayılar konusu bu şekilde işleyeceğini ifade 

etmiştir. Nitekim 4. Hafta yapılan tartışma ortamında öğretmen G. yaptığı uygulamada öğrencilerin 

yaşayabilecekleri tipik zorluktan hareketle dersi yapılandırdığını ve kareköklü sayılarda toplama işlemine ilişkin 

kuralı öğrencilerin bulmasını istediğini ifade etmiştir. Kareköklü sayılarda toplama işlemini yaparken “√3+√2 ‘nin 

cevabını sordum ve öğrencilerin bir kısmı √5 cevabı verdi. Önceden olsa direkt kareköklü sayılarda toplama işlemi 

yapabilmek için kök içlerinin aynı olması gerekiyor diye açıklama yapardım. Ama geçen haftalarda 

konuştuğumuzu uygulamak istedim ve işe yaradı sanırım. Çünkü √3 ve  √2’nin değerini hesap makinesi ile 

buldurdum. Sonra √5 sayısını buldurarak iki sonucu kıyaslamalarını istedim ve kurala ulaşmalarını sağladım. 

Sonraki işlemlerde öğrencilerin büyük oranda zorlanmadığını gördüm” şeklinde öğretim sürecinde öğrencilerin 

kuralı bulmasını sağladığını ifade etmiştir. Benzer şekilde öğretmen H.’ de √9 ve √4 ün toplamının neden √13 

olmadığını derslerinde yer verdiğini ifade etmiştir. Ortaya konan örnekler öğretmenlerin kuralı direkt vermelerinin 

öğrencilerin konuyu anlamlandırmasına yardımcı olmadığını ve bu yüzden hata yapabileceklerini fark ettiklerini 

göstermektedir. Öğretmenlerin yaptıkları tartışmalar öğrencilerle kuralların nereden geldiği üzerine çalışmalarının 

önemini fark etmelerine destek olmuştur. Bu sayede öğrencilerin hata yapmalarının önüne geçmeye yardım edecek 

uygulama örnekleri görmüşlerdir.   

Öğretmenlerin çevrimiçi tartışma ortamlarına katılmalarının bir diğer faydası ise öğrencilere odaklanılan kavramın 

neden öğretildiğine ikna etmeye ve ihtiyaç hissettirmeye ilişkin olmuştur. Öğretmen Ş. 2. Hafta 6. Sınıflarda 

çarpanlar ve katlar konusunu işlemiştir. Öğretim sürecinde derse “Bir müteahhit 12 katlı bir apartman inşa etmek 

istiyor. Kaç farklı şekilde inşa edebilir” şeklinde bir problem durumu ile derse giriş yaptığını ifade etmiştir. Bu 

şekilde giriş yapmasının sebebinin ise öncesinde yaşadığı bir deneyimden kaynaklandığını belirtmiştir. “…önceki 

derslerimin birinde öğrencilerle toplama ve çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme konusunu işlerken 

öğrencilerden biri neden tahmin ediyoruz ki sorusunu sordu. Ancak ben cevap veremedim. Teneffüs arasında 

hemen bir makale okudum. O makalede bir restoranda ödenen fiyat var ancak bir kısmı görünmüyor mürekkep 

dökülmüş. Sizce bu hesap ne kadar tutmuş olabilir? şeklinde tahmine ihtiyaç hissettirecek bir durum olduğunu 

gördüm. Bu yüzden öğrenci derste neden çarpan buluyoruz sorusunu sorar diye böyle bir problem durumuyla 

derse giriş yaptım.” şeklinde yaşadığı deneyimi paylaşmıştır. Diğer öğretmenler kavrama ilişkin bu geçişi çok 

beğendiklerini ve derslerinde yer verebileceklerini ifade etmişlerdir. Paylaşılan bu deneyim öğretmenlerin 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

15 
 

öğrencilerin sorularına tatmin edici cevaplar vermenin ve konunun neden öğrenilmesi gerektiğine önem verilmesi 

gerektiğini fark ettiklerini göstermektedir.   

Öğretmenlerin çevrimiçi tartışma ortamlarına katıldıklarında öğrenci bilgilerine katkısı olduğu düşünülen bir 

başka nokta ise matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilendirmenin öğrencilerin öğrenmelerine nasıl etki ettiğine 

ilişkin olmuştur. Öğretmen Ş. çevrimiçi toplantıda çarpanlar ve katlar konusunu anlatırken öğrencilere alanı 36 

cm2 olan bir dikdörtgenin kenar uzunluklarının neler olabileceğini bulmalarını istediğini ifade etmiştir. 

Öğrencilerin verdikleri cevapları incelediğinde öğrencilerin ısrarla 6 çarpı 6 yı almadıklarını gözlemlemiştir. 

Bunun sebebini sorduğunda öğrencilerden biri “öğretmenim siz dikdörtgen diyorsunuz ama 6 çarpı 6 olunca kare 

oluyor. O yüzden almamalıyız.” şeklinde cevabını gerekçelendirdiğini gözlemlemiştir. Buradan öğrencilerin 

karenin özel bir dikdörtgen olduğunu bilmediklerini fark etmiştir. Öğretmen Ş.’nin ifade ettiği bu farkındalığı diğer 

öğretmenlerin de dikkatini çekmiştir. Öğretmen N. haftaya olan dersinde öğrencilerinde benzer zorluğu yaşayıp 

yaşamadıklarını sorgulayacağını ifade etmiştir. Nitekim bir sonraki hafta gerçekleştirilen toplantıda öğretmen N. 

öğrencilerine bu soruyu sorduğunu ve bazı öğrencilerin benzer zorluklar yaşadığını gözlemlediğini belirtmiştir. 

Bunun üzerine dörtgenlerin özellikleri üzerine bir tartışma ortamı başlattığını şekil üzerinden değil de dörtgenlerin 

özellikleri üzerinden karenin aslında özel bir dikdörtgen olduğu çıkarımını yapmalarını istediğini ifade etmiştir. 

Buradan hareketle gerçekleştirilen tartışma ortamının öğretmenlerin öğrenci zorluğuna ilişkin farklı bir bakış açısı 

kazanmalarına yardım ettiği çıkarımı yapılabilir.  

Çevrimiçi tartışma ortamlarının öğretmenlere odaklanılan kavramların sırasının öğrencilerin öğrenmesine olan 

etkisine ilişkin anlayış geliştirmelerine yardım ettiği düşünülebilir. Örneğin öğretmen K. 2. Hafta gerçekleştirilen 

çevrimiçi tartışma ortamında 6. Sınıflarda çarpanlar ve katlar konusunda öğrencilerin çarpanları bulma konusunda 

zorlandıklarını ifade etmiştir. Bu konuda zorlanmalarının sebebinin ise bölünebilme kurallarından kaynaklı 

olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. Kitapta çarpanlar ve katlar konusundan sonra bölünebilme kurallarının yer 

aldığını ifade etmiştir. Bu noktada diğer öğretmenlere önce bölünebilme kurallarını vermenin bu konudaki 

zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olup olamayacağını sormuştur. Bunun üzerine öğretmen N. benzer 

konuyu anlattığını ancak önce bölünebilme kuralları verdikten sonra çarpanlar ve katlar konusuna geçiş yaptığını 

ve öğrencilerin sayıların çarpanlarını bulurken zorlanmadıkları ifade etmiştir. Benzer durum farklı konular içinde 

ortaya çıkmıştır. Örneğin öğretmen H tartışma ortamının 2. haftasında kareköklü sayılar konusunu işlediğini ancak 

öğrencilerin çok sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiştir. Öğretmen H. bu zorluğun nedenleri ve çözüm önerisi üzerine 

düşünürken öğrencilerin kareköklü sayıların nasıl bir sayı kümesi olduğunu anlamlandıramadıkları için 

zorlanabileceklerini belirtmiştir. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için sayı kümelerine ilişkin kazanımı daha 

önce vermenin daha doğru olacağını kareköklü sayıların sayı kümesinde nerede yer aldığını öğrenen öğrencilerin 

kareköklü sayıları daha iyi anlamlandırabileceğini düşündüğünü ifade etmiştir. Verilen iki örnek durum 

değerlendirildiğinde öğretmenlerin kazanımların işleniş sırasının öğrencilerin öğrenmesine nasıl etki ettiği 

konusunda kafa yorduklarını göstermektedir.  

Öğretmenlerin çevrim içi tartışma ortamlarına katılmalarının öğrenci bilgilerine katkı sunduğu düşünülen bir başka 

nokta ise odaklanılan kavramlara ders sürecinde nasıl yer verileceğine ilişkin olmuştur. Örneğin tartışma sürecinde 

öğretmen K. 6. Sınıflarda bölünebilme kurallarına yer verdiğini ifade etmiştir. “2 ile bölünebilme kuralını verdim. 

Birler basamağı 0,2,4,6,8 olması gerekiyormuş dedim. 3 ile bölünebilme kuralına geçtiğimde öğrenciler sayının 

birler basamağının 3,6,9 olması gerektiğini düşündüler ve genellemeye gittiler. Bu zorluğun üstesinden gelmek 

için 3 ün katlarını öğrencilere saydırdım ve 12 sayısı üzerine düşünmelerini istedim. Birler basamağı 3,6,9 değil 

ama 3e bölünüyor değil mi? O zaman nasıl bir ilişki olabilir?” şeklinde dersi şekillendirdiğini belirtmiştir. 

Öğrencilerin yaptığı bu genellemenin diğer bölünebilme kurallarına yansımaması için neler yapılabileceğine 

ilişkin öneri istemiştir. Bunun üzerine öğretmen N. “ben bölünebilme kurallarını gruplandırarak verdim. 

Basamaklara bakılan ve rakamları toplamına bakılanlar şeklinde iki gruba ayırdım yani sırayla vermedim. Böyle 

verince karıştırmadılar zorluk yaşamadılar soruları çözerken” şeklinde görüş bildirmiştir. Bunun üzerine 

öğretmen K. bir sonraki hafta konuyu özetlerken bu yapılandırmaya dikkat edeceğini ifade etmiştir. Nitekim bir 

sonraki hafta gerçekleştirilen toplantıda öğretmen K. bölünebilme kurallarını konuştukları şekilde özetlediğini 

söylemiş sonrasında öğrencilerin çözdüğü soruları incelediğinde daha az öğrencinin hata yaptığını gözlemlediğini 

ifade etmiştir. Ortaya çıkan durum değerlendirildiğinde öğretmenlerin öğrencilerin zorluk yaşadıkları noktaların 

üstesinden gelmeye ilişkin çözüm önerileri üretme gayretinde oldukları söylenebilir.  
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ortaya çıkan sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin çevrimiçi tartışma ortamlarına 

katılmalarının öğrenci bilgilerine çeşitli açılardan katkı sağladığı söylenebilir. Öğrencilerin ilgili kavramı 

kendilerinin yapılandırmaları gerektiği fark etmeleri ilk sonuçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 

çevrimiçi tartışma ortamları sayesinde öğretmenler öğrencilere odaklanılan kavramın neden öğretildiğine ikna 

etmeye ve ihtiyaç hissettirmeye özen göstermeleri gerektiğini fark etmişlerdir. Öğretmenlerin öğrenci bilgilerine 

olumlu etki yaptığı düşünülen bir başka nokta matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilendirmenin nasıl yapılması 

gerektiği ve kazanımlara nasıl yer verilmesi gerektiğine ilişkin olmuştur. Ortaya çıkan bu sonuçların nedenleri 

birkaç başlık altında değerlendirilebilir. Bu nedenlerden ilki öğretmenleri yaşadıkları zorlukları paylaşmaları ve 

bu zorlukların üstesinden gelmek için çözüm üretmeye çalışmalarıdır. Her hafta öğretim süreçlerinden örnekler 

vermeleri, öğrencilerle yaşadıkları olumlu/olumsuz deneyimleri birbirleriyle paylaşmaları birçok önemli noktayı 

fark etmelerini tetiklemiş ve bu sayede öğrenci bilgilerinin gelişimini desteklemiştir. Ayrıca yaşadıkları olumlu 

deneyimleri birbirleriyle paylaşmaları diğer öğretmenlerinde bu uygulamayı gerçekleştirmesi için onları 

cesaretlendirmiştir. Alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin çevrimiçi tartışma ortamlarına katılmalarının 

yaptıkları uygulamaları daha derinlemesine incelemesine yardım ettiği, fikir paylaşımı sayesinde bilgi gelişimini 

desteklediği vurgulanmaktadır (Kalelioğlu, 2011; Ou, Ledoux ve Crooks, 2004).  

Öğretmenlerin öğrenci bilgilerindeki gelişimi desteklediği düşünülen bir başka sebep ise tartışma ortamlarının 

matematiksel kavramlar üzerine düşünmeye imkan vermesidir. Öğretmenlerin matematiksel kavramlar üzerine 

tartışmaları kavramlar arasında nasıl ilişkilendirme yapmaları gerektiği, kavramların sırasının bu süreçte nasıl bir 

rol üstlendiği konularında öğretmenlere katkı sağlamaktadır (Chapin, O’Connor ve Anderson, 2009). 

Elde edilen sonuçlardan hareketle farklı illerde görev yapmasına rağmen ortak bir platformda buluşma imkanı 

verilmesinin öğretmenlerin öğrenci bilgilerinin gelişimine katkı sunduğu düşünüldüğünde öğretmenlere bu tarz 

ortamlar sunarak yaşadıkları olumlu/olumsuz durumları paylaşma ve bunlar üzerine düşünmelerini destekleyecek 

ortamlar sunulması önerisi dile getirilebilir. 
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Özet 

Meslek etiği, tamamen insanla ilgili bir meslekte uyulması gereken davranış kuralları anlamına gelmektedir ve 

dünyanın neresinde olursa olsun bu mesleği yapan herkesin bu kurallara uyması istenir. Öğrencilerin 

insanlaşmasına katkıda bulunma, bunu değerlendirme ve eylemde bulunma mesleği olan öğretmenlik için de etik 

kurallar söz konusudur.  Eğitim öğretim hayatı boyunca öğretmenlerin sürekli meslek etiği bilinciyle görevlerini 

yapmaları çok önemlidir. Bu bağlamda, bu araştırmada ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin algılarına göre, 

öğretmenlerin etik davranışları ne düzeyde sergiledikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Denizli ilinin biri 

Merkezde diğeri kırsalda yer alan iki ilçesinde bulunan toplam 43 ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 

öğrenciler araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında, tüm okullara gidilerek her sınıf 

düzeyinden bir sınıf seçilerek araştırmanın örneklemi oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak, Gündüz ve 

Coşkun (2012) tarafından geliştirilen, “mesleki sorumluluk” ve “mesleki yeterlilik” olmak üzere iki alt boyuttan 

oluşan “Öğrencilerin algılarına göre öğretmenlerin meslek etik kurallarına uyma düzeyleri ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin, öğretmenlerin “orta” düzeyde 

etik davranışlar sergilediğini düşündükleri; kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla öğretmenlerinin 

davranışlarını daha etik olarak değerlendirdikleri; okulların türüne göre karşılaştırıldığında, Meslek lisesi, Fen 

lisesi ve Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlerinin etik değerlere uygun davranışlar 

sergilemeleri konusunda farklı görüşlere sahip oldukları ve meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin 

öğretmenlerini daha etik buldukları; sınıf düzeylerine göre karşılaştırıldığında, öğrencinin yaşı büyüdükçe 

öğretmenlerinin daha etik davrandığını düşündükleri ve araştırmanın yürütüldüğü iki ilçenin öğrencilerinin de 

öğretmenlerinin sergilediği etik davranışlar konuşunda benzer görüşte oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar 

ışığında, etik davranışlar göstermeye kimsenin zorlanamayacağı ama eğitimle etik davranmayı isteyebileceği 

düşüncesinden hareketle, öğretmenlerin mesleki eğitiminde etik değerlerin ve bu değerlerin felsefi bilgisine 

dayanan bir eğitimin gerekliliğinin ortaya çıktığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Meslek etiği, Öğretmen, Ortaöğretim 

GİRİŞ 

Günümüz insanlarının yaşamı, gerçekleşen teknolojik ve toplumsal gelişmelerle birlikte hızlı bir şekilde 

değişmekte ve daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu nedenle, bireylerin, özel yaşamlarında, örgütsel yaşamlarında 

ve diğer insanlarla ilişkilerinde yaşadıkları kaygıların ve karşılaştıkları sorunların, neyin doğru ya da yanlış, neyin 

değerli ya da değersiz olduğunu daha fazla sorgulamalarına neden olduğu gözlenmektedir. Tam bu noktada, insan 

etkileşimlerinde meydana gelen değer sorunlarına dikkat çeken (Kuçuradi, 1999) ve insanoğluna nasıl yaşaması 

gerektiğini konusunda yol gösteren geleneklerin akıl süzgecinden geçirilmesini amaçlayan (Mahmutoğlu, 2006) 

etiğe olan ilgi de artmıştır. 
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Felsefe disiplini olarak etik, insanların kişisel ve toplumsal etkileşimlerinin temelini oluşturan değerleri, 

normları ve kuralları ahlaki perspektifle inceler (Aydın, 2003, s.15) ve kişilerin eylemlerinin, tutumlarının ve 

değerlerinin, içinde yaşanılan toplum tarafından iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin şeklinde değerlendirilmesinde 

kullanılan kıstasların nasıl oluşturulduğu sorunuyla uğraşmaktadır (Karslı, 2004). Ayrıca, kişilerin isteklerinden 

bazılarına sadece bireysel açıdan değil evrensel anlamda da önem verilmesi gerektiği vurgusu ile yetki-

yükümlülük, doğru-yanlış ve toplumsal yükümlülük kavramlarını da sorgular (Aydın, 2001).  

Toplumsal alanda tüm bu sorgulamaların ve değerlendirmelerin eşliğinde, son yıllarda üzerinde önemle 

durulan bir diğer konu da meslek etiğidir. Günümüzde hemen hemen her meslek alanının mesleki etik değerleri 

ve ilkeleri bulunmaktadır. Mesleki etikte aynı meslekte çalışanların mesleğin gerektirdiği davranış kurallarına 

uygun iş ve işlemlerini yapmaları gerekmektedir (Aydın, 2003). Bu açıdan bakıldığında, mesleki etik aynı mesleği 

icra edenlerin hem meslektaşlarına hem de hizmet verdiği diğer kişilere karşı eylemlerinde bağlayıcıdır. Aynı 

zamanda, mesleki etik, meslek mensuplarının insan ilişkileri, ürettikleri mal ve hizmette belli standartlar ve 

niteliklerin oluşması ve devam etmesinde oldukça önemli rol oynamaktadır (Kayıkçı ve Uygur, 2012). Mesleki 

etik, belli bir iş ortamında benimsenen doğru ya da yanlış davranış kalıplarını inceleyerek “tüm ilişkilerde 

dürüstlük, sözünde durma, doğaya ve insanlara saygılı olma, hakça davranma, haksızlıklara karşı çıkma, 

demokratik tutum geliştirme ve şeffaflık” gibi ahlaki ilkelerin gerekçelerini inceler (Aydın, 2006: 23).  

Meslek etiği, insanlarla ilgili mesleklerde uyulması gereken davranış kuralları olarak 

tanımlanabilmektedir (Gözütok, 1999). Meslek etiği, mesleki alanlarda çalışanın belirli durumlarda ne yapmaları 

ya da ne yapmamaları gerektiğini belirleyen ahlaki ilke ve ölçütleri geliştirerek hem mesleklerinin hem de hizmet 

verdikleri kişilerin zarar görmesini engellemeye çalışır (Usta, 2012). Bu bağlamda, öğretmenlik mesleği, hem 

hizmet sektörü içinde yer alan, ahlaki sorumlulukları fazla olan ve insan ilişkilerinin yoğun olduğu için (Şentürk, 

2009) hem de davranış değiştirme işgörüsü nedeniyle (Gözütok, 1999)  etik bir meslektir.  

Öğretmenlik Meslek Etiği 

Günümüzde, eğitim sistemlerinde uygulanan kuralların ve yöntemlerin değişmesi, özellikle de meslekle 

bağdaşmayacak davranışlara yönelik farkındalığın artması ve ailelerin eğitime katılımlarının giderek artması 

öğretmenlik meslek etiğini daha önemli hale getirmiştir. Diğer taraftan, Toprakçı, Bozpolat ve Buldur’a (2010) 

göre ““neden”i ister bir meslek olmadığı ya da olamayacağı pratiği veya düşüncesinden, ister henüz tam olarak 

meslekleşememesinden ya da isterse sıradan bir meslek olarak algılanmasından olsun, kendine özgü bir etik ilkeler 

manzumesine sahip olmadığı” da iddia edilmektedir. 

Mesleki etik ilkeler, çalışanların mesleklerini icra ederken dinlerinden, dünya görüşlerinden, 

kültürlerinden ve ideolojilerinden bağımsız yapmaları beklenen normlardır (Kuçuradi, 2008). Belirli bir mesleğe 

yönelik ilkelerin geliştirilmesi; meslekteki bireyleri belirlenen meslek ölçütlerine uygun davranmaya zorlar, 

belirsiz durumlarda çalışana rehberlik eder, yönetenlerin gücünü denetim altında tutar ve örgütün ya da mesleğin 

çıkarlarına hizmet eder (Aydın, 2006: 27). Öğretmenlik mesleğine yönelik de bir takım uyulması gereken ve 

yapılmaması gereken etik dışı davranışları kapsayan mesleki etik ilkeler belirlenmiştir. Amerikan Eğitimciler 

Derneği (The Association of American Educators) tarafından belirlenen etik ilkeler, “öğrencilere, performans ve 

uygulamalara, meslektaşlara ve topluma ve velilere yönelik etik davranışlar” olarak belirlenmiştir 

(www.aaeteachers.org). Aydın (2003) ise öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerini “profesyonel olma, hizmette 

sorumluluk, adalet, eşitlik, sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması, yolsuzluk yapmama, dürüstlük, doğruluk 

ve güven, tarafsızlık, mesleki bağlılık ve sürekli gelişme, saygı, kaynakların etkili kullanımı” şeklinde 

belirlemiştir.  

Ekinci ve Öter (2010), çalışmalarında öğretmenlerden beklenen etik davranışları;  “dedikodudan uzak 

durmak, resmiyete ve gizliliğe uymak, insan haklarına saygı duymak, davranışlarında saygılı olmak, insanlara 

karşı kırıcı olmamak, engelli haklarına saygı duymak, sorumluluklarını yerine getirmek, farklıklara karşı 

önyargısız olmak, başkalarının fikirlerine değer vermek, mesleki sırları kimseyle paylaşmamak, davranışlarında 

tutarlı ve dürüst olmak, adil tutum ve davranışlara sahip olmak, her öğrencinin başarabileceğine inanmak, topluma 

karşı sorumluluk bilinci duymak, söz ve eylemlerinde tutarlı ve dürüst olmak, demokratik tutum ve davranışlara 
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sahip olmak, çocuk haklarının korunması gerektiğine inanmak, yerel ve evrensel değerlerin gelişmesini 

desteklemek, deneyim ve bilgilerini meslek arkadaşları ile paylaşmak, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yasal 

ve ahlaki sorumlulukları bilmek, toplumsal ve mesleki etik değerleri benimsemek ve bunlara uygun davranmak” 

(s.13-14) şeklinde sıralamıştır.  

Öğretmenlerin meslek etiği, öğretmenlik mesleğinin yapısından, öğretmenlerin meslektaşlarıyla ve 

öğrencileriyle etkileşimlerinden, okulun ikliminden, toplumsal gelişmelerden ve taleplerden etkilenir (Gözütok, 

1999). Sadece öğretmenlerin davranışları değil, herhangi bir davranışın etik olup olmadığına; onun sonuçlarına,  

kanunlara ve standartlara, toplumun geleneklerine ve normlarına ya da kişinin vicdanına karar verilebilir, ancak 

modern toplumlarda olması gereken kanun ve standartların referans alınmasıdır (Toprakçı ve diğerleri, 2010). Bu 

bağlamda, Türkiye’de öğretmenlik meslek etiği ile ilgili ilk düzenleme 2013 yılında “Türkiye’de Saydamlığın 

Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında, “kamu 

yönetimi içerisindeki her bir meslek grubu için ayrı ayrı etik ilkelerin belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının 

önlenmesi” amacıyla “Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeler” olarak yapılmıştır (9/04/2013 

tarih ve 2013/29 tarihli Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kararı). Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı (2015) 

tarafından çıkarılan bir genelge ile belirlenen etik kuralların her düzeydeki eğitim personeline duyurulması, 

tanıtılması ve denetimlerde izlenmesi istenmiştir. Bu genelgeye göre, eğitim -öğretim hizmeti verenler için 

öğrencilerle ilişkilerde ve eğitim mesleğine ilişkin mesleki etik ilkeler şunlardır:  

Öğrenciler İle İlişkilerde Etik İlkeler: Sevgi ve saygı, iyi örnek olma, anlayışlı ve hoşgörülü olma, adil ve 

eşit davranma, öğrencinin gelişimini gözetme, öğrenciye ait bilgileri saklama, menfi psikolojik durumları 

yansıtmama, kötü muameleden kaçınma.  

Eğitim Mesleğine İlişkin Etik İlkeler: Mesleki yeterlilik, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı sağlama, mesai 

ve ders saatlerine uyma, hediye alma, kişisel menfaat sağlama, özel ders verme, bağış ve yardım talebinde 

bulunma.  

Her ne kadar öğretmenlik mesleğinin etik kurallarına ilişkin farklı çıkarımlarda bulunulsa da son yıllarda 

öğretmenlik meslek etiği konusu, araştırmacıların (Gözütok, 1999; Pelit ve Güçer, 2006; Öztürk, 2010; Toprakçı 

ve diğerleri, 2010; Uğurlu, 2008; Çelebi ve Akbağ, 2012; Yeşilyurt ve Kılıç, 2014; Karataş ve diğerleri, 2019) 

ilgisini çeken bir alan olmuştur.  Öğretmenlik meslek etiği konusu bilim insanlarının dikkatini çekmesinin yanı 

sıra Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yenilenen öğretmen yetiştirme lisans programlarında 2019 akademik 

yılından itibaren uygulanmak üzere zorunlu bir meslek bilgisi dersi olarak öğretmenlik meslek etiği konusunu 

içeren “Eğitimde Ahlak ve Etik”  isimli bir ders eklenmiştir. Akademide ve uygulamada gerçekleşen tüm bu 

gelişmeler,  konunun önemini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada,  öğrencilerin algılarına göre 

öğretmenlerin meslek etiği kurallarına ne düzeyde uydukları belirlenmeye çalışılmıştır. Hiç kuşkusuz tüm 

öğretmenlerin etik davranmayı tercih ettikleri varsayımından hareketle, bu araştırmada öğrencilerin zaman zaman 

da olsa karşılaştıkları etik olmayan davranışların belirlenmesinin, öğretmenlerin bu konudaki farkındalıklarının 

arttırmasında ve bu tür davranışların giderilmesinde katkısı olacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

 Bu araştırmada, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin gözlemleri doğrultusunda, 

ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin meslek etiği kurallarına uyma düzeyleri, var olduğu haliyle 

betimlenmeye çalışılmıştır ve  betimsel tarama modelinde (Karasar, 2012, s. 77)  yürütülmüştür. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Denizli ili Merkezefendi ve Çivril 

ilçelerinde bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örnekleminin belirlenmesinde küme örnekleme yöntemi benimsenerek her bir  ortaöğretim kurumu bir küme kabul 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

21 
 

edilmiş ve her bir kümenin (lisenin) 9., 10., 11. ve 12. sınıf düzeylerinden birer şube seçilerek bu şubelerde bulunan 

öğrenciler örnekleme dahil edilmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1. Örnekleme ilişkin bilgiler 

 
 

n % 

Okulun Bulunduğu İlçe 
Merkezefendi 768 31,2 

Çivril 1697 68,8 

Cinsiyet 
Kız 1535 61,9 

Erkek  940 38,1 

Okul Türü 

Anadolu Lisesi 1241 50,3 

Meslek Lisesi 915 37,1 

Fen Lisesi 309 12,5 

 9. Sınıf 862 35,0 

Sınıf Düzeyi 10. Sınıf 1003 40,7 

 11-12. Sınıf 600 24,4 

 Toplam 2372 %100 

 Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmının merkez ilçede (% 78,2)  

öğrenim gördüğü, çoğunluğunu (% 62,3) kız öğrencilerin oluşturduğu, olması beklendiği gibi okul türü bazında 

çoğunluğunun (% 75,1) Anadolu lisesi türündeki ortaöğretim kurumuna devam ettiği görülmüştür. 

Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin gözlemleri doğrultusunda, 

ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin meslek etiği kurallarına uyma düzeylerini belirlemek için 

Gündüz ve Coşkun (2012) tarafından geliştirilmiş olan “Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerler Ölçeği”  

kullanılmıştır. Bu ölçek, “Mesleki Sorumluluk” alt boyutunda 19,  “Mesleki Yeterlilik” alt boyutunda 11 önerme 

olmak üzere toplam 2 alt boyut ve 30 maddeden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerden öğretmenlerinin 

etik davranışları gösterme düzeylerine ilişkin ölçekte yer alan soruları, “Hiç (1), Az (2), Orta(3), Çok (4) ve Pek 

çok (5)” olmak üzere 5’lü Likert tipi ölçek şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. Bu araştırmada toplanan 

verilerin “Mesleki Sorumluluk” alt boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı .974,  “Mesleki Yeterlilik” alt boyutuna 

ilişkin güvenirlik katsayısı .972 olarak hesaplanmıştır. Mesleki Etik Davranışlar Göstermeye ilişkin toplam 

güvenilirlik katsayısı ise  .959 olarak belirlenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Ölçeklerden elde edilen basıklık ve çarpıklık değerleri incelendiğinde +1 ve -1 aralığında olduğu ve 

ortanca, ortalama ve mod değerlerinin birbirine yakın değerler aldığı görülmüştür. Büyüköztürk (2007),  “çarpıklık 

katsayısının +1 ve -1 sınırları içerisinde kalması, puanların normal dağılımdan aşırı bir sapma göstermediğini ve 

ortanca, ortalama ve modun eşit olması verilerin normal dağılım içinde olduğunu gösterdiğini” belirttiği için 

verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır (s. 40).  Öğretmenlerin etik davranışlara uyma düzeylerinin 

belirlenmesinde, öğrencilerin ölçekte yer alan ifadelere yönelik yanıtlarının aritmetik ortalama değerleri 

hesaplanarak belirlenen aralık değerlere  [Hiç (1.00-1.80), Az (1.81-2.60),Orta (2.61-3.40),  Çok (3.41-4.20) ve 

Pek Çok (4.21-5.00)]göre yorumlanmıştır. Diğer gruplar arası karşılaştırmalarda T testi (cinsiyet ve ilçe) ve 

OneWay ONAVA (okul türü ve sınıf düzeyi)  testleri kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Öğretmenlerin etik davranışlara uyma düzeyleri 

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerinin algılarına göre, öğretmenlerin meslek etiğine ne 

düzeyde uyduklarına ilişkin elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmektedir. 
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Tablo 2. Öğrenci algılarına göre öğretmenlerin meslek etiğine uyma düzeyleri 

 N �̅� Ss Katılım Düzeyi 

Mesleki sorumluluk  2372 3,29 0,77 Bazen 

Mesleki yeterlik  2372 3,63 0,75 Çok 

Toplam ölçek 2372 3,42 0,73 Çok 

Ortaöğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin algılarına göre, öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğine uygun düşen etik davranışları “çok” düzeyinde gösterdikleri görülmektedir. Bu öğrencilerinin algılarına 

göre, öğretmenlerin meslek etiğine “mesleki sorumluluk” boyutunda ne düzeyde uyduklarına ilişkin elde edilen 

bulgular Tablo 3’de verilmektedir. 

 

Tablo 3. Mesleki sorumluluk alt boyutunda öğretmenlerin meslek etiğine uyum düzeyleri  

 N �̅� Ss Katılım Düzeyi 

Hepimize eşit davranır. 2372 2,99 1,16 Az 

Bizi olduğumuz gibi kabul ederler. 2372 3,27 1,20 Bazen 

Bizlere karşı adaletli davranırlar. 2372 3,26 1,14 Bazen 

Bizlere eşit söz hakkı verirler. 2372 3,37 1,16 Bazen 

Hoşgörülüdürler. 2372 3,63 1,04 Çok 

Bizimle yeterince ilgilenirler. 2372 3,29 1,14 Bazen 

Dersi büyük bir zevkle işlerler. 2372 3,17 1,09 Bazen 

Dersi amacına uygun olarak işlerler. 2372 3,79 1,05 Çok 

Bize karşı kibar davranırlar. 2372 3,34 1,11 Bazen 

Bize karşı sevecen davranırlar. 2372 3,39 1,13 Bazen 

Saygıyı hak ederler. 2372 3,92 1,14 Çok 

Bizi mutlu etmek için elinden geleni yaparlar. 2372 3,12 1,21 Bazen 

Kendimizi ifade etmemize fırsat verirler. 2372 3,23 1,17 Bazen 

Bizim hata yapabileceğimizi kabul ederler. 2372 3,31 1,26 Bazen 

İsteklerimizi bastırma yerine bizi anlamaya çalışırlar. 2372 3,13 1,20 Bazen 

Bizi değil davranışlarımızı eleştirirler. 2372 3,38 1,12 Bazen 

Haklı olduğumuz durumlarda bizi desteklerler. 2372 3,47 1,29 Çok 

Hata yaptığında bizden özür dilerler. 2372 2,56 1,38 Az 

Konuşmalarında yargılayıcı değil, açıklayıcı dil 

kullanırlar. 

2372 3,06 1,20 Bazen 

 2372 3,29 0,77 Bazen 

Araştırmaya katılan öğrencilerin mesleki sorumluluk alt boyutunda yer alan yanıtları 

değerlendirildiğinde, her ne kadar öğretmenlerinin etik davranışları zaman zaman sergilediklerini belirtseler de 

özellikle kendilerinden özür dilenmesi ve eşit davranılması konusunda yeterince etik davranılmadığını 

düşündükleri görülmektedir. Bunun yanında, öğrenciler, dersin amacına uygun işlenmesi, kendilerine hoşgörü 

gösterilmesi, kendilerinin haklı olduğu durumlarda takındığı tavır ve saygı duyulacak davranışlar sergilemesine 

yönelik öğretmenlerinin daha çok etik davrandıklarını belirtmişlerdir.  

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerinin algılarına göre, öğretmenlerin meslek etiğine 

mesleki yeterlilik boyutunda ne düzeyde uyduklarına ilişkin elde edilen bulgular Tablo 4’de verilmektedir. 
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Tablo 4. Mesleki yeterlilik alt boyutunda öğretmenlerin meslek etiğine uyum düzeyleri  

 N �̅� SS Katılım Düzeyi 

Sabırlıdırlar. 2372 3,46 1,08 Çok 

Her konuda öğretmenlerimize güveniriz. 2372 3,26 1,23 Bazen 

Bize hep doğruları söylerler. 2372 3,48 1,12 Çok 

Sır tutarlar. 2372 3,41 1,32 Çok 

Belirlenen sınıf kurallarına uygun davranırlar. 2372 3,89 1,08 Çok 

Bizlere sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlarlar. 2372 4,01 1,05 Çok 

Okul araç gereçlerini tasarruflu kullanırlar. 2372 3,92 1,14 Çok 

Çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışırlar. 2372 3,41 1,18 Çok 

Mesleğini severek yapmaktadır. 2372 3,59 1,11 Çok 

Vaktinde derse girerler. 2372 3,79 1,14 Çok 

Bize ismimizle hitap ederler. 2372 3,82 1,21 Çok 

Toplam 2372 3,63 0,75 Çok 

Öğrencilerin ölçeğin mesleki yeterlilik boyutunda yer alan davranışlara yönelik verdikleri yanıtlar 

incelendiğinde; öğretmenlerinin bu davranışları çoğu zaman sergilediklerini düşündükleri görülmektedir. Diğer 

bir anlatımla, öğrencilere göre öğretmenleri, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterliliklere sahiplerdir. Ancak 

öğrencilerin, bu boyutta yer alan davranışlara kıyasla güven konusunda öğretmenlerini daha az etik buldukları da 

görülmektedir.  

Öğretmenlerin Meslek Etiğine Uyum Düzeylerinin Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmenlerinin meslek etiğine uyma düzeylerine ilişkin algıları, okulun 

bulunduğu ilçeye, okul türüne, devam ettikleri sınıf düzeyine ve cinsiyetlerine göre karşılaştırılmış ve elde edilen 

bulgular aşağıda sırasıyla verilmiştir. 

İlçe değişkeni  

Tablo 5. Öğrencilerinin Algılarının Okulunun Bulunduğu İlçeye Göre Karşılaştırılması (t testi) 

 İlçe N �̅� Ss Sd t p 

Mesleki Sorumluluk Çivril 768 62,908 17,090 
-,45 2,370 ,652* 

Merkezefe

ndi 

1604 63,206 13,930 

Mesleki Yeterlilik Çivril 768 43,825 9,789 
,88 2,373 ,374* 

Merkezefe

ndi 

1607 43,472 8,653 

Toplam Çivril 768 103,487 25,214 
-,03 2,369 ,969* 

endi 1603 103,525 21,016 *p>.05 

 Tablo 5’e bakıldığında, öğretmenlerinin sergiledikleri etik davranışlarına yönelik öğrencilerin algılarının, 

okullarının bulunduğu ilçeye göre anlamlı bir fark göstermediği görülmektedir. Diğer bir anlatımla, her iki ilçede 

öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin etik davranışları konusunda benzer görüşe sahiptir.  
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Okul türü değişkeni 

Tablo 6. Öğrencilerinin Algılarının devam ettikleri okul türüne göre karşılaştırılması  (One Way Anova Testi) 

 N �̅� Ss F p Fark 

Mesleki 

Sorumluluk 

Anadolu Lisesi (1) 1241 63,2780 14,94622 

3,431 ,033* 

1-3 

2-3 Meslek Lisesi (2) 822 63,6253 15,16441 

Fen Lisesi (3) 309 61,0647 14,84298 

Mesleki 

Yeterlilik 

Anadolu Lisesi (1) 1241 43,8509 9,14557 

7,141 ,001** 

1-3 

2-3 Meslek Lisesi (2) 825 43,8667 8,88897 

Fen Lisesi (3) 309 41,7799 8,79843 

Toplam Anadolu Lisesi (1) 1241 103,93 22,49056 

5,178 ,006* 

1-3 

2-3 Meslek Lisesi (2) 821 104,30 22,43787 

Fen Lisesi (3) 309 99,7120 22,06921 

*p<.05, **p<.001   

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin sergiledikleri etik davranışların öğrencilerin devam ettiği okul 

türüne göre farklılaştığı görülmektedir. Hem mesleki sorumluluk hem de mesleki yeterlilik alt boyutlarında okul 

türüne göre bir farklılık görülürken, benzer şekilde ölçeğin tamamında da bir farklılık gözlenmiştir. Farklılığın 

kaynağını belirlemeye yönelik yapılan Post-Hoc testinde (Scheffe testi) Anadolu lisesi ile fen lisesi ve meslek 

lisesi ile fen lisesi arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Okul türlerine ait ortalama puanlar 

incelendiğinde, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin diğer okullarda öğrenim gören öğrencilere göre 

öğretmenlerinin davranışlarını daha etik buldukları görülmektedir. 

Sınıf düzeyi değişkeni 

Tablo 7. Öğrencilerinin algılarının sınıf düzeylerine göre karşılaştırılması (One Way Anova Testi) 

 N �̅� Ss F p Fark 

Mesleki Sorumluluk 9. 862 62,0371 15,77759 3.601 .027* 9. -10. 

10. 919 63,8868 14,24720    

11.-12. 591 63,4670 15,00910    

Mesleki Yeterlilik 9.  862 43,1578 9,45658 2.547 .079  

10. 922 43,5662 8,78445    

11.-12. 591 44,2453 8,76660    

Toplam ölçek 9. 862 102,0232 23,47325 2.999 .050  

10. 918 104,2908 21,53102    

11.-12. 591 104,4788 22,27492    

*p<.05 

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlerin sergiledikleri etik davranışların öğrencilerin devam ettiği sınıf 

düzeyine göre farklılaştığı görülmektedir. Mesleki sorumluluk alt boyutunda sınıf düzeyine göre bir farklılık 

görülürken mesleki yeterlilik alt boyutlarında ve ölçeğin tamamında bir farklılık gözlenmemiştir. Farklılığın 

kaynağını belirlemeye yönelik yapılan Post-Hoc testinde (Scheffe testi) mesleki sorumluluk boyutunda 9. Sınıf 

öğrencilerinin algıları ile 10. Sınıf öğrencilerin algıları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Sınıf 

düzeyine ait ortalama puanlar incelendiğinde ise 10. Sınıf öğrencilerin 9. Sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre 

öğretmenlerinin mesleki sorumluluklarına yönelik etik davranışları daha fazla sergilediklerini belirtmişlerdir. 
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Cinsiyet değişkeni  

Tablo 8. Öğrencilerin algılarının Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması (t testi) 

 Cinsiyet N �̅� Ss t df p 

Mesleki Sorumluluk Kadın 1456 63,9272 14,48636 3,347 2370 ,001** 

Erkek 916 61,8111 15,76280    

Mesleki Yeterlilik Kadın 1459 44,5291 8,57507 6,468 2373 ,000** 

Erkek 916 42,0862 9,53900    

Toplam Ölçek Kadın 1455 105,236 21,52288 4,730 2369 ,000** 

Erkek 916 100,776 23,62154    

**p<.001 

 Tablo 8 incelendiğinde, kız ve erkek öğrencilerin öğretmenlerinin sergiledikleri etik davranışlara yönelik 

algıları arasında ölçeğin tamamında ve her iki alt boyutta anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Diğer bir 

anlatımla, kız öğrenciler, erkek öğrencilere kıyasla öğretmenlerinin sergilediği davranışlarını daha etik 

bulmaktadır.  

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Geleneksel meslek etiğinin temeli, meslek sahiplerinin mesleklerini icra ederek kendilerine ihtiyaç 

duyanlara hizmet etmeleri ve dolayısıyla kamu yararına çalışmalarıdır. Bir başka deyişle, bir mesleğin 

yapılmasıyla hak kazanılan maaş gibi maddi kazanımlar ve güç, statü gibi kişisel yararlar, meslek sahibi bireyler 

için ikincil öneme sahip olmalıdır (Arslan, 2005: 80). Bir öğretmenin para kazanmak için değil eğitime katkı 

sağlamak için eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek para kazanması esastır. Öğrencilerinin algılarına göre, 

öğretmenlerin meslek etiğine ne düzeyde uyduklarının incelendiği bu araştırmada, öğretmenlerin çoğu zaman etik 

davranışlar sergiledikleri ancak zaman zaman da olsa meslek etiğine uygun düşen davranışları sergilemedikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri, ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin genel 

olarak meslek etiğine uygun davranışlar sergilemelerine rağmen özellikle mesleki sorumluluklarının gerektirdiği 

etik davranışları daha az sergilemeleridir. Öğrencilerine yönelik adaletli, eşitlikçi, kibar ve sevecen davranma ile 

onları olduğu gibi kabul etme gibi öğretmenlerin doğrudan öğrencilerle ilgili etik davranışları öğretmenlik 

mesleğinin gerektirdiği yeterliliklere göre daha az sergiledikleri görülmektedir. Uğurlu (2008) tarafından 

öğrencilerle yürütülen benzer bir araştırmanın bulguları da bu sonucu desteklemektedir. Oysaki Kayıkçı ve Uygur  

(2010, akt: Çelebi ve Akbağ, 2012) tarafından yürütülen araştırmada, öğretmenler, etik ilke olarak en fazla ”adalet, 

hoşgörü, saygı ve sorumluluk” boyutlarını öne çıkarmışlardır. 

Öğrencilerin öğretmenlerinin etik davranışlarına yönelik algılarının cinsiyetlerine göre farklılaşması ve 

kız öğrencilerin öğretmenlerini daha etik bulmaları araştırmanın bir diğer sonucudur. Uğurlu (2008) tarafından 

yürütülen araştırmanın bulguları da bu sonucu desteklemektedir. Bu durum, öğrenci ve öğretmen arasında ilişkide 

öğrencilerin cinsiyetlerinin belirleyici olduğu ve kız öğrencilere karşı öğretmenlerin daha etik davrandıkları 

şeklinde bir açıklama yapılabileceği gibi, kız öğrencilerin bu konudaki beklentilerinin daha düşük olmasıyla da 

açıklanabilir. Bunun yanında, öğrencilerinin algılarının devam ettikleri okul türüne göre de farklılaşması ve en az 

etik bulunan öğretmenlerin fen lisesinde görev yapan öğretmenler olması araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucudur. 

 Elde edilen bu sonuçların ışığında, etik davranışlar göstermeye kimsenin zorlanamayacağı ama eğitimle 

etik davranmayı isteyebileceği düşüncesinden hareketle, öğretmenlerin mesleki eğitiminde etik değerlerin ve bu 

değerlerin felsefi bilgisine dayanan bir eğitimin gerekliliğinin ortaya çıktığı söylenebilir. Araştırmacılara yönelik 

olarak da benzer çalışmanın diğer eğitim düzeylerinde yapılması ve öğretmenlerin mesleki etik davranışlar 
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göstermesine ilişkin öğretmen meslektaşlar, hizmetli, veli, diğer üst yöneticiler gibi eğitimdeki diğer paydaşların 

görüşlerinin alınması önerilebilir. Bunun yanında, bu araştırmanın geliştirilen ölçekle veri toplama sınırlılığını 

giderecek ve derinlemesine bilgi elde etmeyi sağlayabilecek nitel veri toplama yöntemleri de işe koşulabilir.  
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TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRETMENLERE GÖRE ÖĞRETİM UYGULAMALARINI ETKİLEYEN 

UNSURLAR 

Doç. Dr. Tülin ACAR 

Parantez Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Yayıncılık Hizmetleri  

Özet 

İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin mesleki deneyimleri, haftalık ders saati, planlama ve 

derse hazırlık için ayrılan zaman, takım çalışmasına ve okuldaki meslektaşlarla diyalog için ayrılan zaman, öğrenci 

çalışmasının düzeltilmesine ayrılan zaman, etkili mesleki gelişime ilişkin algıları, değer algısı ve politika etkisine 

ilişkin algıları, öğretimde sosyal hizmet motivasyonuna ilişkin algıları, takım yenilikçiliğine ilişkin algıları, 

öğretmen-öğrenci ilişkilerine ilişkin algıları, mesleki iş doyumuna ilişkin algıları ve öğretmen öz yeterliliğine 

ilişkin algıları olmak üzere toplam 12 değişkenin Türkiye’deki öğretmenlerin öğretim uygulamaları üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı 2 düzeyli aşamalı doğrusal modelle tekniği kullanılarak incelenmiştir. Türkiye’de görev 

yapan öğretmenlerin haftalık ders saatleri, takım çalışması ve okuldaki meslektaşlarla diyalog kurmaya ayırdıkları 

zaman, öğrenci çalışmalarının düzeltilmesine ayırdıkları zaman, etkili mesleki gelişime ilişin görüşleri, topluma 

hizmette motivasyona ilişin görüşleri, öğretmen-öğrenci ilişkilerine ilişin görüşleri ve öğretmen öz yeterliliğine 

ilişkin görüşleri, öğretmenlerin etkili öğretim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu 

bulunmuştur(p<0.01). Ancak, Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin etkili öğretim uygulamalarına ilişkin 

görüşleri üzerinde mesleki deneyimleri,  planlama ve derse hazırlık için ayırdıkları zamanın, değer algısı ve 

politika etkisine ilişkin algılarının, takım yenilikçiliğine ilişkin algılarının ve mesleki iş doyumuna ilişkin 

algılarının anlamlı birer yordayıcı olmadığı gözlenmiştir (p>0.01). 

 

Anahtar Kelimeler: TALIS-2018, etkili öğretim uygulamaları, öğretme 

 

GİRİŞ 

Dünya üzerindeki devletlerin öğretim yaklaşımları, öğretime hizmetlerine yaptıkları yatırımlar ve hatta 

öğretmen yetiştirme politikaları farklılaşmaktadır. Sosyo-kültürel açıdan öğretim, toplumsal değer ve normların 

gelecek nesillere aktarımının aracısı olurken bireysel açıdan öğretim, bireylerin entelektüel gelişimlerine katkı 

sağlamanın bir yoludur. Öğretim etkinlikleri veya öğretim uygulamaları, hem öğrenenin bilişsel fonksiyonlarına 

hem de öğreticinin öğretme becerilerine dayanan dinamik ve etkileşimli bir kavramdır.  Bu nedenle öğretim 

etkinlikleri veya öğretim uygulamaları doğrudan öğretici-öğrenen ilişkilerine bağımlıdır. Öyle ki bu bağımlılık, 

öğretilenin veya öğrenilenin nesnesine göre geçmişten bugüne öğrenme-öğretme kuramlarını, öğrenme-öğretme 

stratejilerini veya öğrenme-öğretme yöntemlerini tartışılır kılmıştır. Basit bir tanımla, öğretim; bilinenlerin diğer 

bireylere aktarımını sağlayan bir süreç olup öğreniciler için yeni bilgi ve becerilerin elde ediminin 

kolaylaştırıcısıdır (Singer, 2014). Bu basit tanım, bir devletin yurttaşlarına neyi öğrettiğinden ziyade yurttaşlarına 

nasıl öğrettiğini ve öğretim etkinliklerinin etkili olup olmama durumunun tartışılmasına işaret etmektedir. 

Devletler, yurttaşlarına sağladıkları eğitim-öğretim hizmetleri için hem ciddi yatırım yaparlar hem de ciddi zaman 

ve çaba harcarlar. O nedenle devletlerin yurttaşlarına sağladıkları öğretim hizmetlerinin kalitesi, diğer devletlerle 

kıyası kaçınılmazdır. 

Bu kıyasta öğreticilerin öğretim etkinliklerini etkileyen unsurların tespiti ve öğreticilerin etkili öğretim 

etkinliklerini destekleyici tedbirlerin alınması işevuruk hale gelmektedir. Alanyazında öğreticilerin öğretim 

etkinliklerini etkileyen bir değil pek çok kişisel ve çevresel unsurların olduğu gözlenmektedir. Öğretmenin yaşı, 

mesleki deneyimi gibi kişisel özellikleri, motivasyonu, iş doyumu, meslektaşlarıyla olan iş birliği, okul idaresiyle 

olan etkileşimi, özyeterliği, mesleki öğrenme etkinliklerine katılma sıklığı, bilgi iletişim araçlarını kullanma 

becerisi, sınıf ve/veya okul büyüklüğü, öğretim materyallerinin ya da öğretim programlarının nitelikleri gibi pek 

çok unsurdan öğretim etkinliklerinin etkilendiği gözlenmektedir (Knox, W. B. 1956; Bourke, 1986; 

Evans$Tribble, 1986; Kwakman, 2003; Somekh, 2008; Chan&Yuen, 2014). Dahası, ders, konu, sınıf, okul 

özelinde öğretim etkinliklerini veya öğretim uygulamalarını etkileyen faktörlere ilişkin küçük ölçekli çalışmaların 

sonuçları ile birlikte OECD gibi uluslararası ölçekli araştırmaların sonuçları da devletlerin eğitim-öğretim 

politikalarına yön vermektedir.  
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II. Dünya savaşından sonra savaşın toplumsal ve ekonomik tahribatlarını onarmak amacıyla 1961 yılında 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kurulmuştur. Türkiye’nin de kurucu üye ülkeler arasında 

bulunduğu bu örgütün kuruluş amacı, ülkeler için sürdürülebilir ekonomik bir büyüme ve kalkınma politikaları 

geliştirmektir. Kalkınma kavramının eğitim, çevre, kurumsal yönetim, sağlık, ekonomi, ulaşım, finans, vergi, 

ticaret, yatırım, düzenleyici reformlar gibi pek çok alanla etkileşimi ve ilişkisi bulunmaktadır. Bu sebeple, 

sürdürülebilir kalkınma politikaları için kalkınma kavramı ile ilişkilendirilen farklı konu (yönetim) alanlarından 

bilgiler veya veriler, OECD’ye üye ve üye olmayan ülkelerden OECD tarafından toplanmakta ve paylaşılmaktadır.  

Eğitim ve kalkınma arasındaki etkileşime binaen OECD tarafından eğitim konu (yönetim) alanıyla ilgili yapılan 

araştırmaların amacı, ‘bireylerin ve ulusların refah üretecek bilgi ve becerilerini tanımlamak ve geliştirmek’ olarak 

beyan edilmiştir (OECD, 2019). Bu amaçla, OECD tarafından Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 

(PISA), Bir Bakışta Eğitim (EAG), Yetişkin Becerileri Araştırması (PIAAC) ve Öğretme ve Öğrenme Anketi 

(TALIS) gibi ülkelerin eğitim yönetimi sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme çalışmaları düzenli aralıklarla 

yapıla gelmektedir. Bu türlü çalışmaların sonuçları da OECD’ye üye ve üye olmayan ülkelerin eğitim politikaları 

için, kimi durumda, verili dayanaklar sağlamaktadır. 

Eğitim politikalarının bireylerin bilgi ve becerilerine olan etkisi konu edinildiğinde öğrenme ve öğretme 

sürecinin aktörleri olan öğretmen ve okul müdürlerinin öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri oldukça önemli 

olmaktadır.  Bir başka deyişle, öğretmen ve okul müdürlerinin öğretme ve öğrenme sürecine ilişkin görüşleri, 

eğitime dair birincil düzeyde bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 

öğretmenlerin ve okul müdürlerinin öğretim uygulamalarına ilişkin sahip oldukları bilgi ve becerilerinin yanı sıra 

görüş ve önerileri de ileriye dönük öğretmen yetiştirme politikalarını şekillendirmektedir.  

Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin mesleki 

deneyimleri, haftalık ders saati, planlama ve derse hazırlık için ayrılan zaman, takım çalışmasına ve okuldaki 

meslektaşlarla diyalog için ayrılan zaman, öğrenci çalışmasının düzeltilmesine ayrılan zaman, etkili mesleki 

gelişime ilişkin algıları, değer algısı ve politika etkisine ilişkin algıları, öğretimde sosyal hizmet motivasyonuna 

ilişkin algıları, takım yenilikçiliğine ilişkin algıları, öğretmen-öğrenci ilişkilerine ilişkin algıları, mesleki iş 

doyumuna ilişkin algıları ve öğretmen öz yeterliliğine ilişkin algıları olmak üzere toplam 12 değişkenin öğretim 

uygulamalarına ilişkin algıları üzerinde bir etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Bu araştırmanın görgül 

sonuçlarının kısa ve orta vadede hem üst düzey karar vericilere hem de öğreticilere önemli katkılar sunacağı 

düşünülmektedir. 

 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu çalışmada, Türkiye’de görev yapan öğretmenlere göre öğretim uygulamalarına etki eden unsurlar 

betimlendiğinden araştırmanın türü betimseldir. Betimsel araştırmanın amacı bir görüngüyü ve onun özelliklerini 

tanımlamak ve açıklamaktır (Nassaji, 2015). Bu amaca binaen bu çalışmada öğretmenlere göre öğretim 

uygulamalarına etki eden veya etmeyen unsurlar, sebep-sonuç bağıntısından ziyade öğretim uygulamalarının daha 

çok hangi değişkenlerle bağıntılı olduğuna odaklanılmıştır. 

 

Çalışma Grubu 

TALIS-2018 çalışması 48 ülkede yapılmıştır. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin ve 

okulların örneklemesi, katılımcı ülkeler tarafından organize edildiğinden bu çalışmada evren-örneklem 

tanımlamasından ziyade çalışma grubu adlandırması tercih edilmiştir.  Bu araştırmanın çalışma grubunu,  TALIS-

2018 araştırmasına katılan ülkeler arasından yalnızca Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 

öğretmenler oluşturmuştur. TALIS-2018 veri setindeki kayıp veriler, araştırmaya konu edinilen değişkenler 

bakımından kapsam dışı bırakılmıştır.  Kayıp verilerden arındırılarak analize tabi tutulan bir başka deyişle bu 

araştırmanın çalışma grubuna dâhil olan okul sayısı ve öğretmen sayısı Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Okul ve öğretmen sayıları 

 
Okul Öğretmen 

n % n % 

İlkokul 173 21 1762 20 

Ortaokul 198 24 2128 25 

Lise 457 55 4732 55 

Toplam 828 100 8622 100 

 

Türkiye’de 173 ilkokuldan toplam 1762 öğretmen, 198 ortaokuldan 2128 toplam öğretmen ve 457 liseden 

toplam 4732 öğretmen bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin en çok 

%55’i liselerde görev yaptıkları gözlenmiştir. Türkiye’den ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde olmak üzere 

toplam 828 okuldan 8622 öğretmen TALIS-2018 araştırmasının ve dolayısıyla bu çalışmanın katılımcısı olmuştur. 

 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırma özelinde, her hangi bir veri toplama aracı kullanılmamıştır. Ancak, bu araştırmaya konu 

edinilen değişkenlere ilişkin veriler,  OECD’nin TALIS-2018 veri tabanından elde edilmiştir.   

OECD tarafından yapılan TALIS-2018 araştırmasında, öğretmenler ve okul müdürleri tarafından cevaplandırılmak 

üzere hazırlanmış olan iki farklı anket, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğretmen anketi, etkili öğretim 

uygulamalarına ve mesleki özelliklere ilişkin toplam 58 sorudan ibarettir. Okul anketi ise okul ile ilgili bilgilerle 

birlikte okul iklimine ilişkin toplam 45 sorudan oluşturulmuştur. Anket soruları, uygulandıkları ülkelerin ana 

dilinde sunulmuş olup anketler basılı kâğıt formunda ve/veya dijital bir platformda olmak üzere iki biçimde 

uygulanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Gözlenen birimler (nesneler), öğretmenler olup ölçmeye konu olan nitelikler, öğretmenlerin mesleki 

deneyim özellikleri ile birlikte öğretim uygulamalarıdır.  Bryk ve Raudenbush (1992)’a göre ölçmeye konu olan 

bu nitelikler, bir başka deyişle bu değişkenler, okul, şehir, ülke gibi bir takım sosyal yapıların içinde var oldukları 

için ölçme sonuçları bu sosyal (homojen) yapılara bağımlı bir özellik göstermektedir. Aşamalı sosyal yapılarda 

bulunan bireyler, birbirlerine tesadüfî yolla örneklenen bireylerden daha çok benzer olma eğilimindedirler 

(Osborne, 2000).  Bu çalışmada öğretmenler, okullarla iç içe geçmiş bir yapı özelliği göstermektedir. Bu nedenle 

veriler iki düzeyli aşamalı doğrusal modelleme yapılarak çözümlenmiştir. Aşamalı doğrusal modelleme, özü 

itibariyle temel doğrusal regresyon eşitliğinin bir uzantısıdır (Williams, 2003). Aşamalı doğrusal modellemede 

bağımlı sonuç değişkenine,  bağımsız yordayıcı değişkenlerin etkisi farklı düzeylerde konumlandırılıp analize tabi 

tutulmaktadır. Şekil 1'de gösterildiği gibi, bu çalışmada öğretmenler, okul düzeyleri içinde yuvalanmıştır. 

 

Şekil 1. İki Düzeyli Doğrusal Modelleme 
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TALIS-2018 araştırmasının öğretmen anketini cevaplandıran Türkiye’deki öğretmenlerin öğretim uygulamalarına 

ilişkin elde edilen ölçek puanları, sonuç değişkenidir. Yordayıcı değişkenler ve bu değişkenlere ilişkin özellikler 

Tablo 2’de açıklanmıştır. 

 

Tablo 2.Verilere ilişkin özet bilgiler 

Değişken Tipi  Değişkenler Ölçüm Göstergesi Ölçümün Niteliği 

Sonuç 

Değişkeni 
Öğretim Uygulamaları 

4’lü likert tipi toplam 12 

madde 

Ölçeklenmiş toplam 

ölçek puanı 

Y
o

rd
ay

ıc
ı 

D
eğ

iş
k
en

le
r 

Mesleki deneyim Yıl sayısı Zaman 

Haftalık ders saati Saat / Hafta Zaman 

Planlama ve derse hazırlık için 

ayrılan süre  

Saat / Hafta Zaman 

Takım çalışması ve okuldaki 

meslektaşlarla diyalog için ayrılan 

süre  

Saat / Hafta Zaman 

Öğrenci çalışmasının 

düzeltilmesine ayrılan süre 

Saat / Hafta Zaman 

 Etkili mesleki gelişim 
Evet/Hayır cevap kategorili 

toplam 4 madde 

Ölçeklenmiş toplam 

ölçek puanı 

 Değer algısı ve politika etkisi 
4’lü likert tipi toplam 3 

madde 

Ölçeklenmiş toplam 

ölçek puanı 

 Topluma hizmet motivasyonu 
4’lü likert tipi toplam 3 

madde 

Ölçeklenmiş toplam 

ölçek puanı 

 Takım yenilikçiliği 
4’lü likert tipi toplam 3 

madde 

Ölçeklenmiş toplam 

ölçek puanı 

 Öğretmen-öğrenci ilişkileri 
4’lü likert tipi toplam 3 

madde 

Ölçeklenmiş toplam 

ölçek puanı 

 Mesleki iş doyumu 
4’lü likert tipi toplam 13 

madde 

Ölçeklenmiş toplam 

ölçek puanı 

 Öz yeterlilik 
4’lü likert tipi toplam 12 

madde 

Ölçeklenmiş toplam 

ölçek puanı 

 

Öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek puanı, 4’lü likert tipi ölçeklenmiş toplam 12 

maddeye verilen cevaplardan elde edilmiştir. Maddelerin cevaplama biçimi asla, arada sırada, sıkça ve her zaman 

olacak şekilde sıklık göstermektedir. TALIS-2018 araştırmasında öğretim uygulamaları, öğretimin açıklığı, 

bilişsel etkinleştirme ve sınıf yönetimi olmak üzere üç alt bileşenden oluşturulmuştur. Bu çalışmada, sonuç 

değişkeni olarak ele alınan öğretim uygulamaları değişkeni de üç alt bileşenin toplamına ilişkin ölçek puanıdır. 

Mesleki deneyim ölçümü yıl olarak, haftalık ders saati,  planlama ve derse hazırlık için ayrılan zaman, takım 

çalışması ve okuldaki meslektaşlarla diyalog için ayrılan zaman, öğrenci çalışmasının düzeltilmesine ayrılan 

zaman olmak üzere dört yordayıcı değişkenin ölçümü, 60 dakika 1 saat olmak üzere saat sayısı (çokluğu) cinsinden 

elde edilmiştir. TALIS-2018 teknik raporuna göre etkili mesleki gelişime değer algısı ve politika etkisine, topluma 

hizmet motivasyonuna, takım yenilikçiliğine, öğretmen-öğrenci ilişkilerine, mesleki iş doyumuna ve öz yeterliliğe 

ilişkin algılar, ölçek puanları olarak elde edilmiştir. Değişkenlere ilişkin ölçek puanları da IEA Hamburg tarafından 

çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi yapılarak hesaplanmıştır (OECD, 2019). Dolayısıyla bu çalışmada, ayrıca bir 

ölçek puanı hesaplamaması yapılmamıştır. TALIS-2018 veri setindeki ilgili değişkenlere ilişkin ölçeklenmiş ölçek 

puanları doğrudan kullanılmıştır. 

Araştırmanın amacına ilişkin çözümleme HLM 6.04 yazılımıyla yapılmıştır. Sonuçların 

yorumlanmasında istatistiksel anlamlılık düzeyi 0.01 olarak ele alınmıştır. 
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BULGULAR 

Öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin toplam ölçek puanının ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 

farklı okul düzeylerine göre değişkenlik gösterip göstermediği aşamalı doğrusal modellemede tek yönlü tesadüfi 

etkiler- ANOVA analizi ile sınanmış ve sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 3. Aşamalı doğrusal modellemede ANOVA analizi 

Sabit Etki Katsayı Std. hata T değeri S.d. P 

Öğretim uygulamalarının 

ortalaması (β0) 

Kesim noktası, γ00 

11.517 0.220 52.310 2 0.000** 

     **p<0.05 

 

Öğretmen (1.düzey) ve okul (2.düzey) düzeylerinde yordayıcı değişkenler eklenmeden sonuç 

değişkeninin kestirildiği bu modelin kestirim güvenirliği 0.986 olarak oldukça yüksek bulunmuştur. Aşamalı 

doğrusal modellemede koşulsuz veya yordayıcısız model olarak da adlandırılan bu modelin çıktıları, tek yönlü 

varyans analizinin çıktıları gibi yorumlanmaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek 

puanlarının ortalaması istatistiksel olarak sıfırdan farklı bulunmuştur (γ00=11.517, p<0.01).  Bir başka deyişle, Türkiye’de 

görev yapan öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin davranış sıklıkları, görev yapılan okulun ilkokul, ortaokul ve lise 

düzeyinde olup olmamasına göre farklılaşmaktadır. Bu fark, okullar arasındaki okul özelliklerinden veya öğretmenler 

içindeki öğretmen niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek puanları 

arasındaki farkın değişkenlik kaynağını tespit etmek için varyans bileşenleri incelenmiştir. Tablo 4’de varyans bileşenlerine 

ilişkin sonuçlar gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Öğretim uygulamaları olan sonuç değişkenine ilişkin varyans bileşenleri 

Tesadüfi Etki Std.sapma Varyans Bileşenleri Ki-kare değeri S.d. p 

)var( 000 u  0.379 0.143 

190.633 2 0.000** 
)var(2

ijr   2.219  4.924 

          **p<0.01 

 

Öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek puanlarındaki değişkenliğin %3 ü [ )(/ 2

0000   ] okul 

düzeylerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ne var ki öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek puanlarındaki 

değişkenliğin %97’si öğretmen düzeyindeki niteliklerden kaynaklandığı bulunmuştur. Dolayısıyla öğretmenlerin öğretim 

uygulamalarına ilişkin ölçek puanlarının kestiriminde öğretmen düzeyine (1.düzeye) yordayıcı değişkenler eklenerek 

aşamalı doğrusal modellemede regresyon analizi yapılmıştır.  

 

Tablo 5. Aşamalı doğrusal modellemede regresyon analizi 

  Katsayı S. Hata t Sd p 

Öğretim Uygulamaları, γ00 2,119 0,252 8,400 2 0,000** 

Mesleki deneyim (yıl) , γ10 -0,002 0,002 -0,786 8609 0,432 

 Haftalık ders saati, γ20 0,007 0,002 3,560 8609 0,001** 

Planlama ve derse hazırlık için ayrılan 

zaman (saat/hafta) , γ30 
-0,011 0,005 -2,030 8609 0,042 

 Takım çalışması ve okuldaki 

meslektaşlarla diyalog için ayrılan 

zaman (saat/hafta) , γ40 

0,023 0,008 2,852 8609 0,005** 

 Öğrenci çalışmasının düzeltilmesine 

ayrılan zaman (saat/hafta) , γ50 
0,027 0,008 3,366 8609 0,001** 
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 Etkili mesleki gelişim, γ60 0,032 0,007 4,364 8609 0,000** 

 Değer algısı ve politika etkisi, γ70 0,019 0,010 2,000 8609 0,045 

 Topluma hizmet motivasyonu, γ80 0,116 0,016 7,326 8609 0,000** 

 Takım yenilikçiliği, γ90 0,014 0,009 1,501 8609 0,133 

 Öğretmen-öğrenci ilişkileri, γ100 0,081 0,010 8,036 8609 0,000** 

 Mesleki iş doyumu, γ110 -0,011 0,011 -1,074 8609 0,283 

 Öz yeterlilik, γ120 0,467 0,010 46,567 8609 0,000** 

**p < 0.01 

Aşamalı doğrusal modellemede regresyon analizinin kestirim güvenirliği 0.924 olarak oldukça yüksek 

bulunmuştur. Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek puanlarının anlamlı 

düzeyde farklılaştığı gözlenmiştir (p<0.01). Görev yapılan okulun düzeyi ilkokuldan liseye doğru değiştikçe 

öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek puanları da artmaktadır. Bir başka deyişle, görev yapılan okul 

düzeyi öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek puanlarına pozitif yönlü bir katkısı olduğu 

gözlenmiştir. 

Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saatleri, takım çalışması ve okuldaki meslektaşlarla 

diyalog kurmak için ayırılan zaman, öğrenci çalışmalarının düzeltilmesine ayrılan zaman, etkili mesleki gelişime 

ilişin görüşleri, topluma hizmette motivasyona ilişin görüşleri, öğretmen-öğrenci ilişkilerine ilişin görüşleri ve 

öğretmen öz yeterliliğine ilişkin görüşleri, öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin anlamlı birer 

yordayıcısı olduğu bulunmuştur(p<0.01). Aynı zamanda bu değişkenlerin öğretmenlerin öğretim uygulamalarına 

pozitif yönlü etkilerinin olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin öğretim 

uygulamalarına ilişkin davranış sıklıkları üzerinde en çok özyeterlilik algısının belirleyici bir değişken olduğu 

gözlenmiştir. 

Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin davranış sıklıkları üzerinde 

planlama ve derse hazırlık için ayrılan zamanın ve mesleki iş doyumunun negatif yönlü birer etkisinin olduğu ancak bu 

etkilerin anlamlı düzeyde olmadığı bulunmuştur(p>0.01).  Diğer taraftan Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin 

öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri üzerinde mesleki deneyimleri,  planlama ve derse hazırlık için ayırdıkları 

zamanın, değer algısı ve politika etkisine ilişkin algılarının, takım yenilikçiliğine ilişkin algılarının ve mesleki iş 

doyumuna ilişkin algılarının anlamlı birer yordayıcı olmadığı gözlenmiştir (p>0.01). 

 

TARTIŞMA 

Araştırmanın bulgularına göre Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin davranış 

sıklıkları üzerinde kimi değişkenler belirleyici olurken kimisinin -sanıldığının aksine- belirleyici bir katkısının 

olmadığı gözlenmiştir. İstatistiksel çözümleme tekniği (çoklu regresyon, yapısal eşitlik modellemesi, aşamalı 

doğrusal modellemeler gibi) ve anlamlılık düzeyi (0.01 veya 0.05) farklılaşacak olduğunda bu çalışmadaki 

bulgulardan farklı bulgular elde edileceği unutulmaması bu araştırmanın bulguları Tablo 6’da verilen istatistiklere 

göre tartışılmıştır. 

Tablo 6. Türkiye ile TALIS-2018 katılımcı ülke ortalamalarının karşılaştırılması 
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Türkiye  

(8622 öğretmen) 
11,39 15,02 23,74 3,68 1,93 2,35 13,44 8,88 12,33 11,68 13,35 12,37 12,75 

4
7

 

Ü
l

k
e

n
in

 

o
rt

al
a

m
a

sı
n

ın
  

(2
2

8
0

4
7

 

Ö
ğ

re
t

m
e

n
) Ortalaması 11,46 16,51 20,38 6,80 2,85 4,58 12,24 8,62 12,24 11,51 13,30 12,10 12,72 
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Ortancası 11,46 15,81 19,99 6,82 2,88 4,51 12,21 8,61 12,23 11,49 13,27 12,08 12,69 

En küçük 

ölçümü 
11,21 11,35 15,68 4,42 1,77 2,80 9,92 8,34 12,04 10,49 13,01 11,93 12,51 

En büyük 

ölçümü 
11,72 23,80 28,76 9,37 4,17 7,77 15,93 8,94 12,71 12,52 13,87 12,39 13,23 

 

Tablodaki istatistikler toplam 228047 öğretmenin katılımcısı olduğu 47 ülkenin ülke içi ortalamalarının 

ortalamasını, ortancasını, en küçük ve en büyük ölçme sonuçlarını göstermektedir.  TALIS-2018 araştırmasına 

katılan 47 ülkendeki öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek puanlarının ortalaması 11.21 ile 11.72 

arasında değişkenlik göstermektedir. 47 ülkenin öğretim uygulamalarına ilişkin ülke ortalamalarının ortalaması 

ise 11.46’dır. Türkiye’deki öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek puanlarının ortalaması 11.39 

hesaplanmış olup 47 ülkeye göre nispeten daha düşük olduğu gözlenmektedir. Ne var ki Türkiye’deki 

öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin yapılması gereken davranışları sıklık bakımından “sıkça” 

gösterdikleri görülmektedir. TEDMEM (2019)’in TALIS 2018 sonuçları ve Türkiye üzerine değerlendirmeler 

isimli raporunda belirtilen öğretim uygulamalarına ilişkin istatistikler yeniden değerlendirildiğinde Türkiye’de 

görev yapan öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin etkinlikleri sık sık veya her zaman olarak 

gerçekleştirdiği görülmüştür. Türkiye’deki öğretmenlerin öğretim etkinliklerini sıkça gerçekleştirme düzeyi 

%68,9’dur. OECD ortalaması ise %63.7’dir. Bu sonuç, Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin öğretim 

uygulamalarını kullanma sıklıklarının tatmin edici düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’de görev yapan 

öğretmenlerin öğretim etkinliklerini sıkça gerçekleştirmelerine rağmen Türkiye’deki öğrencilerin öğrenme ve 

düşünme becerilerinin OECD ülkelerinin gerisinde kalması bir çelişkiyi ortaya çıkarmaktadır. TALIS-2018 

öğretmen anketinin salt görüşlere dayalı olması ve verilen cevaplarda sosyal kabul hatasının yüksek olma 

olasılığının göz ardı edilmemesini gerektirmektedir. Öğretim etkinliklerini uygulama sıklığı bakımından yüksek 

düzeyde performans gösterdiklerini ifade eden öğretmenlerin, öğrencilerinin ulusal (ABİDE gibi) ve/veya 

uluslararası (PISA, TIMSS gibi) değerlendirme programlarıyla ölçülen başarılarına yansımaması ilginçtir. 

TALIS-2018 verilerine göre 47 ülkedeki öğretmenlerin mesleki deneyim yılının ortalaması 17 yıldır. 

Türkiye’de ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde görev yapan öğretmenlerin ortalama mesleki deneyimi 15 yıl 

olup Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin mesleki deneyimlerinin öğretim uygulamalarına ilişkin davranış 

sıklıkları üzerinde yordayıcı olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin mesleki 

deneyimleri ile öğretim uygulamalarına ilişkin davranış sıklıkları arasında doğrusal bir ilişki bulunamamıştır (r 

=0.001, p=0.949). Dolayısıyla öğretmenlerin mesleki deneyimi ile öğretim uygulamalarına ilişkin performansları 

arasında sanıldığının aksine doğrusal değil, doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Irvine 

(2018)’ın araştırmasında vurguladığı gibi öğretmenin mesleki deneyimi ile öğretim etkinlikleri arasındaki ilişkinin 

doğrusal olduğu varsayımına dayanan kararlar ve bu kararların sonuçları bir kez daha düşünülmelidir.  

OECD ülkelerinde öğretmenlerin derse hazırlık için haftada ortalama 6.5 saat zaman ayırdıkları bulunmuştur (TEDMEM, 

2019). Tablo 6’ya göre 47 ülkenin planlama ve derse hazırlık için ayırdıkları zamanların ortalaması 6.8 saattir.  Türkiye’de 

farklı okul düzeylerinde görev yapan öğretmenlerin planlama ve derse hazırlık için haftada ortalama 4 saat zaman 

ayırdıkları gözlenmiştir. Ancak Türkiye’deki öğretmenler için planlama ve dersi hazırlamaya ayrılan süre ile öğretim 

uygulamaları arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur (r= 0.052, p=0,000). Bir başka deyişle, Türkiye’deki 

öğretmenlerin planlama ve dersi hazırlamak için ayırdıkları zaman ile etkili öğretim uygulamaları arasında doğrusal bir 

ilişkinin yokluğu rassal değildir. Keza Türkiye’deki öğretmenlerin planlama ve dersi hazırlamaya ayırdıkları zaman haftada 

ortalama 3-4 saat olmasına rağmen planlama ve dersi hazırlamaya ayırdıkları zamanın öğretmenlerin etkili öğretim 

uygulamalarını açıklayıcı bir öneme sahip olmadığı yönünde ilginç bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuç, öğretmenlerin görev 

yaptıkları okulun niteliği (özel ya da devlet) ve/veya ücretli, sözleşmeli ya da kadrolu öğretmen olma statüleri bakımından 

ayrıca düşünülmelidir.   

Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saatlerinin ortalaması 24 saattir. TALIS-2048 araştırmasına 

katılan 47 ülkede görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saatleri 16 ile 29 saat arasında değişkenlik göstermekte olup 

ülkelerin ortalaması 20 saattir. Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saatleri, etkili öğretim uygulamaları 

üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, haftalık ders saatinin fazla olması veya ders saati artıkça 

öğretmenlerin öğretim etkinliklerinin sergilenme sıklığının da artmasını kaçınılmaz kılması bakımından akla uygundur. Bir 

başka deyişle, ne kadar çok ders saati, o kadar çok öğretim etkinliklerinin vuku bulması demektir. 
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Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin etkili mesleki gelişime ilişkin algılarının, topluma hizmet 

motivasyonuna ilişkin algılarının, öğretmen-öğrenci ilişkilerine ilişkin algılarının ve öz yeterliliklerine ilişkin 

algılarının ortalaması, 47 ülkedeki öğretmenlere göre nispeten daha yüksek olduğu dikkate değerdir.  Yine 

Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin değer algısı ve politika etkisine, takım yenilikçiliğine ve mesleki iş doyumuna 

ilişkin ölçek puanlarının ortalaması 47 ülkedeki öğretmenlere göre nispeten daha yüksek bulunmuştur. Ancak 

değer algısı ve politika etkisinin, takım yenilikçiliğinin ve mesleki iş doyumunun etkili öğretim uygulamaları 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Dolayısıyla Türkiye’deki öğretmenlerin mesleki iş 

doyumlarına ilişkin göstergelerin neler olduğu önemlidir. Öğretmenlerin beyaz bir önlükle mi yoksa öğretmenler 

günü haftasında öğretmenlere sağlanan indirimli tren-uçak bileti tarifeleriyle mi iş doyumlarının artıp artmayacağı 

düşünmeye değerdir.   

Türkiye’de görev yapan öğretmenler öğrencilerinin çalışmalarını düzeltilmeye ayırdıkları zamanın ve 

meslektaşlarıyla diyalog kurmaya ayırdıkları zamanın haftada ortalama 2’şer saat olduğu elde edilmiştir. 

Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin etkili öğretim uygulamaları ile öğrencilerinin çalışmalarını düzeltmeye ve 

meslektaşlarla diyalog kurmaya ayırdıkları zamanlar arasındaki ilişki katsayılarının sıfıra çok yakın (fakat rassal 

değil) bulunmasına rağmen bu iki değişkenin öğretim uygulamaları üzerinde anlamlı birer etkisinin bulunması 

kayda değerdir. Bu noktada Türkiye’de görev yapan öğretmenler için öğrenci çalışmalarının düzeltilmesine 

ayırdıkları zamanın ve meslektaşlarıyla diyalog kurmaya ayırdıkları zamanın daha az ya da daha çok olup olmadığı 

veya kaç saat olması gerektiği kısır bir tartışma olacaktır. 
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                                                                          Özet 

Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların ortak özelliği, nitelikli insan gücünü oluşturan ve insanoğlunun 

biçimlenmesini sağlayan eğitime büyük önem vermeleri, eğitimi bir güç olarak nitelendirerek sürekli geliştirmeye 

ve çağın gereklerine uygun hale getirmeye olan çabalarıdır. Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler nitelikli 

insan gücüne olan ihtiyacı arttırmakta ve eğitimin önemini ortaya çıkarmaktadır. Eğitim ise donanımlı olarak 

yetişmiş öğretmenler aracılığıyla aktarılmaktadır. Toplumun kalkınmasında en önemli unsurlardan birinin 

öğretmenler olduğu görülmektedir. Eğitim ve aktarıcısı olan öğretmenler bu kadar önem taşıyorken öğretmenleri 

yetiştiren sistemimizin ve öğretmen yetiştirme programlarının etkili bir şekilde planlanması ve uygulanması 

beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı göreve başlamış olan öğretmenlerin ve üniversite son sınıfta okuyan 

öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel bir 

yaklaşımla tasarlanmış olup veriler Şanlıurfa ilinde görev yapan 84 öğretmen ve Mersin Üniversitesi son sınıfta 

okuyanlar çoğunlukta olmak üzere 88 öğretmen adayından yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 

toplanmıştır. Nitel boyutlu veriler içerik analizine tabi tutularak belirli kategoriler altında sayısallaştırılmıştır. 

Veriler analiz edilirken tematik yaklaşımdan yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında öğretmen ve öğretmen 

adaylarının uygulama öğretmeni, uygulama okulu koordinatörü gibi öğretmenlik uygulaması dersi taraflarından 

kaynaklanan sorunlar olduğuna, uygulama okul türlerinin tüm okul türlerini kapsayıcı olmadığını düşündüklerine, 

ders dışı faaliyetler konusunda uygulama ve bilgilendirme yapılmadığına, uygulama sürecinde görevli tarafların 

işbirliği içerisinde olmadıkları gibi çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme, Öğretmenlik Uygulamaları, Öğretmen Adayı 

 

Abstract 

The common feature of developed and developing societies is the importance of educating in the development of 

advanced humanity and the formation of human beings. Nowadays, scientific and technological development 

increases the human power and reveals the importance of education. As in education, it is transmitted by trained 

teachers. One of the most important elements in the development of society has been teachers. While teachers with 

training and transference are so important, it is expected that our system and teacher training programs that train 

teachers will be planned and directed effectively. The aim of this study is to get the opinions of the teachers who 

started to work and the pre-service teachers who are studying in the university son class towards the teaching 

practice lesson. A semi-structured interview formula was collected from 84 teachers working in Şanlıurfa and 88 

senior students from Mersin University. Qualitative dimensional content was subjected to content analysis and 

digitized under classified categories. The data were analyzed using the thematic approach. While there were 

findings, teachers and pre-service teachers, teaching practice school coordinator, such as the practice of various 

results were reached. 

Keywords: Teachers training, Teaching practice, Pre-Service teacher 
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tamamlanan “Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşlerinin 

İncelenmesi” başlıklı ve 10290354 tez no’lu yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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GİRİŞ 

Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların ortak özelliği nitelikli insan gücünü oluşturan ve insanoğlunun 

biçimlenmesini sağlayan eğitime büyük önem vermeleri, eğitimi bir güç olarak nitelendirerek sürekli geliştirmeye 

ve çağın gereklerine uygun hale getirmeye olan çabalarıdır. Eğitim, geçmişten günümüze dek dünyada varlığını 

sürdüre gelmiş tüm toplumlarda gerek örtük gerekse kasıtlı bir biçimde programlanarak yürütülmüş, toplumların 

ihtiyacı olan nitelikli insan tipini meydana getirmede büyük bir güç olarak görülmüş önemli bir sistemdir. 

“Ülkelerin gelişmesi ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde ve toplumun kültür ve değerlerinin gelecek 

kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrol oynamaktadırlar” (Özden, 1999: 21). “Öğretmen kimliğinin inşasında 

hem öğretmen yetiştirme sistemi (eğitim yaşantıları ve müfredat) hem de öğretmenin mesleki pratikleri önemli bir 

rol oynamaktadır” (Ünal, 2011: 4). Bir toplumun öğretmen yetiştirme sistemi, gelecek nesli yetiştirmek gibi önemli 

bir misyonu bulunan öğretmen kimliğini inşa etmek üzere tasarlanmalıdır.  

Bilgi toplumunda öğretmenlerin, kendilerinden beklenen görevleri yapabilmeleri için nitelikli bir eğitim 

almış olmaları ve bu görevleri yapabilecek şekilde donatılmış olmaları gereklidir. Öğretmenin görevine 

başlamadan önce geçirdiği hizmet öncesi eğitim yaşantıları mutlaka göreve başladığı andan itibaren tüm meslek 

hayatı boyunca karşısına çıkabilecek olası yaşantıları örneklemek ve öğretmene tecrübe ettirmek durumundadır. 

Örneğin bir öğretmenin görev yapabileceği okullar, bölgeler, öğrenci ve veli profilleri, okul ve program çeşitleri, 

yasa ve yönetmeliklerle bir okulda uygulanması gereken tüm olay ve durumlar, çağın gereklerine göre kullanılan 

materyal ve bilimsel gerçeklikler öğretmenin hizmet öncesi eğitiminde uygulamalı olarak görmesi gereken 

çeşitlilik arz eden bir takım durumlardır. Günümüzde öğretmen adayları hizmet öncesi eğitimlerini üniversitelerde 

tamamlamakta ve öğretmenlik uygulamaları dersi adı altında MEB’e bağlı okullarda çeşitli öğretmenlik 

uygulamalarında bulunmaktadırlar. Öğretmenlik uygulamaları dersi, bir öğretmenin mesleki alanda ihtiyacı 

olabilecek durumları fark etmesine, kendi mesleki durumunu gözlemlemesine olanak sağladığı için oldukça 

önemlidir (Yalın Uçar, 2012).  

 

Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerini 

belirlemektir. 

 

Problem Cümlesi ve Alt Problemler 

Öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri nelerdir? 

1.Öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulama dersinden önce yaptıkları hazırlıklar nelerdir? 

2.Öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulama dersinde kullandıkları yöntem ve teknikler nelerdir? 

3. Öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulama dersinde kullandıkları öğretim teknolojileri nelerdir? 

4. Öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanına yönelik görüşleri nelerdir? 

5. Öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulama öğretmenine yönelik görüşleri nelerdir? 

6. Öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları okul türlerine yönelik görüşleri nelerdir? 

7. Öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulamalardaki ders dışı faaliyetlere yönelik görüşleri nelerdir?  

8. Öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulama okulu koordinatörlerine yönelik görüşleri nelerdir? 

9. Öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulamaların daha verimli olabilmesi için önerileri nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Yapılan çalışma nitel bir yaklaşımla yapılandırılmıştır.  Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 

Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır (Karasar, 2006: 77). 

Tarama modelleri; “çok sayıda elemanlardan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak 

amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama 

düzenlemeleridir” (Karasar 1994:79 ). 
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Çalışma Gurubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa İli Eyyübiye ve Harran ilçelerinde çeşitli branşlarda görev 

yapmakta olan 84 öğretmen ile Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretmenlik bölümlerinde son sınıfta 

okuyan 88 öğrenci oluşturmaktadır. 

 

Öğretmenlerin Cinsiyet, Yaş, Branş ve Görev Süresi Bilgileri 

Tablo 1.  

Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Kadın Erkek T 

Sınıf Öğretmeni 19 7 26 

Fen Bilimleri 8 4 12 

İlk. Öğr. Matematik 8 6 14 

Türkçe 5 5 10 

Okul Öncesi 10 2 12 

İngilizce 9 1 10 

T 59 25 84 

 

Tablo 2. 

Öğretmenlerin Yaş Dağılımı 

 21-25 26-30 31-35 36-40 41 ve üzeri 

Sınıf Öğretmeni 11 10 2 2 1 

Fen Bilimleri 5 4 2 1 - 

İlk. Öğr. Matematik 7 4 1 1 1 

Türkçe 4 5 - 1 - 

Okul Öncesi 5 5 1 1 - 

İngilizce 2 4 2 2 - 

TOPLAM 34 32 8 8 2 

 

Tablo 3. 

Öğretmenlerin Görev Süresi Dağılımı 

 1 Yıldan Az 1-3 3-5 5 Yıldan Fazla 

Sınıf Öğretmeni 5 12 8 1 

Fen Bilimleri 2 7 3 - 

İlk. Öğr. Matematik 3 7 2 2 

Türkçe 2 2 5 1 

Okul Öncesi 1 6 4 1 

İngilizce 2 5 2 1 

TOPLAM 15 39 24 6 

 

 

Öğretmen Adaylarının Cinsiyet ve Bölüm Bilgileri 

Tablo 4. 

Öğretmen Adaylarının Cinsiyete ve Bölümlerine Göre Dağılımı 

 Kadın Erkek TOPLAM 

Sınıf Öğretmenliği 24 6 30 

Fen Bilimleri Öğretmenliği 6 4 10 

İlk. Öğr. Matematik 8 4 12 

Türkçe 3 5 8 

Okul Öncesi 18 2 20 

İngilizce 5 3 8 

TOPLAM 64 24 88 
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Verilerin Toplanması 

Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Soru Formu” aracılığıyla 

toplanmıştır. Soru formundaki soruların hazırlanması sürecinde, araştırmanın amacı belirlenmiş amaca uygun 

gereken alan yazın taranmış, uzman görüşlerine başvurulmuştur. Yarı yapılandırılmış soru formunun güvenirliği 

için farklı okullarda görev yapan 18 öğretmen ve farklı bölümlerde okuyan 18 öğretmen adayı ile ön uygulama 

yapılmıştır. Ön çalışmada elde edilen veriler öncelikli olarak nitel araştırma süreçlerine uygun geçerlik ve 

güvenirlik çalışmasına tabi tutulmuştur. Araştırmacılar tarafından yapılan kodlamaların güvenirliğini test etmede 

aşağıdaki formül kullanılmıştır (İftar ve Tekin, 1997; Akt. Gökçe, 2012).  

Gözlemlerarası Uyum = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) × 100 

Bu formüle göre her alt problem konusunda çalışmaya katılan 84 öğretmen ve 88 öğretmen adayı olmak 

üzere katılımcılara ait görüşlerin kodlanarak oluşturulan kategorilerin tutarlılığı için yapılan hesaplamada 

gözlemler arası uyumun her sorunun kategorilerine göre %81.8 ila %92.7 arasında değiştiği görülmüştür. 

Gözlemciler arası güvenirliğin %80’den yüksek olması nedeniyle araştırmada kullanılan kategorilerin 

kullanılabileceği kanısına varılmıştır (İftar&Tekin, 1997, Akt; Gökçe, 2012). 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın elde edilen nitel boyutlu veriler içerik analizine tabi tutularak belirli kategoriler altında 

sayısallaştırılmıştır. “İçerik analiziyle katılımcıların görüşlerinin içerikleri sistematik olarak tanımlanmaktadır” 

(Altunışık ve Diğerleri, 2010: 322).  

Verilerin toplanmasında kullanılan açık uçlu sorular, görüş sıklığına yönelik kategoriler oluşturularak 

analiz edilmiştir. Örnek öğretmen görüşleri için Ö1,Ö2,Ö3… , öğretmen adayı görüşleri için ÖA1, ÖA2, ÖA3… 

şeklinde kısaltmalar kullanılmıştır. 

 

BULGULAR ve YORUM 

Tablo 5.  

Öğretmenlerin Öğretmenlik Uygulaması Dersi Öncesinde Yaptıkları ve Hala Yapmakta Oldukları Hazırlık 

Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri 

Görüşler F 

Ders için materyal hazırlamada yararlanıyorum 29 

Ders planı hazırlamada yararlanıyorum 24 

Dikkat çekici sunular hazırlamada yararlanıyorum 17 

Sınıf düzeyine uygun görseller ve videolar hazırlamada yararlanıyorum 15 

Öğretim yöntem ve teknikleri seçiminde yararlanıyorum 14 

Kazanımlara uygun etkinlik tasarlamada yararlanıyorum 14 

Çalışma kağıtları hazırlamada yararlanıyorum 9 

Ölçme ve değerlendirme araçları hazırlamada yararlanıyorum 3 

Belirli gün ve haftalar için etkinlikler hazırlamada yararlanıyorum 2 

 

Ö21: “ Öğretmenlik uygulamalarında uygulama yapacağımız ders için materyaller hazırlardık. Örneğin ben 

kesirlerle ilgili çok emek vererek hazırladığım kesir ağacını göreve başladıktan sonra da kullanmaya devam ettim. 

Uygulamalar sayesinde materyaller konusunda pratikleştiğimi düşünüyorum”. 

 

Tablo 6. 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Öncesi Yaptıkları Hazırlık Çalışmalarıyla İlgili Görüşler 

Görüşler F 

Materyal hazırlıyorum 58 

Ders planı hazırlıyorum 56 

Konuyla ilgili etkinlik hazırlıyorum 34 

Konu ve kazanımları gözden geçiriyorum 15 

Uygulama sınıfı öğretmenine danışıyorum 12 

Öğrencilerin yaş, ilgi, hazırbulunuşluk düzeyleri vb. özelliklerini öğreniyorum 7 

Konuya uygun yöntem ve teknik belirliyorum 5 
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Sınıf ortamını düzenliyorum 5 

İnternetten, kitaplardan araştırma yapıyorum 4 

Konuyla ilgili sunu,slayt hazırlıyorum 3 

Anlatacağım dersin provasını yapıyorum 3 

Öğretim elemanına danışıyorum 2 

ÖA7: “Uygulama yapacağım gün gelmeden önce konu ve kazanımı dersin öğretmeninden öğrenip ona göre 

materyal hazırlıyorum. Materyal hazırladığımda öğrencilerin daha çok dikkatini çekiyor”. 

 

Tablo 7. 

Öğretmenlerin Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullandıkları ve Hala Kullanmakta Oldukları Öğretim 

Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Görüşleri 

Görüşler F 

Soru cevap 51 

Anlatım 45 

Beyin Fırtınası 24 

İşbirlikli Öğrenme 13 

Gösterip Yaptırma 13 

Tartışma 11 

İstasyon 11 

Örnek Olay 8 

Drama 7 

Eğitsel oyunlar 7 

Proje 5 

Altı şapka 4 

Kavram haritaları 4 

Deney 3 

Düşünme Köşesi 2 

Düşün Eşleş Paylaş 2 

Kartopu  2 

Görüş geliştirme 2 

Konuşma halkası 2 

  

 

Ö67: “Uygulamalarda en sık kullandığım düz anlatım ve soru cevaptı. Şuan daha çeşitli yöntemler kullanmama 

rağmen ortak olan bunlardır”. 

 

Tablo 8. 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik 

Görüşleri 

Görüşler F 

Soru cevap 24 

Yaratıcı Drama 17 

Beyin Fırtınası 16 

Gösterip Yaptırma 13 

Eğitsel Oyunlar 7 

Tartışma 6 

İstasyon 6 

AltıŞapka 6 

Anlatım 5 

Deney 4 

Gösteri (demostrasyon) 3 
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Akvaryum 2 

Fikir Taraması 2 

Konuşma Halkası 2 

Çember 1 

 

ÖA11: “Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak amacıyla soru cevap tekniğini başlarda çok kullanıyorum. Daha 

sonra onların dikkatini çekebilecek teknikler seçerek (drama gibi oyunlar gibi) dersi işliyorum”. 

Tablo 9. 

Öğretmenlerin Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullandıkları ve Hala Kullanmakta Oldukları Öğretim 

Teknolojilerine Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler F 

 

 

 

Uygulama Sürecinde 

Kullandıkları 

Etkileşimli Tahta 32 

Bilgisayar 31 

Projeksiyon 28 

Hiçbir öğretim teknolojisi kullanmadım 18 

Tepegöz 6 

Teyp 2 

Televizyon 1 

  

 

 

 

 

Şuan Kullandıkları 

Etkileşimli Tahta 39 

Bilgisayar 33 

Projeksiyon 21 

Hiçbir öğretim teknolojisi kullanmıyorum 11 

Eba, Morpa, Okulistik vb. bilişim ağları 10 

 

Ö57: “Uygulama sürecinde de göreve başladıktan sonra da sık sık akıllı tahta ve bilgisayar kullanıyorum”. 

 

Tablo 10. 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullandıkları Öğretim Teknolojilerine Yönelik 

Görüşleri 

Görüşler F 

Projeksiyon 42 

Etkileşimli Tahta 40 

Bilgisayar 28 

Kullanmıyorum 12 

Ses sistemi 6 

Tepegöz 2 

 

ÖA13: “İşleyeceğim dersin kazanımına göre video veya slayt hazırlayıp okulun projeksiyonunu kullanmak için 

uygulama öğretmeninden istiyorum. Akıllı tahta olan sınıflar da mevcut fakat uygulama yaptığımız sınıflarda 

bulunmuyor”. 
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Tablo 11.  

Öğretmenlerin Uygulama Öğretim Elemanına Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler F 

 

 

 

Olumlu Görüşler 

 (destek gördüm) 

       (N:52) 

Sınıf yönetimi konusunda 13 

Ders işleyişi konusunda 13 

Öğrencilerle iletişim konusunda 10 

Derse hazırlık konusunda 5 

Materyal hazırlama konusunda 4 

Güven ve cesaretlendirmede 4 

Dosya, rapor hazırlama konusunda 4 

 Dönüt ve düzeltmede 3 

  

 

 

 

 

Olumsuz Görüşler 

 (destek olmadı) 

       (N:42) 

Öğretmen adayı ile iletişim 11 

Uygulama okulu ile iletişim 9 

Dönüt, düzeltme konusunda 8 

Uygulama derslerinin işleyişi konusunda 7 

Sınıf yönetimi konusunda 5 

 Uygulama sürecini takip 2 

 

Ö29: “Kendisine uygulama sürecinde karşılaştığım sorunları danışınca yardımcı oluyordu. Özellikle etkili sınıf 

yönetimi konusunda öğretim elemanımdan öneriler aldım ve faydasını gördüm”. 

Ö44: “Uygulama sürecinde öğretim elemanı uygulamanın başında gideceğimiz okulları ve tutmamız gereken 

raporları söylemişti. Daha sonra uygulamaların bitiminde raporları teslim edene kadar iletişime geçmedi bir 

desteğini göremedik”. 

 

Tablo 12. 

Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretim Elemanına Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler f 

 

Olumlu Görüşler 

       (N:67) 

  

Yeterince destek oluyor 67 

  

 

 

 

 

Olumsuz Görüşler 

       (N:33) 

Uygulama okulu ile iletişim 8 

Uygulama süreci ile ilgili bilgilendirme 7 

Sorunlarımıza karşı ilgisiz 5 

Uygulama okulunu ziyaret 5 

Uygulama sürecini takip 4 

Dönüt düzeltme 3 

 Öğretmen adayına karşı tutum 3 

 Objektif değerlendirme 2 

 Yeterli donanıma sahip değil 2 

 

ÖA48:“Öğretim elemanı uygulamalar konusunda gerekli desteği sağlıyor gerekli bilgilendirmeleri yapıyor yeri 

gelince kontrol ediyor bir sıkıntı yaşamıyoruz”. 
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Tablo 13. 

Öğretmenlerin Uygulama Öğretmenlerine Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler f 

 

Olumlu Görüşler 

       (N:45) 

  

Yeterince yardımcı olmuştu 45 

  

 

 

 

 

Olumsuz Görüşler 

       (N:49) 

Sınıfı bırakıp giderdi 15 

Sorunlarımıza karşı ilgisizdi 10 

Eksiklerimizi gidermedi 9 

Yeterli uygulama fırsatı tanımadı 9 

Konu öğretimi konusunda bilgilendirmedi 7 

 Bizi yük olarak gördü 7 

 Tecrübelerini aktaramadı 6 

 Sınıf yönetimi konusunda yardımcı olmadı 5 

 Resmi işler konusunda bilgilendirmedi 3 

 Öğrenciyle iletişim konusunda yardımcı olmadı 3 

 

Ö5: “Öğretmenlik uygulamalarında sınıf öğretmeni bizim geleceğimiz günleri kendi özel işlerini yapmak için 

değerlendirirdi. Çoğu zaman fatura yatıracağım ya da bir eve uğrayıp geleceğim diyerek sınıfı bana bırakıp 

çıkardı”. 

 

Tablo 14. 

Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenine Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler F 

 

Olumlu Görüşler 

       (N:52) 

  

Yeterince yardımcı oluyor 52 

   

 

 

Olumsuz Görüşler 

       (N:48) 

Sınıfı gün boyu bana bırakıyor 25 

Kendi işlerini bana yaptırıyor 17 

Sorunlarımıza ilgisiz 13 

Yeterli donanıma sahip değil 12 

Motivasyonumu düşürüyor 8 

 Yapmak istediklerime engel oluyor 8 

 Benimle iletişim kurmuyor 5 

 Beni çocuk bakıcısı olarak görüyor 5 

 Yönlendirmiyor, bilgilendirmiyor 4 

 Beni çaycı olarak görüyor 1 

 

ÖA48: “Uygulama öğretmeni her konuda kolaylık sağlıyor öneri ve düzeltmelerde bulunuyor kasmıyor ve rahat 

bırakıyor şimdiye kadar bir sorun yaşamadık”. 

ÖA25: “Uygulama günleri uygulama öğretmeni için tatil günü desek yeridir sınıfı bana bırakıyor arada bir 

uğruyor. Onun dışında genel olarak sıkıntı yaratmıyorlar”. 
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Tablo 15. 

Öğretmenlerin Uygulama Okulu Koordinatörlerine Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler F 

 

Olumlu Görüşler 

       (N:19) 

  

Okul ve birimleri hakkında yeterli bilgilendirme yaptı 19 

  

 

 

Olumsuz Görüşler 

       (N:75) 

Okul ve birimleri hakkında yetersiz bilgilendirme yaptı 26 

Okul ve birimleri hakkında hiç bilgilendirme yapmadı 49 

 

Ö7: “Uygulama okulu koordinatörü kim bilmiyorum ama okul ve birimlerini kimse göstermemişti”. 

 

Tablo 16. 

Öğretmen Adaylarının Uygulama Okulu Koordinatörüne Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler F 

 

Olumlu Görüşler 

       (N:38) 

  

Okul ve birimleri hakkında yeterli bilgilendirme yapıyor 38 

  

 

 

 

 

Olumsuz Görüşler 

       (N:62) 

Okul ve birimleri hakkında hiç bilgilendirme yapmıyor 23 

Uygulama okulu koordinatörünü hiç görmüyorum 18 

Odalar ve birimleri tanıtmıyor 15 

Okulu gezdirmedi 9 

Personellerle ilgili bilgilendirmiyor 8 

Atölye, laboratuvar ve salonlar tanıtılmıyor 5 

Okul imkanları tanıtılmıyor 4 

 Sınıf dışındaki diğer alanlarla ilgili bilgilendirilmiyoruz 3 

 

ÖA61:“Okulun içindeki odalar, birimler hakkında pek bi bilgim yok koordinatörü de görmüyorum öyle bir çalışma 

yok bize”. 

 

Tablo 17. 

Öğretmenlerin Uygulama Yapılan Okul Türlerine Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler F 

 

Olumlu Görüşler 

       (N:15) 

  

Bütün okul türlerinde uygulama fırsatım oldu 15 

  

 

 

 

 

Olumsuz Görüşler 

       (N:79) 

Pansiyonlu, yatılı okulda uygulama yapmadım 49 

Köy okulunda uygulama yapmadım 41 

Taşımalı okulda uygulama yapmadım 22 

BSİ de uygulama yapmadım 21 

Mesleki-teknik okulda uygulama yapmadım 15 

Farklı şartlara sahip okullarda uygulama yapmadım 7 

Tek bir okulda uygulama yaptım 3 
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Ö37: “Yatılı ve taşımalı okullarda uygulama yapmadım. Şuan taşıma merkezi bir okulda görev yapıyorum ve nöbet 

günlerimde özellikle servislerle ilgileniyorum keşke karşılaşacağımız bu görevle ilgili uygulama dersi kapsamında 

bilgilendirilseymişiz”. 

Ö14: “Uygulama yaptığımız okullar hep şehir merkezindeki okullardı…Köy okullarında hiç değilse 1-2 defa 

uygulama, inceleme fırsatı sunulmalı diye düşünüyorum. 

 

Tablo 18. 

Öğretmen Adaylarının Uygulama Yapılan Okul Türlerine Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler F 

 

Olumlu Görüşler 

       (N:17) 

  

Tüm okul türlerinde uygulamalar yapıyoruz 17 

  

 

 

 

 

Olumsuz Görüşler 

       (N:83) 

Köy okullarında uygulama yapmıyoruz 28 

Şehir merkezi dışındaki hiçbir okulda uygulama yapmıyoruz 25 

Yatılı ve pansiyonlu okullarda uygulama yapmıyoruz 23 

Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda uygulama yapmıyoruz 15 

İmkanları iyi ve donanımlı okullar dışındaki okullarda 

uygulama yapmıyoruz 

12 

Taşımalı okullarda uygulama yapmıyoruz 8 

Mesleki ve teknik okullarda uygulama yapmıyoruz 6 

 Hep aynı okulda uygulama yapıyoruz 6 

 Sadece devlet okullarında uygulama yapıyoruz 4 

 Sadece gündüzlü okullarda uygulama yapıyoruz 2 

 

ÖA77:“Kendimizi hep atanınca neresi olursa olsun görev yaparız diye inandırıyoruz ama üniversitedeki uygulama 

dersleri bizi buna hazırlamıyor. Köy okulu, yatılı okul vs. vs. görmüyoruz. Sadece iyi koşullu merkez okullarda 

tecrübe sağlanıyor”. 

 

Tablo 19. 

Öğretmenlerin Ders Dışı Faaliyet Uygulamalarına Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler F 

 

Olumlu Görüşler 

       (N:19) 

  

Ders dışı faaliyetlerle ilgili gerekli bilgilendirme ve uygulama yapıldı 19 

  

 

 

 

 

Olumsuz Görüşler 

       (N:75) 

Ders dışı hiçbir faaliyetle ilgili bilgilendirme yapılmadı 42 

Zümre,veli vb. toplantılarla ilgili bilgilendirlme veya uygulama 

yapılmadı 

18 

Eğitsel kol çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme veya uygulama yapılmadı 13 

Törenlerle (anma-kutlama vb.) ilgili bilgilendirme veya uygulama 

yapılmadı 

10 

Evrak (tutanak, tebliğ.. vb.) işleriyle ilgili bilgilendirme veya uygulama 

yapılmadı 

8 

Gezilerle ilgili bilgilendirme veya uygulama yapılmadı 6 

Projelerle ilgili bilgilendirme veya uygulama yapılmadı 5 

 Ders dışı faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapıldı fakat uygulama 

yapılmadı 

2 
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Ö28: “Eğitsel kol çalışmaları olsun törenler olsun ders dışı faaliyetlerle ilgili hiç uygulama yapmadım”. 

 

Tablo 20. 

Öğretmen Adaylarının Ders Dışı Faaliyet Uygulamalarına Yönelik Görüşleri 

Kategori Görüşler F 

 

Olumlu Görüşler 

       (N:23) 

  

Ders dışı faaliyetlerle ilgili gerekli bilgilendirme ve uygulama 

yapılıyor 

23 

  

 

 

 

 

Olumsuz Görüşler 

       (N:77) 

Zümre,veli vb. toplantılarla ilgili bilgilendirlme veya uygulama 

yapılmıyor 

26 

Ders dışı hiçbir faaliyetle ilgili bilgilendirme yapılmıyor 24 

Evrak işleriyle ilgili bilgilendirme veya uygulama yapılmıyor 17 

Eğitsel kol çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme veya uygulama 

yapılmıyor 

16 

Törenlerle (anma-kutlama vb.) ilgili bilgilendirme veya uygulama 

yapılmıyor 

12 

Sosyal kulüplerle ilgili bilgilendirme veya uygulama yapılmıyor  6 

Nöbet işleriyle ilgili uygulama yapılmıyor 5 

 Gezilerle ilgili bilgilendirme veya uygulama yapılmıyor 5 

 Projelerle ilgili bilgilendirme veya uygulama yapılmıyor 3 

 

ÖA6:“Ders içinde bile uygulamasını yapmamız gereken birçok faaliyette eksiğiz ders dışı ne uygulaması. Toplantı, 

evrak, eğitsel kol, gezi falan bunların hiçbirini uygulamıyoruz”. 

Tablo 21. 

Öğretmenlerin Uygulama Dersinin Daha Verimli Olabilmesine Yönelik Görüşleri 

Görüşler F 

Üniversitede öğretmenlik uygulamalarının süresi arttırılmalı 31 

Öğretmen olarak görev yapılacak bölgeleri kapsayıcı uygulamalar planlanmalı 20 

Okul türlerinin hepsini kapsayıcı uygulamalar planlanmalı 19 

Ders dışı faaliyetleri kapsayıcı uygulamalar yaptırılmalı 15 

Farklı öğrenci profilleri göz önüne alınarak uygulamalar planlanmalı 11 

Öğretmen adayına saygı duyulmalı 8 

Uygulama tarafları eşgüdümlü çalışmalı 7 

Uygulamalar, öğretmen adayının kendi alanıyla ilgili bütün kademeleri kapsamalı 7 

Denetlemeler daha ciddi olmalı 6 

Daha gerçekçi sınıf ortamları oluşturulmalı 5 

Öğrenci mevcudunun çeşitliliğine bağlı uygulamalar planlanmalı 5 

Öğretmen adayı kendini geliştirmeli 3 

Farklı imkanlara sahip okullarda uygulama fırsatı verilmeli 2 

Öğretmen adaylarına maddi destek verilmeli 2 

Öğretmenlik akademileri kurulmalı 1 

 

Ö33: “Öğretmenlik uygulama sürelerinin daha uzun tutulması verimi arttırabilir. Ayrıca çeşitli okul türlerini 

görerek uygulamalar yaparak mesleğe daha hazır olabiliriz”. 

Ö61: “Göreve başlayacağımız yer Türkiye Cumhuriyeti topraklarının herhangi bir parçası olacak. Bu yüzden 

uygulamalar çeşitli bölgelerimizi, kültürlerimizi, iklimlerimizi kapsamalı. Çeşitli öğrenci-veli-okul profilleri 

gözlemlenmeli imkan varsa uygulama yapılmalı.” 
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Tablo 22. 

Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersinin Daha Verimli Olabilmesine Yönelik Görüşleri 

Görüşler F 

Uygulama süresi uzatılmalı 28 

Uygulamalar daha önceki senelerden başlamalı 17 

Farklı okul türlerinde uygulamalar yapılmalı 15 

Uygulama sürecinde görevli herkes daha çok işbirliği içerisinde olmalı 11 

Uygulamalar sınava hazırlık senesinde olmamalı 9 

Uygulama öğretmenlerin daha istekli ve donanımlı olmalı 9 

Öğretmen adayına uygulama okulunda, öğretmen olduğu hissettirilmeli 8 

Öğretmen adayları daha aktif ve istekli olmalı 6 

Tüm sınıf kademelerini kapsayıcı uygulamalar yapılmalı 5 

Danışmanlar uygulama süreci ve öğretmen adayıyla daha ilgili olmalı  5 

Uygulama öğretmenleri dersi bırakıp gitmemeli 4 

Öğretmen adaylarına ücret verilmeli 3 

 

ÖA21: “Daha çok uygulama yaptırılmalı. Öğretmenlik teorik bilgiyle bir yere kadar asıl okul ortamında daha 

uzun vakit geçirmemiz gerek ve uygulamaların kapsamı arttırılsa her koşulu ve işimize yarayacak ortamları görsek 

daha iyi olur”. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının uygulama derslerinde sıklıkla kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri 

olarak “soru-cevap” ve “beyin fırtınası” yöntem ve tekniğinin ortak görüşleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Arıkan 

(2009) araştırmasında ulaştığı, öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknik kullanımları son derece sınırlı 

olduğuna ve ağırlıklı olarak düz anlatım yöntemi ve soru cevap tekniği kullanıldığı sonucu bu araştırma sonucunu 

desteklemektedir. 

Hem öğretmenler hem de öğretmen adayları uygulama öğretmenin, uygulama sürecinde sınıfı terk etmesinden ve 

öğretmen adaylarının sorunlarına karşı ilgisiz oluşlarından kaynaklanan bir olumsuzluk olduğunu belirtmişlerdir. 

Paker(2008) tarafından yapılan öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanından yeterli yardım alamamış 

olduğu sonucuna ulaşılan araştırma da bu araştırma sonuçlarını desteklemektedir. Baştürk(2009) araştırmasında 

ulaştığı, öğretmen adayı ile uygulama öğretmeni arasındaki fikir alışverişinin sınırlı olduğu sonucu bu araştırma 

sonucunu desteklemektedir. 

Elde edilen bulgular neticesinde, öğretmenler ve öğretmen adayları uygulama okulu koordinatörünün uygulama 

süreci içerisinde etkisiz olduğunu düşündükleri görülmektedir. Akbaşlı, Üredi ve Loğoğlu (2016), Sılay ve 

Gök(2004) öğretmen adaylarının uygulama koordinatörlerinin tam olarak görevini gerçekleştirmediği konusunda 

birleştiği ayrıca, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu uygulama koordinatörlerinin yetki ve görevlerini tam 

olarak bilmedikleri sonucuna ulaştıkları araştırma da bu sonuçları desteklemektedir. 

Ulaşılan sonuçlara göre öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve uygulama okulu koordinatörlerinin birbirleriyle 

ve süreçle olan iletişimlerinde sorunlar olduğu görülmektedir. Şahin ve Özkılıç (2005), Aslan ve Sağlam (2017), 

Gökçe ve Demirhan (2005), araştırmalarının sonucu da bu araştırma sonuçlarını desteklemektedir. 

Hem öğretmenler hem öğretmen adayları, uygulama derslerinin daha verimli olabilmesi için uygulama süresinin 

uzatılması konusunda ve okul türlerinin hepsini kapsaması konusunda hem fikirdir. Aslan ve Sağlam (2018), 

Kavas ve Bugay (2009), Gömleksiz, Kan ve Öner (2017) araştırmalarında ulaştıkları dersin süresinin yetersiz 

olduğu bununla birlikte son döneme bırakılmaması gerektiği sonucu bu araştırmanın sonucunu desteklemektedir. 

 

ÖNERİLER 

1. Öğretmenlik Uygulamaları Dersinin süresi arttırılarak öğretmenlere daha uzun süreler okul ortamında 

uygulama yapma fırsatı verilmelidir. 

2. Öğretmen adaylarının üniversite son sınıfta KPSS’ ye hazırlandığı unutulmamalı uygulamaların son 

dönemlerden ziyade üniversite hayatı boyunca eşit bir şekilde yapılmasının sağlanması gerekmektedir. 
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3. Öğretmenlik uygulamalarında öğretmen adaylarına düz anlatım, soru cevap gibi yöntem ve tekniğin yanı 

sıra farklı beceriler gerektiren yöntem ve tekniklerin kullanımı için uygun ortamlar yaratılmalıdır. 

4. Öğretmenlik uygulaması sürecine katılan tarafların koordinasyonu kuvvetlendirilmeli, taraflar 

sorumluluklarını tam bir şekilde yerine getirmeli, fakülte ve okul arasındaki işbirliği daha etkin bir şekilde 

sağlanmalıdır. 

5. Öğretmenlik uygulaması dersi, meslek hayatına başladıktan sonra bir öğretmenin karşılaşabileceği 

durumları kapsar nitelikte olmalı, bu sebeple ders dışı faaliyetler konusunda daha aktif programlama 

yapılmalıdır. 

6. Öğretmen adaylarının göreve başlayacakları okulların bulunduğu bölgelere şehir-köy durumuna, görev 

yapabilecekleri okul türlerine göre planlamalar yapılmalı, öğretmen adayının bilinçlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 
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AUTONOMY SUPPORT OF SELF-DETERMINATION AND CLASSROOM MANAGEMENT OF 

THE TEACHERS 
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Abstract 

         Although number of studies about classroom management styles of teachers and studies on students’ 

motivation has been increased in recent years in Turkey parallel to the international literature, self-determination 

and autonomy support, being one of the most recent and popular motivational theories, did not get the deserved 

attention and place in teacher education undergraduate programs and in-service teacher training programs in 

Turkey. Self-determination theory suggests that students would tend to internalization of learning motivation and 

deal with lessons more autonomously when there is support in the classroom for their need of autonomy. Therefore, 

students need supporting environment to feed their intrinsic motivations. Undoubtedly, it is teachers who will 

create autonomy supported class and learning environments. Teachers can feed and strengthen or weaken and 

impair autonomous motivations of students. Learner autonomy can be supported by alleviating assessment 

pressure and force on student, increasing the sense that student has a voice and option in academic activities and 

providing a positive feedback on competence. This study aims to introduce self-determination and autonomy 

support concepts to the teacher education and training programs in Turkey and examine the relationship between 

class management styles and motivational behaviors of teachers. The model of the research is to search out the 

effects of self-determination and autonomy support on student motivation trough literature review and to draw the 

attention of Turkish education community to self-determination which is one of the most emerging motivational 

theories. The findings of the study presented that the autonomy support that teachers exhibit leads the intrinsic 

motivation of students and their academic success and well-being.  

 

Keywords: autonomy support, self-determination, classroom management 

 

Introduction and Problem 

         In addition to its well-known and frequently mentioned social and cultural functions education plays very 

important roles in economies of countries and societies. On one hand education brings skills and quality to 

individuals so that they can obtain economic income, on the other hand it supplies skilled and trained workforce 

to industries and organizations. Although the social and cultural functions of education may change from society 

to society its economic functions meet almost the same needs in all economies and countries. To meet the 

predetermined general goals and objectives as well as expected economic functions, education system requires a 

good educational management at every level. In this frame it is essential to focus to the class management which 

has to be well executed by the teacher in addition to the overall management of the school system. The importance 

of this education/class management is valid both for the developed countries and all the developing countries and 

emerging economies including Turkey. 

       This situation states the importance of educating students in an autonomy supportive, entrepreneurial and 

competitive environment and providing self-determination and autonomy support for them.  

           Teacher is the manager and the leader of the classroom. Some writers linked leadership with change where 

associating management with the maintenance of existing (current) activities (Bush, 2008). However considering 

the fact that the goals, objectives, curriculum and many other elements of teaching and learning process are 

imposed by government the free interval where teachers can lead to a change is very narrow or limited. For this 

reason in class context by leadership of teachers we mean influencing and motivating students to work voluntarily 

to achieve academic success and educational objectives in general instead of using formal authority.  

       Number of studies about class management and leadership styles of teachers as well as studies on students’ 

motivation has been increased in recent years, however self-determination and autonomy support, being one of the 

most recent and popular motivational theories, did not get the deserved attention and place in teacher education 

undergraduate programs and in-service teacher training programs in Turkey. This study examines self-
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determination theory and autonomy support (Ryan & Deci, 2000) given by the teacher for student motivation and 

it is expected that the study will contribute to the literature in the field. 

         This article studies the class management and leadership styles of the teachers and autonomy support which 

has to be provided by them for their students and it is expected that the study would contribute to the literature. 

 

Objective and Method of the Study 

         The objective of this study is to search out the effects of self-determination and autonomy support on student 

motivation and to draw the attention of Turkish education community to self-determination which is one of the 

most emerging motivational theories. As method of the work, including international studies and researches 

conducted in Turkey are examined and analysed trough a wide literature review  and    recommendations are 

concluded. 

 

As A Motivational Theory; Self-Determination and Autonomy Support 

          Self-determination theory, a contemporary and popular motivational theory, suggests that motivation of 

people, especially intrinsic motivation, can be ensured with the satisfaction of basic psychological needs. 

According to this theory, basic psychological needs of people are divided into three main groups: autonomy, 

competence and relatedness (Deci et al., 1991).  With this broad view it is different than the self-efficacy theory 

of Bandura that requires self-efficacy but ignores autonomy (Niemiec & Ryan, 2009). Achieving mental health, 

becoming happy and realizing oneself depend on the satisfaction of the needs in these three groups. In addition 

these basic psychological needs significantly predict work engagement of academic staff (Silman, 2014). 

           Competence refers to the assessment or understanding of a person on how to achieve internal and external 

goals and how to accomplish required tasks. Relatedness includes development of safe and satisfying relations 

with others. Autonomy explains self-initiating and self-regulating needs of a person on its actions and behaviour 

where satisfying the autonomy requirements has a significant role and it is more special compared to other needs 

(Deci et al., 1991). Studies indicate that autonomy predicts wellness more strongly than competence and 

relatedness needs (Cankaya, 2009). Class related competence means the ability to understand school lessons; 

relatedness refers being a member of a group and establishing relations with teachers and classmates; autonomy 

in class context means to have voice and be free in deciding and re-arranging activities. Class may perform a 

function of meeting, facilitating or impairing these psychological needs (Stefenau et al., 2004).  

           Teacher autonomy support can be addressed in different dimensions. One of the classifications on this 

involves; organization autonomy support, process autonomy support and cognitive autonomy support. 

Organization support examples are selection of group member, assignment submission dates and selection of 

assessment method. Process support examples are selection of project material and selection of skill exhibition. 

Finding different solution methods to problems, discussing different methods and strategies, determining personal 

objectives and tasks corresponding to interests, freely defending ideas, less talking and much listening by teacher 

are examples for cognitive autonomy support (Stefanou et al., 2004).  

Findings and Discussion 

        Teachers supporting autonomy listen to students more and allow opportunity to guide lessons and use lesson 

material. They handle weak performances of students as problems to be solved and talks about the class needs by 

an informing and flexible language. They ask students about their requests and choices respond to their questions 

and care about their emotions. They use different methods to approach students with low motivation. They support 

intrinsic motivation, create a student centred atmosphere and encourage students to take initiatives and internalize 

their effectiveness. When students are asked to participate in activities, lessons, behaviour or procedures that are 

found to be less interesting or valuable, they explain why activity is useful. Teachers supporting autonomy either 

accept or approve negative expressions of students (Reeve, 2006; Stefanou et al., 2004). 

           Studies show that control strategies have negative effects on intrinsic motivation, success related behaviour 

like creativity and choice in demanding tasks. From the point of self-determination theory, intrinsic motivation 

and performance level is reduced by the feeling of students to achieve a certain result or by control behaviour used 

by others to accomplish given standards. Teachers supporting autonomy increase intrinsic motivations of students, 

their interest in learning and their desire to challenges. Students with excessive controls on them have less 

possibility to learn especially complex subjects (Flink et al., 1990; Ryan and Deci, 2000). Fortier et al. (1995) 
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found that students who feel insufficient in the academic fields and believe to be controlled in the context of school 

may have problems related to academic motivation which might in turn cause reduction in scores. Similarly, Flink 

et al. (1990) found lower performance of students in classes of repressive teachers using control strategies. Ahmed 

and Bruinsma (2006) found that students with autonomous motivation resources have high academic performance.  

           Vanteenkiste et al. (2012) studied students from year 7 to 13 and found that those with high sense of 

autonomy support have high scores in time management, concentration, motivation, deep learning, attendance and 

consistency while they have low examination stress. Students with low autonomy support have negative learning 

results like examination stress and attendance while they have low scores related to other positive outcomes. Gillet 

et al. (2012) found that autonomy support of teachers is related to intrinsic and self-determined extrinsic 

motivation. He also found that teacher autonomy support is more effective than mother autonomy support on the 

self-determination external motivation and lack of motivation. Ozgungor (2006) found that intrinsic motives and 

deep strategy uses of students who perceive teachers as autonomous are much while perceiving teachers as 

supporting autonomy reduces the negative effect on score focus on deep strategy use. Ucgun (2013) found 

significant relations between the motivation levels of students and lesson behaviour of them. As shown, studies 

suggest that there is relation between autonomy supporting teaching applications and positive outcomes of 

education. On the other hand, threats, time restrictions and some assessment methods have negative effect on self- 

autonomy. 

           Studies in Turkey on teachers’ autonomy indicate that teachers assume most of the responsibilities in the 

classroom (Ustunoglu, 2009), that they provide medium level control instead of autonomy support (Sunbul et al., 

2003; Acat et al., 2010), that they don’t provide students with autonomy in learning process, that classroom 

teachers’ autonomy support is medium (Guvenc, 2011) and that there are differences in views of teachers on the 

necessity and exhibition of autonomy support (Oguz, 2013). 

           Teacher who links learning and success to hard work and effort rather than environmental factors, believes 

that both result can be obtained by working and benefit can be provided to students, that is, it is sufficient and 

student can be successful as a result of own study and effort, that is autonomy and competence sense should be 

supported (Leroy et al., 2007). 

            

Conclusion and Recommendation 

         It is suggested in the literature that teachers can be guided on providing autonomy support through training 

programs. Reeve (2006) found that teachers who are provided with information and training on supporting 

autonomy behaviour of students in compliance with self-determination theory have significantly more autonomy 

support behaviour than the control group without training. This shows the significance of training teachers in this 

subject and increasing their awareness. However, the training programs or supporting education environment 

provided before service would not be sufficient alone. The reason for teachers to use controlling strategies instead 

of autonomy support is the external pressure that the teachers feel. It is found that teachers who are tightly 

controlled by environment (directors, parents etc.) in their professional activities are less autonomy supporting 

against their students (Niemiec and Ryan, 2009; Reeve, 2006). 

           Conclusively we recommend that service and pre-service training programs for teachers will be useful for 

developing management and leadership styles and providing autonomy support. A comprehensive course with a 

content of leadership and motivation can be included into the programs of education faculties where teachers are 

graduating.  
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ÖĞRETMENLERİN OKUL İÇİNDE UYGULADIKLARI POLİTİK TAKTİKLER NELERDİR? 

 

Ali AKBAŞ 

Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu, Türkiye 

Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU 

Gazi Üniversitesi, Türkiye 

 

Özet 

 

Her örgütte bireylerden ya da yönetimden kaynaklanan bir takım örgütsel sorunların olması 

kaçınılmazdır. Bu örgütsel sorunların zamanında çözüme kavuşturulmaması örgütte çatışmaların doğmasına yol 

açmaktadır. Ayrıca bu çatışmalar, bireylerin durumu kendi avantajına çevirebilmek için bireysel ya da grup 

oluşturarak kendilerine güç kazanma çabalarına girmeleri gibi bazı örgütsel faaliyetler sergilemelerine de neden 

olmaktadır. Bozkurt Bostancı, Akçadağ, Kahraman ve Tosun (2016) yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre 

okulların az düzeyde de olsa sağlıksız örgüt olma özelliği taşıdıklarını ileri sürmektedirler. Bu çalışmanın amacı 

okullarda öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlardan yola çıkarak, bu sorunları çözmek için neler yapıp hangi güç 

oyunlarını ve taktiklerini kullandıklarını saptamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel politika, politik davranış, güç oyunları.  

 

Absract 

 

It is inevitable that there are some organizational problems driving from employees and governers in 

every organizations.Unles these problems are solved on the date, they lead to some conflicts in the organization. 

Moreover, these problems are likely to caouse the employees to reflect some organizational behaviours in order to 

gain power for their sake both individually or in  groups. According to the research Bozkurt Bostancı, Akçadağ, 

Kahraman ve Tosun (2016) did, thry claim that schools are unhealthy organizaitons in some extent. In order to 

solve the problems teachers encounter in their schools either individually or in groups they use some methods. The 

aim of this study is to what kind of power games and tactics the teachers use to solve the problems in their schools 

by taking their problwms into consideration.  

Keywords: Organizational politics, political behaviour,  power games. 

 

GİRİŞ 

Örgütü ve örgütsel davranışı anlamanın ve açıklamanın yolu bireyi anlamaktan geçer. Çünkü birey örgütü 

var eden, örgütsel amaçların gerçekleşmesine katkı sağlayan ve örgüte değer katan bir varlıktır. Bireyin örgütteki 

rol ve sorumlulukları, örgüte hangi düzeyde ve nasıl katkı sağlayacağı gibi konular ise örgütü ve örgütteki bireyleri 

konu alan yönetimin ilgi alanına girmektedir. Bu bağlamda birey, örgüt ve yönetim olgularını birbirinden bağımsız 

olarak düşünmek mümkün değildir. Yani bireyi anlamadan örgütü, örgütü anlamadan da yönetimi anlamak 

mümkün görülmemektedir (Cemaloğlu ve Şahin, 2017).  

 

Örgütlerde Güç 

Max Weber’e (1947) göre güç, bir kişinin direnişe rağmen kendi isteğini yerine getirme olasılığı olarak 

tanımlanırken Kaplan (1964) gücü, bir kişinin ya da bir grup insanın başkalarının davranışlarını etkileme yeteneği, 

yani başkalarının belirli uyarıcılara belirli şekilde cevap verme ihtimallerini değiştirme olasılıkları olarak 

tanımlamaktadır (Akt. Omisore ve Nweke, 2014). Güç, A’nın B’nin davranışlarını etkileyebilme ve B’nin A’nın 

isteklerine göre davranma kapasitesidir (Bass, 1985; akt. Robbins ve Judge, 2013). Mintzberg’e (1983) göre güç 

örgüt içerisinde ya bir kaynaktan, ya teknik bir beceriden ya da bilgiden kaynaklanmaktadır ve her durumda örgüt 

içerisinde etkinlikte bulunabilmek için hem kaynak, hem beceri hem de bilgi önemli güç türleri olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çalık ve Koşar (2011) ise gücü örgütsel davranışta yapılması istenilen işi başka birisine yaptırabilme 

ya da istenilen işi gereğince yapabilme yeteneği olarak tanımlamaktadırlar. 
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Güç ile en çok karıştırılan kavramlardan bir tanesi olan otorite, formal güç anlamına gelmektedir. Otorite, 

gücün yasal halidir (Korucuoğlu ve Şentürk, 2018). Güç, söz konusu kişinin, diğerlerinin kendi istediği yönde 

davranmasını sağlama yeteneğiyken, otorite bir tür güç kaynağıdır ve örgütsel hiyerarşi içinde çalışanın 

pozisyonuna bağlı olarak örgütün ona verdiği formal güçtür (Özkalp ve Kırel, 2001). Fayol’a göre de otorite emir 

verme hakkı ve itaat ettirme gücüdür (Aydın ve Coşkun, 2007). 

Cemaloğlu (2019) yasal güç, zorlayıcı güç, karizmatik güç, ödül ve uzmanlık gücü olmak üzere örgütlerde 

birbirinden bağımsız beş güç kaynağı olduğunu belirtmektedir. Bunlardan yasal, zorlayıcı ve ödül güçleri resmi 

güç türleri olup karizmatik ve uzmanlık güç ise kişisel güç türleridir. Örgütsel yapıda kişisel güç kaynaklarının 

daha etkili olduğu ifade edilmektedir (Korucuoğlu ve Şentürk, 2018). Örgüt içerisinde astlar ve üstler sahip 

oldukları güçleri kullanarak birbirlerini etkilemeye çalışırlar (Çelik, 2014). 

Örgütsel Politika 

Örgütlerde bireyler birbirlerini etkilemek ve belirli yönde davranışa yönlendirme çabası içerinde olurlar. 

Onların kendilerine güç kazanma ve kazandıkları gücü kullanma çabaları örgüt içi politikayı oluşturur 

(Korucuoğlu ve Şentürk, 2018). Güney (2012) bireylerin iş yaşamında hedeflerine ulaşmak için diğer çalışanları 

etkilemeyi amaçlayan ancak örgüt tarafından resmi olarak onaylanmamış faaliyetlerin tümünü örgütsel politika 

olarak tanımlamaktadır. Vigoda’ya  (2000) göre ise, işgörenlerin şahsi çıkarlarını korumak ve geliştirmek için 

sergiledikleri davranışların tümü örgütsel politika olarak tanımlanmaktadır. Bu tür faaliyetler içine giren bireylerin 

sergiledikleri davranışlar ise politik davranış olarak ifade edilmektedir. Yani, anlaşmazlığın ve belirsizliğin olduğu 

durumlarda kişilerin tercih ettikleri sonuçları elde edebilmek adına güce ve diğer kaynaklara ulaşmak ve onları 

kendi lehlerine kullanmak için yürüttükleri faaliyetlerin tümüne politik davranış denilmektedir (Pfeffer, 1992).  

Örgütlerin bazılarının politikayı kabullenmesine rağmen bazıları bunu kabul edilemez olarak 

görmektedir. Doğal olarak da politikalar örgütlerde gizli kapaklı yürütülmektedir. Dolayısıyla da bireylerin 

düşünce ve davranışları, örgütün politik ortamını şekillendirmektedir (Bursalı ve Bağcı, 2011). 

Örgütsel politika ile ilgili olarak iki kavramın açıklanmasında yarar olacaktır. Bunlar örgütsel davranış 

ve politik davranıştır. Örgütte çalışanların, yapı, teknoloji ve sosyal sistemin etkileşimi sonunda sergiledikleri 

davranışların tümüne örgütsel davranış denir (Demir, 2012). Yani, örgütte bireyler örgütsel amaç ve hedefleri 

gerçekleştirmek için işlerini yaparken bir takım davranışlar sergilerler. Bunların tümü örgütsel davranışı teşkil 

etmektedir. Politik davranış ise, örgütte yaşanan örgütsel politikalar sonucu bireylerin formal rollerinin 

gerektirmediği ancak kendi menfaatleri için avantajların ve dezavantajların dağılımını etkileme ve ya etkilemeye 

çalışma çabalarıdır. Politik davranışlar örgüte zarar verme ihtimali yüksek olan davranışlardır (Özkalp ve Kırel, 

2011).  

Bireyler durduk yere politik davranış sergilemezler. Onları örgütsel politikaya ve dolayısıyla politik 

davranışlar sergilemeye yiten sebepler vardır. Can ve diğerlerine (2006) göre belirsiz ve yetersiz kararlar, 

teknolojinin yenilenmesi ve karmaşıklığı, kaynak yetersizliği, belirsiz ya da karmaşık hedefler ile değişimin 

gereğinden fazla olması örgütlerde çalışanların politik davranmalarına neden olmaktadır. 

Politik Taktikler / Güç Oyunları 

Örgütlerde başka kişilerin tutum ve davranışlarını etkilemek için kullanılan İzlenim yönetimi taktikleri, 

politik taktikler ve proaktif taktikler olmak üzere üç taktik kullanılır (Yukl, 2013). Çalışmanın konusu politik 

taktiklerdir ve bu taktikler örgütsel kararları etkilemek için kullanılır. Örgütte belirli bir sonucu elde etmek için 

yapılan amaçlı etki girişimlerine politik taktik denilmektedir (Castro ve diğerleri, 2003: akt. Bozkurt, 2019). Bu 

taktikleri kullananların amacı kendisi ve ya ait olduğu grup lehine avantajlar sağlamaktır. Önemli kararları kimlerin 

aldığını, karar vericilerin kararlarını ve kendi çıkarlarını savunacak karar vericilerin seçimini etkilemek için 

kullanılabileceği gibi bazı durumlarda da eleştiri yapanları susturmak ve rakiplere karşı savunma yapmak için de 

kullanılırlar (Yukl, 2013). Politik taktik ya da oyunların sergilendiği, birlik düşüncesinden ve ortak amaca yönelik 

hedef anlayışından yoksun olup güce sahip olmak isteyenlerin hal ve hareketleri örgütlerde politik sistemleri 

oluşturmaktadır (Hoy ve Miskel, 2015). 
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Mintzberg (1983) örgütsel yaşamı kontrol eden ve politik davranışları oluşturan oyunları dört kategoride 

sınıflandırmıştır (Cacciattolo, 2014; akt. Korucuoğlu ve Şentürk, 2018). 

 

Otorite Oyunları Güç Temelli 

Oyunlar 

Rekabet Oyunları Değişim Oyunları 

Direnme oyunu Sponsorluk oyunu Makam ve Karar vermeye 

dayalı oyun 

Islık çalma oyunu 

Karşı direnç oyunu İttifak kurma Rakip kampları oyunu Genç Türkler oyunu 

 İmparatorluk kurma  Stratejik aday oyunu 

 Bütçe oyunu   

 Uzmanlık oyunu   

 Patronluk oyunu   

 

 Örgütlerde güç ve güç elde etmek için oynanan oyunlar örgütün işleyişini ve örgüt üyelerinin nasıl 

davranacağını belirler. Çalışanlar ya sadık bir örgüt üyesi olup söyleneni yapmakla yetineceklerdir ya da örgüt içi 

oyunlara başvurup örgütü değiştirmeye, sesini yükseltmeye çalışacaklar (Hoy ve Miskel, 2015). Aslında örgütsel 

politikayı belirleyen de işte bu güç oyunlarıdır. Bireyler sürekli bir istediğini yaptırabilme, işleyişi kendi kontrolü 

altında tutabilme, kendilerini destekleyecek arkadaş grubu oluşturabilme arayışı içerisindedirler. 

 Direnme oyunu kurulu otoriteye karşı gelmek, karşı direnç astların direnme oyununa karşı üst düzey 

yöneticilerin oynadığı karşı saldırı oyunudur. Çalışanların daha üst seviyeli kişilerle ilişki kurup onlara sadakatini 

sunarak ve kendisini onlarla ilişkilendirerek güçlü olduğu algısını oluşturma oyunudur sponsorluktur.

 İttifak kurma ise çalışanların örtülü bir birliktelik kurmalarıdır. Hoy ve Miskel’e (2015) göre oluşan 

grupların, orta kademe astların güç ve potansiyellerinden yararlanma çabaları imparatorluk kurma oyunudur. Bütçe 

oyununda amaç daha fazla kaynağa sahip olmaktır. Uzman olmayan kişilerin uzmanmış gibi görünmeye 

çalışmaları uzmanlık oyunu iken yasal gücü, astlara karşı kullanmak patronluk oyundur. 

 Yönetim kadrosundakilerin, özel uzmanlığı olan teknik kadrodakilere karşı taktikler kullanırları makam 

oyunudur. İttifak kurma oyunları sonucu ortaya çıkan iki grup arasındaki çatışmalara rakip kampları, kendi 

adaylarının terfisini sağlamaya çalışmaya da stratejik aday oyunu denir. Islık çalma ise örgütün dışındakilere, 

örgüte ait önemli bilgilerle gizli bir şekilde bilgilendirilme oyunudur. Genç Türkler tüm oyunlar içinde en büyük 

ve heyecanlı olanıdır (Hoy ve Miskel, 2015). Amaç büyük değişimi sağlamaktır. Merkezde olmayan küçük bir 

grup tarafından başlatılır, örgütün ideolojisini de değiştirerek nihai hedef olan liderden kurtulmak için başlatılan 

harekettir.  

YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve veri toplama süreci 

ile verilerin analizi gibi konulara değinilmiştir. 

Amaç 

 Yapılan araştırmanın amacı ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kendilerine güç, menfaat ve avantaj 

sağlamak için okul müdürlerine ve meslektaşlarına karşı oynadıkları güç oyunlarını saptamak ve bu oyunların 

okullarında yarattığı sonuçları değerlendirmektir. 

Araştırma Grubu 

Bu araştırmada nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunun belirlenmesinde 

tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Tipik durum örneklemesi sıklıkla nitel araştırmalarda örneklem grubunu 

belirlemek için kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisidir. Tipik durum örneklemesinde, ortalama 

durumları çalışarak belirli bir alan hakkında fikir sahibi olmak amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999).  

Araştırma tipik durum örnekleme yöntemi ile orta gelir grubunu temsil ettiği düşünülen Uşak il 

merkezindeki rastgele örneklem yöntemine göre belirlenen dört ortaokulda yapılmıştır. Bu okullarda görev yapan 

20 öğretmen ile görüşme tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 10’u kadın 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

58 
 

10’u erkek olup, hizmet yılları 1-10 yıl arası dört kişi ve 11-20 yıl arası 16 kişidir. Yaş aralığı ise 20-30 arası iki 

kişi; 31-40 arası 16 kişi ve 41 üstü iki kişidir. Veriler Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerini elde etmek için görüşme yöntemlerinden standartlaştırılmış açık uçlu görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Standartlaştırılmış görüşme tekniği, dikkatlice yazılmış ve belirli bir sıraya konmuş bir dizi 

sorudan oluşur ve her görüşülen bireye bu sorular aynı tarzda ve sırada sorulur (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formunda soruların kolay anlaşılabilir, açık uçlu ve esnek olmasına 

aynı zamanda katılımcıyı yönlendirmemesine dikkat edilmiştir ve katılımcıların verdiği cevaplar not alma yöntemi 

ile kaydedilmiştir. Görüşmeler ortalama 10-15 dakika sürmüş ve her katılımcıya altı soru yöneltilmiştir: 

 

1. Okul müdürünüzün size vermek istediği ve sizin yapmayı hiç istemediğiniz bir görevi almamak için hangi 

yollara başvurursunuz? 

2. Öğretmenler kurulunda bir karar aldırmak istiyorsunuz ancak bu kararın çoğunluk tarafından 

onaylanmama ihtimali var. Meslektaşlarınızın ve okul müdürünüzün desteğini alabilmek için toplantı 

öncesi neler yaparsınız? 

3. Okulunuz sizin de dâhil olduğunuz bir ekip çalışmasında başarısız oldu. Başarısızlığın sorumlusu 

kendinizin olmadığını okul müdürünüze nasıl anlatırsınız? 

4. Okulunuzda önemli konularda kendisine danışılan, fikri önemsenen ve mesleğine yeni başlayanlar 

tarafından örnek alınan birisi olmak istiyorsunuz. Bu izlenimi kazanmak için neler yaparsınız? 

5. Her ihtiyaç duyduğunuzda okul müdürünüzden rahat bir şekilde izin alabilmek istiyorsunuz. Bu ortamı 

oluşturabilmek için müdürünüze karşı hangi davranışlarda bulunursunuz? 

6. Okulda bireysel isteklerinizin yerine getirilmesi için (nöbet günü, programın iyi olması vb.) okul dışından 

kişi ya da kuruluşlarla iletişim kurduğunuz olur mu? Kimler ile? Hangi kurumlar ile? Nasıl? 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde, birbirine benzeyen veriler belirli 

kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek, bu veriler anlaşılabilir bir biçimde düzenlenir ve verilerin 

yorumu yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu amaç çerçevesinde araştırma verilerinin analizi; verilerin 

kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanıp yorumlanması 

olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve kodlanır. Kodlama 

işlemi yapılırken ilgili literatür göz önünde bulundurulmuştur. Betimsel içerik analizi üç aşamada tamamlanmıştır: 

Birinci aşamada araştırma sorularından yola çıkılarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Araştırma 

sorularına göre veriler altı ana tema altında (Görevi reddetme davranışları, Karar çıkarma davranışları, 

Başarısızlığın sorumluluğunu almama davranışları, Olumlu intiba uyandırma davranışları, Müdürün sevdiği kişi 

olma davranışları ve okul dışı güçleri kullanma davranışları) olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. İkinci 

aşamada, bir önceki aşamada belirlenen ana temalara göre veriler okunup sınıflandırılmıştır. Üçüncü aşamada tema 

ve alt temalara göre veriler tanımlanmış ve gerekli alıntılarla ortaya çıkan bilgiler birbirleri ile ilişkilendirilerek 

sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın verilerinin analizinden elde edilen bulgulara ve bulgulara 

dayalı olarak yorumlara yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Görevi reddetme davranışları  

Görevi reddetme davranışları KİŞİ/20 

İkna ederim 12 

Direnirim 10 

Rapor alırım 3 

Bahane uydururum 3 
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İstemesem de yaparım 2 

Üst makama dilekçe veririm 1 

Görmezden gelirim 1 

 

Tablo 1 incelendiğinde verilen bir görevi almamak için öğretmenlerin başvurduğu görevi reddetme 

davranışları teması altında toplam yedi farklı görüş yer almıştır. Bunlardan ilki, açıklama yaparak okul müdürünün 

ikna edilerek vazgeçirilmesi yönünde. Yani öğretmenlerin yarıdan fazlası istemedikleri bir görevi kendilerine 

vermek isteyen okul yöneticilerini, nasıl yapacaklarından bahsetmemekle birlikte, bu karardan 

vazgeçirebileceklerini düşünmektedirler. Bu konuda bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir: 

 “Görevi almak istemediğimi Okul Müdürüne elimden geldiğince anlatmaya çalışırım.” (Ö8). 

“Okul müdürümün bana verdiği bir işi almak istemiyorsam kendine açık bir şekilde bunu belirtirim ve 

gerekçelerimi sunarım.” (Ö12). 

 Güç oyunları ile ilgili literatürde sıkça bahsedilen “direnme” davranışı yapılan çalışmada da 

öğretmenlerin sıkça başvurduğu bir davranış olarak ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin yarısı çok net bir biçimde 

bu düşüncelerini ifade etmektedirler. Bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir: 

 “Direnirim.” (Ö2). 

 “Eğer bu işe tamamen karşı isem yapmayacağımı söylerim.” (Ö11). 

 Aslında bir direnme davranışı olmakla birlikte literatürde yer almayan “rapor alma” davranışı da üç 

öğretmen tarafından dile getirilmiştir. 

 “Resmi haklarımı kullanarak verilen görevi yapmamaya çalışırım. Rapor alırım.” (Ö2). 

“Rapor ile kurtarabileceğim tek günlük bir görevse rapor alırım.” (Ö3). 

 Bahane uydurma davranışı da öğretmenlerin oynadıkları güç oyunlarından bir tanesi olarak görüşmelere 

yansımaktadır. Belki de en sık başvurulan bir davranış olmasına rağmen çok az sayıda öğretmen tarafından dile 

getirilmiş bir davranıştır. Bunun sebebi ise birebir görüşme olduğu için öğretmenler kendilerini çok rahat ifade 

etmemiş olabilirler. Bazı öğretmenlere ait görüşler şu şekildedir. 

 “O görevi benden daha iyi yapabilecek birileri olduğunu söylerim. Bu aralar psikolojimin iyi olmadığını söylerim 

daha sonraki görevler de görev alabileceği belirtip o işten affımı isterim. (Ö3). 

 “… görevin benim branşımla alakalı olmadığını başka arkadaşların daha başarılı olacağını söylerim.” (Ö9). 

 Araştırmada iki öğretmenin verilen görevi istemesem de yaparım diye düşüncelerini ifade etmelerine 

rağmen birer öğretmen ise üst makamlara şikayette bulunurum ve görmezden gelirim şeklinde görüş beyan 

etmişlerdir.  

 “Eğer benim sorumluluğumda olan bir işle ilgili değilse uygun bir dille verdiği görevin benim işim olmadığını 

ilgili kişi kimse onun yapması gerektiğini söylerim. Ancak benim yapmam gereken bir şeyse istemesem de 

yaparım.” (Ö7). 

“Tamamen karşı olduğum bir iş değilse de istemeyerek te olsa yaparım.” (Ö11). 

Tablo 2. Karar çıkarma davranışları  

Karar çıkarma davranışları KİŞİ/20 

Birebir ön görüşme yaparım 13 

Gerekçe sunarak ikna ederim 5 

Bilgi toplarım 2 

 

Tablo 2’de toplam üç farklı görüş yer almıştır. Öğretmenlerin çoğunun okullarında aldırmak istedikleri 

bir karar öncesi gerek yöneticilerle gerekse de meslektaşları ile birebir görüşme yapmayı yeğledikleri yapılan 

araştırmada ortaya çıkmıştır. Bu davranış aslında literatürde yer alan “koalisyon kurma” ve “ittifak oluşturma” 

oyunları ile birebir örtüşmektedir. Bazı öğretmen görüşleri aşağıdaki gibidir: 

 “Meslektaşlarımla toplantı öncesi konuyla ilgili konuşarak onları ikna etmeye ve çoğunluğu yakalamaya 

çalışırım.” (Ö2). 
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“Meslektaşlarımla toplantı öncesi görüşüp onları ikna etme yönünde gerekli çabayı gösteririm. Çoğunluğu 

yanıma aldığım zaman toplantıda müdürün söylediği şeyleri çok umursamam.” (Ö5). 

 Diğerlerinin aksine beş öğretmen de toplantı esnasında diğerlerini ikna edebileceğini düşünmektedir. 

Bunun yanında iki öğretmen ise toplantı öncesi bilgi toplayarak haklı gerekçeler sunarak meslektaşlarını ve okul 

yönetimini ikna edebileceğini düşünmektedir. 

 “Aldırmak istediğim kararın okul için artıklarını anlatırım.” (Ö10). 

 “Okul ile ilgili yararlı bir öneri ise toplantıdan önce bu önerinin artıları eksilerini açıklayıcı bilgiler sunarım.” 

(Ö13). 

Tablo 3. Başarısızlığın sorumluluğunu almama davranışları  

Başarısızlığın sorumluluğunu almama davranışları KİŞİ/20 

Kimseyi suçlamadan açıklarım 9 

Açıklama yapmam 5 

Kendi başarımı anlatırım 4 

Başarısız olanları suçlarım 2 

Müdürü suçlarım 1 

 

Tablo 3’e göre öğretmenlerin nerdeyse yarısı süreci anlattıktan sonra zaten sebebin kendileri olmadığını 

ve asıl sorumluların anlaşılacağı kanaatinde. Bu konudaki düşüncelerini aşağıdaki gibi ifade etmekteler: 

 “Bunun bir ekip işi olduğunu, her zaman başarmanın mümkün olmadığını kendisine anlatmaya çalışırım. 

Yaptığımız eksikliklerin farkına vararak bir dahakine daha özenli çalışma göstermemiz gerektiğini kendisine iyi 

niyet ile söylerim.” (Ö5). 

  Beş öğretmen ise ekibin başarısızlığı konusunda açıklama yapmayacağını ifade etmektedir. Bu 

öğretmenler herhangi bir oyun oynamayacaklarını, sonucun bu olduğunu ifade edeceklerini belirtmektedirler. 

 “Başarısızlığın nedenlerini açıklamak zorunda hissetmem kendimi. Yine de açıklama yapmam istenirse herkesin 

elinden geleni yaptığını, her zaman istenen başarının elde edilemeyeceğini söylerim.” (Ö6). 

“Eğer bu bir ekip çalışmasıysa başarı da başarısızlık da bütün ekibe aittir.bundan dolayı başarısızlığın 

sorumluluğunun bana ait olmadığını anlatmaya çalışmam okul müdürüne.” (Ö14). 

 Bazı öğretmenler de direk olarak başarısız olan öğretmenleri suçlayacaklarını ifade etmekteler. Böyle 

davranarak kendilerinin iyi iş çıkardıklarını suçlu olanın başkaları olduğunu (suçlama) yansıtmak istemiş 

olabilirler.  

 “Çalışmada benim üzerime düşen görevleri ve yaptıklarımızı müdüre gösteririm. Eğer gerçekten grup içinde 

üzerine düşen görevi yapmamış umursamamış biri varsa onu müdüre söylerim.” (Ö1). 

“Ekip arkadaşlarımın çalışmaya fazla özen göstermedi diye, yalan söylerim. Benden başka kimse elini taşın altına 

koymadı diye yalan söylerim gerekirse.” (Ö3). 

Tablo 4. Olumlu intiba uyandırma davranışları  

Olumlu intiba uyandırma davranışları KİŞİ/20 

İşimi layıkıyla yaparım 9 

İyi iletişim kurarım 8 

Doğal davranırım 5 

Kendimi geliştiririm 4 

Adil davranırım 1 

Kendimi överim 1 

 

Tablo 4’e göre öğretmenlerin neredeyse tamamının işlerini iyi yaparak ya da diğerleri ile iyi iletişim 

kurarak başkaları üzerinde olumlu etki yaratabileceklerini düşünmektedirler.  

“Mesleğimi hakkıyla yerine getirmeye gayret gösteririm. Öğrencilerin sevgisini ve saygısını kazanmaya çalışırım. 

Planlı ve programlı çalışmaya gayret gösteririm.” (Ö6). 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

61 
 

 Aşağıda ki ifadelerde de görüldüğü gibi, bazı öğretmenler doğal davranmaları halinde zaten olumlu etki 

yaratacaklarını düşünmektedirler. 

 “Elimden geldiğince kendim olmaya çalışırım. Bilmediğim konularda fazla yorum yapmaktan kaçınırım. … Eğer 

örnek alınacaksam kendi bilgim ve kişiliğimle örnek alınmalıyım.” (Ö8). 

 Dört öğretmen ise kendilerini iyi yetiştirip meslekleri hakkında donanımlı olurlarsa zaten örnek 

alınacaklarını belirtmektedirler. 

 “Donanımlı, kültürlü, kendini geliştiren, çok okuyan,mesleki yeterliliğe sahip,vicdanlı,pedagojik formasyonu tam 

olan ve mesleğini severek yapan birisi olursan zaten örneksindir.” (Ö19). 

Tablo 5. Müdürün sevdiği kişi olma davranışları  

Müdürün sevdiği kişi olma davranışları KİŞİ/20 

İşimi iyi yaparım 13 

İyi ilişki kurarım 3 

Müdürün isteklerini yaparım 2 

Resmi ilişki kurarım 2 

Müdüre hediye veririm 1 

 

Tablo 5’te toplam beş farklı görüş yer almıştır. İşlerini iyi yaptıkları takdirde kolaylıkla okul müdüründen 

izin alabileceklerini, müdürün de zaten iyi bir çalışan olduğunuz müddetçe bunu anlayışla karşılayacağını 

söylemektedirler. 

 “Okul müdürünün verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıp işime özen gösterirsem başka bir şey 

yapmaya gerek duymam. Gereksiz yere izin almazsam okul müdürünün de bu konuda duyarsız kalacağını 

düşünmüyorum.” (Ö5). 

 Öğretmenlerden üçü müdürle bir şekilde iyi geçinerek yani arayı iyi tutarak isteklerini rahatça dile 

getirebilecekleri belirtmektedirler. Bunun literatürdeki karşılığı “yağcılık” diyebiliriz. 

 “Okul Müdürü ile aramı iyi tutarım ve gerekmedikçe herhangi  bir şey için görevimi aksatmayacağım izlenimini 

onda yaratırım.” (Ö8). 

 İki öğretmen müdürün isteklerini yaparsa müdür de kendilerini kırmayacaktır diye düşünürken diğer iki 

öğretmen arayı resmi tutarak daha fazla çıkar sağlayabileceğini belirtmektedir. 

 “… müdürünün her verdiği işi yapan,hiçbir şeye itiraz etmeyen ,sesini çıkarmayan ,çoook çalışkan bir öğretmen 

olurum.” (Ö9). 

Tablo 6. Okul dışı güçleri kullanma davranışları  

Okul dışı güçleri kullanma davranışları KİŞİ/20 

Okul dışı güçleri kullanmam 16 

Üst makamlardan destek alırım 3 

Sendikadan destek isterim 1 

Tablo 6 üç farklı görüş ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin neredeyse tamamına yakını okullarında 

yaşadıkları bir sorunun çözümünü okul dışında aramayacaklarını yani okul yönetimine dışarıdan baskı kuracak 

davranışlarda bulunmayacaklarını ifade etmektedirler. 

 “Okul dışında kişi ya da kuruluşlarla iletişim kurmanın uzun vadede daha büyük sıkıntılara sebep olacağını 

düşünüyorum. O sebeple bu tür problemleri okul içinde uyun bir diller çözmeye çalışırım.” (Ö4). 

 Üç kişi çeşitli makamlardan destek alacağını belirtirken sadece bir kişi sendikasını devreye sokabileceğini 

anlatmaktadır. 

“Bugüne kadar olmadı, umarım olmaz. Ama art niyetli bir durum, bezdirme, yıldırma davranışları olursa Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Valilik Açık Masa bürosu vb birimlere başvuruda bulunabilirim.” (Ö1). 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Yukl (2013) güç’ün insanların tutum ve davranışlarını istenilen yönde etkileme kapasitesi olduğunu ve 

gruplar için şartlara göre artabilip azalabileceğini ifade etmektedir. Bu anlamda, örgütsel politikanın özünde 

şartları kendi lehine çevirebilme gayreti yatmaktadır. 
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 Öğretmen ve öğrencilerin tatminsizliğinden, muhalefetinden ve okullarına yabancılaşmalarından bütün 

gücü kendisinde toplayan yöneticiler sorumludur. Okul müdürleri güçlerini paylaşmaya hazır olmalıdırlar (Hoy 

ve Miskel, 2015). 

 Etkili yöneticiler; 

 Liderlik için resmi otoritenin yeterli olmadığını bilip, etki alanlarını genişletmelilerdir, 

 İdeolojik sistemden yararlanmalı, öğretmenlerle gücü paylaşmalı ve öğretmenleri 

güçlendirmelidirler, 

 Okullarındaki politik sistemi anlamaya çalışmalı ve onu sınırlamayı bilmelidirler (Hoy ve 

Miskel, 2015). 

Okul müdürleri çok mecbur kalmadıkları sürece kurumlarında resmi güç türleri olan zorlayıcı gücü, ödül 

gücünü ve yasal güçlerini kullanmamalıdırlar. Yöneticiler, çalışanların mutluluğu için daha çok karizmatik ve 

uzmanlık güçlerinden faydalanmalıdırlar (Cemaloğlu, 2019).  

Bozkurt Bostancı, Akçadağ, Kahraman ve Tosun’a (2016) göre örgütte yaşanan politik davranışların 

örgüte olumsuz etkileri olacağı kesindir. Yöneticiler bu olumsuz etkileri azaltmak için “açık kapı” politikaları 

uygulamalıdırlar. Açık kapı politikası, örgütte yatay ve dikey tüm iletişim kanallarını açık tutmak anlamına 

gelmektedir. 

 Okul müdürleri politik oyun içindeki kilit oyuncuları tespit edip onları grup çalışmalarına dahil 

etmelidirler. Bununla birlikte, okul içinde kaynakların adil bir şekilde kullanımlarını sağlamak da politik oyunların 

azalmasına yardımcı olacaktır (Goltz, 2003: akt. Bozkurt Bostancı, Akçadağ, Kahraman ve Tosun, 2016). 

 Çalışmanın da temel konusu olan öğretmenler cephesinden bakıldığında direnme, ittifak kurma, güç 

sahibi kişiler ile ilişki kuma gibi politik oyunlar öğretmenler arasında değişik düzeylerde görülmektedir. Okul 

ortamının ortam sağladığı ölçüde öğretmenler örgütsel ve bireysel ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılayabilmek için 

bu tür çabalar içine girip yöneticilerinin davranışlarını etkileyebilmektedirler. 

 Bir başka önemli husus da öğretmenler büyük oranda okulda yaşadıkları sorunları herhangi bir başka yere 

gitmeden okulda çözmek istemektedirler. Yöneticiler için önemli bir durum olan öğretmenlerin okul dışı güçleri 

kullanmama eğilimi onların her halükarda kurumlarına bağlı olduklarını göstermektedir. Bu da yöneticilerin 

öğretmenlere verecekleri değerin boşa gitmeyeceği doğrultusunda yorumlanabilir. 

 

Bulgular kısmında ortaya konulan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sıralanabilir: 

  

 Okullarda politik davranışlar sergileyen öğretmenlerin gerçek amaçları tespit edilmeye 

çalışılıp, kurum menfaatleri doğrultusunda çözümler üretilmelidir. 

 Her durum ve koşulda öğretmenler okulun bir aile ortamı olduğuna inandırılmalıdır. 

 Okul yöneticilerine liderlik, kaliteli iletişim, sorun çözme becerileri, karşısındakini anlama ve 

adil davranma gibi konularda eğitimler verilebilir. 

 Adil kriterler ile işini iyi yapan öğretmenler çeşitli faaliyetlerle onurlandırılmalıdır. 

 Okulda iletişim becerileri kazandıracak ortamlar yaratılmalıdır. 

 Öğrenen okul ortamı yaratılarak öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine fırsat verilmelidir. 

 Dürüst davranışlar her zaman övülmelidir. 

 Öğretmenlerde okulun çıkarlarının her zaman en üst değer olduğu hissi uyandırılmalıdır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı ortaokullarda çalışan öğretmenlerin, çalıştıkları kurumlarda karşılaştıkları 

istenmeyen okul davranışlarının ve istenmeyen okul yöneticisi davranışlarının neler olduğunu tespit etmenin 

yanında bu davranışların öğretmenler üzerinde yarattığı sonuçları tespit etmektir. Araştırma kapsamında Uşak 

ilinde görev yapmakta olan 20 öğretmenin görüşü alınmıştır. Araştırma nitel araştırma yönteminde tasarlanmıştır. 

Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde 

edilen veriler nitel veri analiz yaklaşımlarından içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öncelikle yapılan her bir 

görüşmeden elde edilen veriler kodlanmıştır. Kodlama süreci görüşmelerdeki ifadenin seçilmesi ve uygun olan 

kodun açıklama olarak kaydedilmesi ile tamamlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler, istenmeyen okul 

davranışları arasında en çok “öğretmenler arası iletişimsizlik ve gruplaşmalar” olduğunu dile getirmişlerdir. 

Ayrıca, “yöneticilerin ayrımcılık yapmasını” istenmeyen okul yöneticisi davranışları arasında başı çekmektedir. 

Bu davranışların en önemli sonucunun da “öğretmende motivasyon kaybı yaratması” olduğu araştırma sonucunda 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, İstenmeyen Davranış, Davranış. 

 

Absract 

The aim of this study is to determine the undesired school and manager behaviours in terms of teachers’ 

perception as well as theresultstheycreate on teachers. Within thes cope of the study, the opinion of 20 teachers 

who work in secondary schools in Uşak were collected. The research is a qualitative research.The study data were 

obtained by means of a semi-structured interview form devised by the researcher.Initially, the data obtained in 

each interview were coded. The coding process was completed by selecting the expression in 

theinterviewsandrecordingthesuitablecode as an explanation. According to the results of the research, the teachers 

stated that the most undesired school behavior is “lack of communication and grouping” among the teachers. 

“Managers’ Favouritism” is the manager behavior which was stated mostly by the teachers. The most important 

result of these behaviours is the loss of teachers’ motivation. 

Keywords:School Manager, Undesired Behavior, Behavior. 

GİRİŞ 

 

Örgütü ve örgütsel davranışı anlamanın ve açıklamanın yolu bireyi anlamaktan geçer. Çünkü birey örgütü 

var eden, örgütsel amaçların gerçekleşmesine katkı sağlayan ve örgüte değer katan bir varlıktır. Bireyin örgütteki 

rol ve sorumlulukları, örgüte hangi düzeyde ve nasıl katkı sağlayacağı gibi konular ise örgütü ve örgütteki bireyleri 

konu alan yönetimin ilgi alanına girmektedir. Bu bağlamda birey, örgüt ve yönetim olgularını birbirinden bağımsız 

olarak düşünmek mümkün değildir. Yani bireyi anlamadan örgütü, örgütü anlamadan da yönetimi anlamak 

mümkün görülmemektedir (Cemaloğlu ve Şahin, 2017).  

Cufaude’nin  (1993) belirttiği gibi örgütlerde güven duygusu çok önemlidir. Örgütsel güven 

kendiliğinden oluşmaz ve bunun için bir çaba ve politika gereklidir. Bunun yanında güven oluşumunu sağlamak 

için sadece yöneticinin değil kurumun tüm çalışanlarının katılımı ve bu sürece destek vermesi gerekir. Tabi ki bu 

süreçte yöneticilerin göstereceği tavır çok önemlidir. Çalışanlar arasındaki ilişkinin iyi olması, kurum içinde görev 

vesorumlulukların belirlenmesi ve kurum çalışanlarının işlerini yapabilecek yeterlilikte olması kurumun içinde 

güven kültürünün oluşmasında önemli bir yer tutar (akt. Yılmaz, 2017). 
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Okul örgütlerindeki insan kaynaklarının örgütte bulundukları sürede moral değerlerinin yüksek olması, 

işlerinden mutlu olmaları, örgütte kendilerini güvende hissetmeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri, örgüt için 

özveride bulunmaları etkili bir insan kaynakları yönetimi ile sağlanabilir (Zencirci,2013 ).  

Araştırmalar kişilerarası ve gruplar arası bağlılığın iyi düzeyde olduğu örgütlerde, kişilerarası etkileşimin 

daha iyi olduğunu ortaya koymuştur (Ünsal, 2004. akt. Yımaz, 2017). Demir’e (2000)göre de etkili iletişim, 

çalışanların performansının gelişimini, iş doyumunu ve örgüte bağlılığını artırmaktadır. İletişim kanalları ve 

yöntemleri kurumlar arası farklılık gösterebilir. Bunun için önce okul denilen kurumun örgüt özelliklerini bilmede 

fayda vardır. 

 

Okulun Örgüt Özellikleri 

 

Okul dediğimiz örgütün en önemli ve açık özelliği, üzerinde çalıştığı hammaddenin toplumdan gelen ve 

topluma giden insan oluşudur. Böylece okulun birey boyutu kurum boyutundan daha duyarlı, informal yanı formal 

yanından daha ağır, etki alanı yetki alanından daha geniştir. Gerçekten sosyal bir sistem olarak kurulması ve 

çalışması gereken okul ortamında, davranış bilimleri ve insan ilişkilerinin yeri büyük önem taşır. Böylece okul 

yöneticisi, daha çok informal bir ortam içinde çalışmak, yetkiden fazla etki yollarına başvurmak ve davranış 

bilimlerinde iyi yetişmiş olmak zorundadır (Bursalıoğlu, 2013). 

Diğer örgütlerde olduğu gibi, okulun ürünlerini hemen değerlendirmek mümkün değildir. Öğretme ve 

öğrenme süreçlerinin gerçekleştirildiği okulların ürünü olan öğrencilerin davranışlarındaki değişikliklerin 

gözlenmesi sabır ister ve belli bir zaman gerektirir. Okulun üretim hataları hemen farkedilemez. Bu üretim 

hatalarından da birinci derecede okul yönetimi sorumludur. Özel bir çevre olan okul çevredeki bütün formal ve 

informal örgütlerin ya yön verdiği ya da etkilendiği bir örgüttür. Ayrıca okul, kültür değişiminin sağlandığı 

örgütlerin başındadır ve kendine özgü bir kişiliği vardır.   

 

Okul Yönetiminin Önemi 

 

Bursalıoğlu’na göre (2013) herhangi bir örgüt yönetiminin görevi, örgütü amaçlarına uygun olarak 

yaşatmaktır. Örgütü amaçlarına uygun olarak yaşatmak, örgütteki insan ve madde kaynaklarını en verimli biçimde 

kullanmakla gerçekleşir. Yönetimin çok yönlü tanımları, yöneticiye çok yönlü yetki ve sorumluluklar yüklemiştir. 

Bunlar okul yönetiminin değerini yükselttiği kadar önemini de artırmaktadır.Okul yönetiminin görevi ise okulu 

amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır. Okul yöneticilerinden yetki, sorumluluk ve görevlerinin yararlanmayı 

gerektirdiği çeşitli bilim ve alanlarda derinleşmiş olmasını beklemek insafsızlık olur. Ancak kendisine verilen 

yetkileri kullanabilmesi ve yüklediği görevleri yerine getirebilmesi için ekonomi, insan psikolojisi ve doğal 

bilimler gibi bilim ve alanlara yabancı olmaması gerekir. Çünkü mesleğinde çok yönlü yetişmiş bir yönetici 

örgütteki çeşitli uzmanlarla daha kolay işbirliği yapabilecektir.  

Okul özel bir çevredir ve üç işlevi yerine getirir. Bunların ilki öğrencilerin yaşam farklılıkları arasında 

denge sağlamaktır. İkincisi, öğrencilere yaşamı kolaylaştırmak ve onları dış çevrenin güçlüklerinden korumaktır. 

Üçüncüsü ise dış çevrede kolay rastlanabilecek olan istenmeyen davranışları okula sokmayarak öğrencileri 

bunlardan arındırmaktır (Başar,2001). Yani Taymaz’ın (2003) belirttiği gibi, okullar açık sistemler olduğundan 

dolayı girdisini de içinde bulunduğu toplumdan almak, amaçlarını gerçekleştirdikten sonra da çıktısını yine aynı 

topluma vermektedir.  

 

Okul Yöneticileri 

 

Okulu, okul müdürü yönetir. Okulun amaçlarını gerçekleştirecek, yapısını yaşatacak ve havasını 

koruyacak iç öğelerin lideri okul müdürü olmalıdır. Gerçekte, müdür formal yetkilerden güç alan bir üsttür. Ancak 

okuldaki diğer öğeler tarafından kabul edilir ve benimsenirse, liderlik statüsü kazanabilir. Çünkü, liderliğin 

kaynağı üzerindeki tartışmalar henüz sonuçlanmamıştır. Fakat gerçek liderin gruptan geldiği genellikle kabul 

edilmiş bulunmaktadır. Okul müdürü ile öğretmenlerin liderliğe ilişkin beklentileri ne kadar uyuşursa, işe karşı 

olan tutumları o kadar olumlu görünmektedir. Müdür okul içinde ve dışında grupları dengede tutabilmesi için bir 

koordinasyon ve iletişim merkezi gibi çalışmalıdır (Bursalıoğlu, 2013). 
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Okul yönetimi sadece okul müdüründen oluşmamaktadır. Öğrenci sayısına, okulun türüne, kuruluş 

amacına ve pansiyonu olup olmamasına göre belirlenen sayıda müdür yardımcıları, okul müdürüne yönetim 

konusunda destek sağlamaktadır. Her ne olursa olsun okuldaki nihai karar mercii okul müdürüdür ve onun hal ve 

hareketleri, yönetim becerisi, bilgisi ve eğitim düzeyi gibi nitelikleri öğretmenleri doğrudan etkilemektedir.  

Yöneticilerin davranışlarını belirleyen bazı etmenler vardır. Bu etmenleri kısaca şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Bursalıoğlu, 2013): 

-Toplumun temel işlerinden birini görmek için kurulmuş olan, sosyal etkileşim ve eylemlerden meydana 

gelen sosyal sistem ve yönetici davranışı ilişkisi, 

-Yöneticilerin örgüt içinden veya dışından gelmiş olmaları, 

-Yöneticilik makamı, 

-Fikir-duygu birliği ve uyum, 

-Ast-üst ilişkileri ve her iki grubun birbirine olan bağımlılığı, 

 

Okul yöneticilerinin etik davranışları örgütsel güveni etkiler. Güven ortamının oluşturulması için 

öncelikle okul yöneticilerinin güvenilir olması gerekir. Okul yöneticileri işlerinde ne kadar uzman olurlarsa 

olsunlar, aynı zamanda sağlam değerlere ve güçlü bir dürüstlük duygusuna sahip olmak zorundadırlar. Çünkü 

yıllar boyunca oluşturulmuş olan okul imajı, yöneticinin etik dışı bir davranış göstermesi sonucu bir günde 

yıkılabilir (Çelik, 2012). Bu açıdan da okuldaki güven ortamının kaderi okul yöneticisin davranışlarına derinden 

ve doğrudan bağlıdır.  

Bursalıoğlu’na (2017) göre bu ve benzeri etmenler sonucu, yöneticilerin geliştirmiş olduğu bazı davranış 

biçimleri ortaya çıkmaktadır. Literatürde bu davranışlar açık davranış, yükselecek yönetici davranışı, yükselen 

yönetici davranışı, yükselemeyen yönetici davranışı, merasimsever yönetici davranışı, durumu kurtarma davranışı 

ve suçu yükleme davranışı olarak sıralanmıştır. Bu çalışmanın amacı öğretmen algılarına göre yöneticilerin hangi 

davranışlarının onlara itici ve istenmez olduğunu saptamak olduğundan aşağıdaki bulgular önem arz etmektedir. 

 

Öğretmenler 

 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. Maddesine göre, öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim 

ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Çeşitli eğitim ve öğretim 

eylemlerinde öğretmenin özellikle karar sürecine katılması gereği, yönetici ile öğretmen işbirliğini zorunlu 

kılmaktadır. Çünkü eğitim ve öğretim ile ilgili olarak alınan kararların etki ve sonuçlarını en yakından 

izleyebilecek kontrol ve besleme birimi olan sınıfın başında öğretmen bulunmaktadır. Buna ek olarak 

öğretmenlerle okul yöneticileri arasındaki ilişkiler okulun havasını ve personelin moralini birinci derecede etkiler. 

Öğretmenler yöneticileri kendilerini meslekte mutlu ve ya mutsuz kılan etkenler olarak görür ve ilişkilerini ona 

göre ayarlarlar. Geliştirilen bu ilişkiler yapıcı ve yaratıcı yönde olduğu zaman, okulun havası ahenkleşir, personelin 

morali yükselir (Bursalıoğlu, 2013). 

Birey, örgüt ve örgüt yönetiminin bütün dolaşımındaki ana hayat kaynağı olmasından dolayı, bireyin çok 

yönlü yapısı ve örgütle etkileşimi, örgütün amaçlarını gerçekleştirmede en önemli ve birincil unsurdur. Yönetim, 

sahip olunan kaynakları kullanarak, örgüte canlılık katma ve örgütü harekete geçirme işidir. Yöneticilerin en temel 

görevi, örgüt amaçları ile örgütü oluşturan bireylerin amaçlarının uyuşmasını sağlamaktır (Cemaloğlu ve Şahin, 

2017). Yöneticilerin bu amaçları gerçekleştirirken belki de en çok ihtiyaç duydukları şey onların iletişim 

becerileridir. Kullandıkları dil, üslup, hal ve hareketleri çalışanları kendilerine çok sadık bir işgören yapabileceği 

gibi bir düşman haline bile getirebilmektedir. 

Öğretmenlerin, İlköğretim döneminde en sık karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları arasında ders 

dinlememe, arkadaşları ile konuşma, arkadaşlarını şikayet etme, ders dışı şeylerle ilgilenme gibi davranışların yer 

aldığı görülmektedir (Siyez, 2009). Ayrıca Siyez’in (2009) yaptığı araştırma sonuçlarına göre liselerde görev 

yapan öğretmenler, okulda en sık karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışları arasında derslere ilgisizlik, derste 

konuşma, dersle ilgili sorumluluk almak istememe, derste söz almadan konuşma, kopya çekme gibi davranışları 

tanımlamışlardır. Ancak okullarda öğretmenlerin karşılaştıkları olumsuz yönetici davranışlarının neler olduğu ve 

bu davranışların onlarda yarattığı sonuçlar hakkındaneredeyse hiç çalışma yapılmamıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve veri toplama süreci 

ile verilerin analizi gibi konulara değinilmiştir. 

 

Amaç 

 Yapılan araştırmanın amacı ortaokullarda görev yapanöğretmenlerin karşılaştıkları istenmeyen okul ve 

yönetici davranışlarının neler olduğunu tespit edip bu davranışların öğretmenlerde ve okulda yarattığı sonuçları 

ortaya çıkarmaktır. 

Araştırma Grubu 

Bu araştırmada nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemgrubunun belirlenmesinde 

tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Tipik durumörneklemesi sıklıkla nitel araştırmalarda örneklem grubunu 

belirlemek içinkullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisidir. Tipik durum örneklemesinde, ortalama 

durumları çalışarak belirli bir alan hakkında fikir sahibi olmak amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999).  

Araştırma tipik durum örnekleme yöntemi ile orta gelir grubunu temsil ettiği düşünülen Uşak il 

merkezindeki rastgele örneklem yöntemine göre belirlenen 3ortaokul kurumunda yapılmıştır. Bu okullarda görev 

yapan 20 öğretmen ile görüşme tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 10’u 

kadın 10’u erkek olup, hizmet yılları 1-10 yıl arası 8 kişi; 11-20 yıl arası 10 kişi ve 20 yıl üstü 2 kişidir. Yaş aralığı 

ise 25-50’dir. Veriler Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerini elde etmek için görüşme yöntemlerinden standartlaştırılmış açık uçlu görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Standartlaştırılmış görüşme tekniği, dikkatlice yazılmış ve belirli bir sıraya konmuş bir dizi 

sorudanoluşur ve her görüşülen bireye bu sorular aynı tarzda ve sırada sorulur (Yıldırım veŞimşek, 2005). 

Araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formunda soruların kolay anlaşılabilir, açık uçlu ve esnek olmasına 

aynı zamanda katılımcıyı yönlendirmemesine dikkat edilmiştir vekatılımcıların verdiği cevaplar not alma yöntemi 

ile kaydedilmiştir. Görüşmeler ortalama 10-15 dakika sürmüş ve üç soru yöneltilmiştir: 

1-Okulda görmek istemediğiniz davranışlar nelerdir? 

2-Okulda görmek istemediğiniz yönetici davranışları nelerdir? 

3-İstenmeyen okul yöneticisi davranışları okulda ne gibi sonuçlar yaratıyor? 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde, birbirinebenzeyen veriler belirli 

kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek, buveriler anlaşılabilir bir biçimde düzenlenir ve verilerin 

yorumu yapılır (Yıldırım veŞimşek, 2005). Bu amaç çerçevesinde araştırma verilerinin analizi; 

verilerinkodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulgularıntanımlanıp 

yorumlanması olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir vekodlanır. Kodlama 

işlemi yapılırken ilgili literatür göz önünde bulundurulmuştur.Betimsel içerik analizi 3 aşamada tamamlanmıştır. 

Birinci aşamada araştırmasorularından yola çıkılarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. 

Araştırmasorularına göre veriler üç ana tema altında (İstenmeyen okul davranışları, istenmeyen okul yöneticisi 

davranışları ve istenmeyen okul ve yönetici davranışlarının yarattığı sonuçlar) olarak düzenlenmesine karar 

verilmiştir. İkinci aşamada, birönceki aşamada belirlenen ana temalara göre veriler okunup 

sınıflandırılmıştır.Üçüncü aşamada tema ve alt temalara göre veriler tanımlanmış ve gerekli alıntılarlaortaya çıkan 

bilgiler birbirleri ile ilişkilendirilerek sunulmuştur. 
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BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın verilerinin analizinden elde edilen bulgulara ve bulgulara 

dayalı olarak yorumlara yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. İstenmeyen Okul Davranışları 

Okul davranışları KİŞİ/20 

Öğretmenler arası iletişimsizlik ve gruplaşmalar 11 

Öğretmen kayırmacılığı 9 

Olumsuz öğrenci davranışları 9 

Otoriter ve kaba yönetici davranışları 7 

İşe kayıtsızlık ve Çalışma isteksizliği 5 

Sorumluluk almamak  4 

Yönetici–öğretmen iletişimsizliği  4 

Olumsuz öğretmen eleştirileri 2 

Öğrenciye karşı önyargılı davranma 2 

Gereksiz formaliteler ve aşırı resmiyet 2 

Akıl verme ve Bahane üretmek 2 

Derse geç kalma 1 

Dedikodu 1 

Yöneticilerin empati kurmaması 1 

Vizyonsuzluk 1 

 

Tablo 1 incelendiğinde yönetsel davranış açısından istenmeyen okul davranışları teması altında toplam 

15 farklı görüş yer almıştır. Öğretmenler arası iletişimsizlik ve gruplaşmalar, öğretmenlerin okulda görmek 

istemedikleri davranışların en başında yer almaktadır. Öğretmenlerin bu konu hakkında ifade ettikleri bazı görüşler 

aşağıdaki gibidir: 

 “Okulda fark edilen belli bir arkadaş grubunda olmamam beni rahatsız ediyor. Benim haberim olmadan 

bir şeyler yapılıyormuş ve benden gizleniyormuş gibime geliyor (Ö4). 

 “Kadın ve erkeklerin ayrı oturmaları bence doğru değil. Kendimi dışlanmış hissediyorum” (Ö19). 

 “Meslektaşlar arasındaki iletişim bozukluğu okulda olmaması gereken bir davranıştır. Çünkü okuldaki 

havayı olumsuz etkileyerek birlik, beraberlik ve dayanışmayı azaltır. Meydana gelen sorunların aşılmasını 

zorlaştırır” (Ö2). 

 Öğretmen kayırmacılığı ve öğrencilerin olumsuz davranışları da öğretmenler açısından istenmeyen okul 

davranışlarının en önemlileri arasında yer almaktadır. Öğretmenlerin neredeyse yarıya yakını bu konuda görüş 

belirtmişlerdir. Örneğin;  

 “Disiplinsiz öğrenci ders işlememi engelliyor. Bu da bende mesleğimi yapamıyor hissi yaratıyor” (Ö1). 

 “Yöneticilerin öğretmenler arasında ayrımcılık yapması, bende yaptığım işin bir işe yaramayacağı hissi 

uyandırıyor. Onların öğretmenlere eşit davranmamaları okul içerisinde istenmeyen davranışlara sebep oluyor” 

(Ö12). 

 Öğretmenlerin istemedikleri okula davranışlarından bir tanesi de, tabloda görüldüğü gibi, yöneticilerden 

gördükleri otoriter ve kaba davranışlardır. Bu konuda bir öğretmen aşağıdaki ifadeyi kullanmıştır: 

 “İdari yönetimin tehdit, emir ve sürekli olarak yönetmelikleri hatırlatarak okulu yönetmeye çalışması 

beni çok rahatsız ediyor” (Ö18). 

 Okulda görülmesi istenmeyen davranışlardan önemsenecek kadar dikkat çekilen diğer iki konu da 

sorumluluk almamak ve yöneticiler ile öğretmenler arasındaki iletişimsizlik.  “Yaşanan sorunlar karşısında 

sorumluluk alınmaması, öğrencilerin sürekli suçlanması, öğretmen ve idare arasında iletişimsizliğin sonucudur” 

(Ö7). Öğretmenlerin yöneticiler tarafından olumsuz eleştirilere maruz kalması da onların görmek istemedikleri 

okul davranışlarından bir tanesidir. Ayrıca öğretmenler, öğrencilere önyargılı davranılmasını da 

istememektedirler. Az kişi tarafından belirtilmiş olsa da gereksiz formaliteler, kendilerine akıl verilmesi ve bahane 
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üretilmesi ile dedikodu, derse geç kalmalar ile yöneticilerin empati kuramayıp, vizyon sahibi olmamaları 

öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarda görmek istemedikleri davranışlar arasındadır.  

“..bazı öğretmenlerin teknolojiden uzak olmasının sanılanın aksine yaşla bir ilgisi yoktur. Ana sebep tembellik ve 

umursamazlıktır. Bu öğretmenler tepki toplamamak adına diğer tüm öğretmenlerin de kendileri gibi olmalarını 

isterler ve çalışan, taşın altına elini sokan öğretmenleri de motive ederler” (Ö9). 

Tablo 2. İstenmeyen Okul Yöneticisi Davranışları 

Yönetici davranışları KİŞİ/20 

Öğretmenler arasında ayrımcılık yapması/Adil olmaması 19 

Kaba ve saygısız davranması 8 

Bilgisiz olması/ Görevini sevmemesi 8 

Kayıtsız olması 8 

Otoriter olması 6 

İletişimsizlik 6 

Güvenilir olmaması/Tutarsız davranması 5 

Değişime kapalı olması 4 

Kendisini üstün görmesi 4 

Empati kurmaması 3 

Öğretmene değer vermemesi / Başarıyı sahiplenmesi 3 

 

 Tablo 2’de okul yöneticisinin istenmeyen davranışları ortaya verilmiştir. Buna göreneredeyse 

öğretmenlerin tamamı, okul yöneticisinin adil olmasını ve öğretmenler arasında ayrımcılık yapmamasını 

istemektedir. Öğretmenlerin, okullarında kayırmacılık yapan yöneticileri istememektedirler. Bu konuyla ilgili 

olarak bazı öğretmenler görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir: 

 “Adil olmayan bir yönetici, kişiler arasında ayrımcılık yaptığı zaman çalışma ortamında motivasyon 

kaybı yaratıyor. Okula ait olma hissimde azalma oluyor. Uzun vadede de yöneticime güvenmem mümkün olmuyor” 

(Ö6). 

 “Bir an evvel bu okuldan gitmek isterim. Çünkü insan çalıştığı kurumun yöneticisine güvenmek ister” 

(Ö4). 

 Yöneticilerin kaba ve saygısız davranışlar sergilemesi de istenmeyen yönetici davranışları arasında 

önemli bir yer tutmaktadır. Görevini sevmeyen ve bilgisine güvenilmeyen okul yöneticileri de öğretmenler 

tarafından istenmeyen yöneticiler olarak algılanmaktadır. Bir öğretmen bu konuda şu şekilde fikir beyan etmiştir: 

 “Böyle bir yönetici benim meslekten soğumama sebep oluyor. Çünkü beni yönetecek kişi benden daha 

bilgili olmalı ve görevini severek yapmalıdır” (Ö15). 

 Her öğretmen okulunda yaptığı çalışmalarda, okul yönetiminin kendisine destek vermesini bekler. 

Yöneticilerden bu desteği görmemek de öğretmenlerin istemedikleri bir durumdur. Buna karşın otoriter ve sert 

tutum sergileyen okul yöneticileri de öğretmenlerin birlikte çalışmayı tercih etmedikleri yöneticilerdendir.  

 “Okul müdürünün kendisini büyük görmesi beni rahatsız ediyor” (Ö3). 

 “Tüm öğretmenler, okul yöneticisi tarafından öğretmen olarak değerli hissedilmek ister. Bir şeylere 

cesaret etmek için arkasında yöneticiyi davranışlarıyla görmek ister” (Ö8). 

 Okul yöneticisinin iletişim becerisi de öğretmenler tarafından önemsenen bir durumdur. Buna ek olarak, 

tabloda da görüldüğü gibi, yöneticinin güvenilir olmaması, tutarsız davranması ve sorunlara kayıtsız kalması bazı 

öğretmenler tarafından dile getirilen istenmeyen davranış örnekleridir. Bir öğretmen: 

 “Okul yöneticisinin okula geç gelmesi, odasından çıkmaması ve okula karşı iletişim sorunları yaşaması 

kurum kültürü oluşmasını olumsuz yönde etkilemektedir” (Ö12). 

 Değişime kapalı olan, kendisini öğretmenlerden üstün gören, empati kuramayan ve başarıyı sahiplendiği 

halde öğretmene değer vermeyen okul yöneticileri araştırmaya katılan aşağı yukarı beş öğretmenden biri tarafından 

dile getirilmiştir.  

 “Aynı zamanda yönetici, karşısındakinin de bir insan olduğunu, anne, eş gibi rolleri yürütmek zorunda 

olduğunu görmezden gelerek, onu robotcasına yargılıyorsa bu da o yöneticinin istenmemesine sebep olur” (Ö18).  
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 “Bazı yöneticiler, kendisi hiçbir şey yapmadan, fedakârlıkta bulunmadan, bütün yolları denemeden 

öğretmen hiçbir şey yapmıyormuş gibi öğretmenden çok şey bekler, empati yapmaz” (Ö3). 

 Aslında istenmeyen okul davranışları ile istenmeyen okul yöneticisi davranışları hakkında öğretmenlerin 

görüşleri birbirine benzemektedir. Örneğin her iki grupta da öğretmenler ayrımcılık, adil olunmaması, 

iletişimsizlik ve otoriter olma gibi davranışları dile getirmişlerdir.Bu da okul denilince akla ilk gelenin müdür 

olduğu çağrışımı yaratmaktadır.  Bahsedilen davranışların öğretmenlerde yarattığı sonuçlar da Tablo 3’te yer 

almaktadır.  

Tablo 3. İstenmeyen Okul Yöneticisi DavranışlarıOkulda Ne Gibi Sonuçlar Yaratıyor? 

Sonuçlar KİŞİ/20 

Motivasyon kaybı  11 

Okula aidiyeti azaltıyor  8 

Gruplaşmalar 8 

Öğrenci disiplin sorunları  7 

Okula karşı olumsuz tutum (Uyum sorunu)  7 

Verim azalması/ Başarısızlık 6 

Tedirginlik/Huzursuzluk / Güvensizlik 6 

Kalitenin azalması 4 

Mutsuzluk 4 

Kargaşa/Düzensizlik  3 

Haksızlığa uğramışlık duygusu  2 

Çatışma 2 

Fedakârlıktan kaçınma 1 

Dedikodu  1 

Değersizlik hissi  1 

Görevler aksıyor 1 

 

 Tablo 3 incelendiğinde ilk göze çarpan şey, yöneticilerin olumsuz davranışları öğretmenlerde ve okulda 

olumsuz benzer davranışların oluşmasına sebep oluyor. Örneğin, yöneticinin güven vermemesi, öğretmenin okula 

aidiyetinin düşmesine sebep oluyor olabilir. Ancak hangi olumsuz davranışın hangi sonucu yarattığı bu çalışmanın 

konusu değildir.  

 Dikkat çeken ikinci durum ise olumsuz yönetici davranışlarının öğretmenlerde motivasyon kaybı 

yarattığıdır. İnsanların yöneticisinden gördüğü olumsuz davranışları onların işe karşı isteklerinde azalmalara sebep 

oluyor. Bazıöğretmenin bu konudaki görüşü şöyledir: 

 “Okul müdürüm bana kötü davrandığı zaman o gün okulda hiç durasım kalmıyor. Moral bozukluğumu 

eğer düzeltemediysem ertesi gün okula hiç gidesim kalmıyor” (Ö10). 

 “Okul  yöneticisinin mesafeli ve kibirli yaklaşması meslektaşlarının çalışma azmini ve motivasyonunu 

düşürüyor, onlar arasında çatışmalara yol açıyor” (Ö2). 

 “Öğretmenleri ve çalışanları psikolojik yönden etkiliyor. Öğretmenin motivasyonu düşüyor. Okulda 

mutsuz ve huzursuz oluyorlar. İşlerini isteksiz yapıyorlar. Kendilerini değersiz hissediyorlar. Bu da başarının 

düşmesine, okuldaki verimliliğin azalmasına sebep oluyor” (Ö4). 

 Diğer taraftan, yöneticilerin davranışlarının sadece motivasyon kaybı değil aynı zamanda aidiyet, uyum, 

gruplaşmalar, öğrenci disiplin sorunları gibi pek çok soruna neden olduğu öğretmenler tarafından beyan 

edilmektedir. Örneğin bir öğretmen aşağıdaki gibi görüş beyan etmektedir: 

 “Personelin okula uyumunu zorlaştırır. Çalışanlar arasında ayrımcılık olmasına ve çalışma ortamının 

uyumsuz olmasına neden olur. Çalışanların işe severek değil zorla gelmesine ve bu da personelin görevini 

istemeyerek yapmasına sebep olur” (Ö6). 

 Görüşmeye katılan öğretmenlerin her üçünden biri de okuldaki başarısızlıkta ve verimin düşmesinde, 

okul yöneticilerin olumsuz davranışların çok rolü olduğunu beyan etmişlerdir. Örneğin:  
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“Öğretmen ne yaparsa yapsın kendisinden önce başka öğretmenlerin kayırılacağını biliyor ve buna göre 

motivasyonu düşüyor, sorumluluktan kaçıyor. Okul başarısını etkileyen en önemli şeylerden biri öğretmen olduğu 

için okul başarısı da direk düşer”(Ö4). 

Bazı öğretmenler de “kayırmacılık” ve “adil olmama” gibi bazı yönetici olumsuz yönetici davranışlarının 

kendilerinde haksızlığa uğramışlık hissi yarattığını; okul ortamına uyumda zorluk yaşattığını ve değersizlik hissi 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

 “Her yerde olduğu gibi okullarda da adalet kavramı anlamını yitirdiğinde bir çok güzel şey bu kavramla 

birlikte anlamını yitirir. Yöneticiler her konuda adil olmalıdır. Birinci öncelikleri bu olmalıdır. Kendisine haksızlık 

yapıldığına inanan ya da okul içinde bazı öğretmenlerin idare tarafından kayrıldığını düşünen bir öğretmenden 

üstüne düşen görevleri en asgari düzeyde yerine getirmesinden daha fazla verim beklemek hata olur” (Ö9). 

 “Bir idareci ne olursa olsun olumsuz bir durumda olayı öğretmenden dinlemeli, veli ve öğrencinin 

yanında öğretmene iyi davranmalıdır. Yoksa öğretmenin değeri düşer”(Ö15). “Okula karşı olumsuz tutum 

içinde olurum. Okula gelmek istemem ve ders bitse de gitsem diye düşünürüm” (Ö16). 

 “Müdürün okul ile ilgilenmemesi disiplin sorunlarının artmasına ve okulda çatışmalar yaşanmasına 

sebep oluyor”(Ö1). 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

 Yönetimi, insanlara hayatı kolaylaştırabilme sanatı olarak algılayan bir yönetici ilk önce feraset sahibi 

olma özelliği ile ortaya çıkar (Cemaloğlu, 2015). Okul yöneticilerinin geleneksel yönetim anlayışı çağın 

gereksinimlerini karşılamamaktadır. Üstelik Türkiye’de okul yöneticilerinin çoğu eğitim yönetimi alanında hizmet 

öncesi bir eğitimden geçmemişlerdir. Eğitim yönetimi alanında bir eğitimden geçmeyen okul yöneticilerinin 

rollerini gerektiği gibi oynamaları mümkün değildir. Okulu mekanik bir yapı olarak gören yöneticilerin okulun 

sosyal sermayesini geliştiremez ve çevre desteğinden yoksun kalırlar. Sosyal sermaye uzun vadeli bir yatırımdır. 

Okulda öğretmen öğrencilerden kurulu bir dünya vardır. Güven ve saygı kültürünün oluşturulması insanların 

enerjilerini birbiri ile bütünleştirmelerini sağlar. Öğretmenler arasında karşılıklı güven ve bağlılık oluşturmalı ve 

okul kültürünü geliştirmelidir. Öğretmenler odasına hiç gitmeyen okul müdürü okulun sosyal sermayesine büyük 

zarar verir (Çelik, 2012).  

 Araştırma sonuçları da göstermektedir ki öğretmenler yaşadıkları ve gördükleri olumsuzlukları dile 

getirmişlerdir. Neredeyse öğretmenlerin tamamı tarafından belirtilen “öğretmenler arasında ayrımcılık 

yapılması” yönetici davranışı, son yıllarda atanan yöneticiler ile ilgili ciddi problemler olduğunu işaret etmektedir. 

Çünkü Türkiye genelinde yaklaşık kırk bin okul yöneticisi son yedi sekiz yıl içinde değişmiştir.  

 Çok önemsenmesi gereken diğer bir husus da yöneticilerde görülen iletişim eksikliğidir. Örgütsel 

amaçların gerçekleştirilmesinde yöneticilerininen çok başvurduğu süreçlerin başında iletişim gelmektedir. Okullar 

toplumun eğitim ihtiyacını karşılamak için kurulan temel yapılardır. Okulların başarılı olması,okul yöneticilerin 

iletişim sürecindeki etkililiği ile bağlantılıdır (Çınar, 2010). Kısaca yöneticilerin ciddi anlamada yönetim becerileri 

ve kişilik özellikleri ile ilgili sorunları olduğu ortadadır. Araştırma sonuçlarını yetkililer tarafından önemsenmez 

ise ne yöneticiler okullarının lideri ne de okulları toplumun rehberi olacaktır.  

 Yalçın (2017) tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre de, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin 

sorun çözme becerilerini yetersiz gördükleri saptanmıştır. Okul yöneticilerinin, sorun çözme becerileri 

doğrultusunda eğitim almalarının okullarda sorunları azaltacağını ve çıkan sorunların da az zararla atlatılacağı 

ifade edilmiştir. 

 Saphier ve King (1985) etkili okulların temel değerlerini şu şekilde sıralamışlardır: Kollektiflik, 

uygulamaya önem verme, yüksek başarı beklentisi, dürüstlük ve güven, yönetsel destek, sorun çözmeye yönelik 

karar verme, açık iletişim ve saygılı olma. Yöneticilerin hayati görmesi gereken işlerin başında bu değerleri 

okullarına kazandıracak çalışmalar yapmak olmalıdır. 

Okul yöneticisine düşen en önemli görev gelişmeye açık bir varlık olan insanı, kendi istekleri 

doğrultusunda uygun bir örgütsel ortam hazırlayarak yetiştirmek olmalıdır. Ayrıca bireysel güven oluşturmadan 

örgütsel güven mümkün olamaz. Bu sebepten dolayı okul yöneticiler çalışanlar arasında güven duygusunu 

geliştirmek zorundadır. Çünkü okulda öğretmen öğrenciye, okul müdürü öğretmene güvenmiyorsa, veli de okula 

güvenmeyecektir (Çelik, 2012). 

Çalıştığı kurumda mutsuz olduğunu düşünen bireylerden yeterince verim alınamaz. Mutsuz bireyin 

çalışma isteği de az olur ve tedirginlik içinde mesai yapar. Kendisini tam anlamıyla işe veremez. Yöneticilerde 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

72 
 

görülen olumsuz davranışların, çalışanlarda mutsuzluk da yarattığı araştırma sonucu ortaya çıkmıştır. Tedirginlik, 

mutsuzluk, karamsarlık gibi duygu durumları iyi bir kurum kültürü geliştirmek adına önemsenmesi gereken 

konulardır. Yöneticiler çok iyi birer gözlemci ve motivasyon kaynağı olmalıdır. 

Cemaloğlu’nun (2015) belirttiği gibi, yöneticiler, her işgörene kendisini ifade edebileceği, 

tanımlayabileceği ve tepkilerini paylaşabileceği bir iletişim kanalı oluşturmasına imkân tanımalıdırlar. Aksi 

takdirde kimisi dışlandığını, kimisi arkasından kuyu kazıldığını ve kimisi de bunlara benzer örgüte zarar verici 

sonuçların içinde kendisini bulacaktır. 

Okul yöneticileri demokratik davranarak, öğretmen ve personeli arasında adaletli davranmalıdır. Yönetici 

ve çalışanlar arasındaki güveni zedeleyecek olumsuz davranışlara izin verilmemelidir. Yönetici işini icra ederken, 

inandırıcı olmalı, samimiyetsiz ve tutarsız davranışlardan kaçınmalıdır. Okulda çıkan problemin ana kaynağının 

öğretmen olduğu düşüncesi ile baskı ve disiplinin öğretmene yoğunlaştırılmasının, öğretmen performansını 

olumsuz etkileyeceğini bilmelidir (Akbaba ve Örs, 2015). 

Bulgular kısmında açıkça ortaya konulan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sıralanabilir: 

 -Okul yöneticilerine liderlik, iletişim, sorun çözme becerileri karşısındakini anlama gibi konularda 

seminer eğitimler düzenlenmelidir. 

-Empati kurabilen ve karşısındakini sabırla dinleyen yöneticiler yetiştirebilmek için seçim aşamasında 

yönetici adaylarının daha önceki çalıştıkları kurumlardan, meslektaşlarından ve yöneticilerinden bilgi toplama 

yolları denenmelidir. 

-Mevcut yönetici atama yönetmeliği acilen değiştirilmeli ve liyakati öne çıkaran yenisi getirilmelidir. 

-Eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim gören kişilere yönetici atamada öncelik tanınmalıdır. 
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İLKOKUL YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: KEÇİÖREN İLÇESİ ÖRNEĞİ: 2016-2017 

 

Mustafa GÜMÜŞ 

Altındağ Belediyesi, Türkiye  

Özet 

Bu çalışmada hizmet içi eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ilkokul öğretmen ve yöneticilerinin 

eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri çerçevesinde bir alan çalışması yapılmış olup elde edilen bulgular ve 

geliştirilecek önerilerin MEB hizmet içi uygulamalarına, bu hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi 

açısından gerek literatüre gerekse MEB Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın ilgili ve yetkili birimlerine veri 

sağlaması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin mesleki gelişim tasarım sürecinin ilerleyen 

aşamasında kullanılabilecek hizmet içi mesleki gelişim ihtiyaçları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. 

Çalışmanın örneklemi Ankara ili Keçiören ilçesinde görev yapan 450 öğretmen ve yöneticiden oluşmaktadır. 

Çalışmanın evrenini ise Keçiören ilçesindeki 54 ilkokulda görev yapan 2376 öğretmen ve yönetici oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada seçkisel olmayan amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi bağımsız örneklemler 

t-testi ve anova teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Bulgulara göre hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği 

hakkındaki görüşlerin cinsiyete, göreve, öğretmenlerin kıdemine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Çalışmada toplanan veriler neticesinde hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği alt boyutunun öğretmenlerde 

kıdemleri yönünden anlamlı istatistiksel bir fark oluşturduğu, hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaşılan 

sorunlar alt boyutunun öğretmenlerde katıldıkları program sayısı yönünden anlamlı istatistiksel bir fark 

oluşturmadığı, erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere kıyasla, hizmet içi eğitim uygulamalarında daha fazla 

sorunla karşılaştıkları v.s. bulgularına ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Hizmet içi eğitim, mesleki gelişim, öğretmen eğitimi 

Problem Durumu 

Öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi eğitim almaları toplumun gelişim açısından oldukça önemlidir. Bu 

bağlamda fiilen okullarda öğrenci yetiştiren öğretmenler ve yöneticiler burada yaşanan sorunlara bizzat şahit 

olmakta, eğitim içeriği, yönetim, materyal gibi konularla ilgili problemleri şahsen yaşamaktadırlar. Dolayısıyla 

eğitimde yaşanan problemleri en iyi gözlemleyen kişiler olarak yönetici ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimin 

içeriği ve metodu konusunda görüşleri, ileride planlanacak olan hizmet içi eğitim programlarının amaca hizmet 

eden ve tatmin edici olmasını sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Hizmet içi eğitim konusunda yapılmış 

çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Yağız, 2011; Doğan, 2009; Aydınalp, 2008; Alan, 2003), ancak bu çalışmalar 

direkt olarak öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi görüşlerine değinmemekte, daha çok bu programların içeriği ve 

etkinliği ile ilgili veri elde ederek okuyucuya sunmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin ve yöneticilerin hizmet içi 

eğitim ve kendini geliştirmeye yönelik sorunları ile ilgili doğrudan bir çalışma yapılması ve bu sorunların detaylı 

olarak incelenmesi gerekmektedir (Şahin, 1996: 14). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, MEB’de görev yapan ilkokul öğretmen ve yöneticilerinin katılmış oldukları 

hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Alt amaçlar olarak; 

Yönetici ve öğretmenlerin “hizmet içi eğitimin gerekliliği”, “hizmet içi eğitim alma isteği”, “hizmet içi 

eğitimin etkililiği” ve “hizmet içi eğitimde karşılaşılan sorunlara” ilişkin görüşleri;  

1. Cinsiyetlerine, 

2. Görevlerine, 

3. Programlara katılma durumlarına, 
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4. Kıdemlerine, 

5. Öğrenim durumlarına göre farklılık göstermekte midir?  

Araştırmanın Önemi 

Bu betimsel çalışmanın önemi hizmet içi eğitim faaliyetlerinin hali hazırdaki durumunu, öğretmenlerin 

ve yöneticilerin katıldıkları hizmet içi eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesiyle birlikte analiz edilmesine imkân 

sunmaktır. Araştırma, kamuya açık bir okuldaki mevcut hizmet içi eğitim durumlarıyla ilgili üç soru kategorisini 

ele alan niteliksel bir analize, öğretmenlerin ve yöneticilerin MEB tarafından verilen hizmet içi eğitim 

etkinliklerinin değerlendirilmesine dayanmaktadır.  

Varsayımlar 

Bu araştırmanın varsayımları aşağıda sıralandığı gibidir:  

1. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler ölçekte yer alan soruları kendi gerçek 

düşüncelerine ve durumlarına uygun şekilde cevaplandırmışlardır. 

 

2.   Araştırmada seçilen örneklem evreni temsil etmektedir.  

Sınırlılıklar 

Bu araştırmanın sınırlılıkları aşağıda belirtilmiştir:  

1. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ankara Keçiören ilçe merkezindeki resmi ilkokullarda görev yapan 

öğretmen ve yöneticilerle, 

 

2. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim 

uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi için hazırlanan veri toplama aracıyla sınırlıdır. 

 

BULGULAR 

Çalışma bulgularına göre, hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar alt boyutunun 

öğretmenlerde okuldaki görevleri yönünden anlamlı istatistiksel bir fark oluşturduğu görülmektedir (p < 0.05). 

Çalışma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı sorunlar, 

branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı sorunlardan daha fazladır. 

Çalışma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı sorunlar, 

branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı sorunlardan daha fazladır. 

Çalışma bulgularına göre yöneticilerin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı sorunlar, sınıf 

öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı sorunlardan daha fazladır. 

Çalışma bulgularına göre yöneticilerin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı sorunlar, branş 

öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı sorunlardan daha fazladır. 

Çalışma bulgularına göre, hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği alt boyutunun öğretmenlerde 

cinsiyetleri yönünden anlamlı istatistiksel bir fark oluşturduğu görülmektedir (p < 0.05). 

Ayrıca kadın öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki görüşü (x̄=4) erkek 

öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki görüşünden (x̄=3.8) daha olumludur. 

Çalışma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki 

görüşü, branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki görüşünden daha 

olumludur. 

Çalışma bulgularına göre yöneticilerin hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki görüşü, 

branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki görüşünden daha olumludur. 
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Çalışma bulgularına göre yöneticilerin hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki görüşü, 

sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki görüşünden daha olumludur. 

Çalışma bulgularına göre 1-5 defa programa katılan öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi eğitim 

uygulamalarının gerekliliği hakkındaki görüşü, 6-10 defa programa katılan öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi 

eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki görüşünden daha olumludur. 

Çalışma analizleri doğrultusunda hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği alt boyutunun 

öğretmenlerde eğitim durumları yönünden anlamlı istatistiksel bir fark oluşturmadığı görülmüştür (p > 0.05). 

Çalışma analizleri doğrultusunda, hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği alt boyutunun 

öğretmenlerde katıldıkları program sayısı yönünden anlamlı istatistiksel bir fark oluşturmadığı görülmüştür.(p > 

0.05). 

Çalışma analizleri doğrultusunda, hizmet içi eğitim uygulamalarına katılma istekliliği alt boyutunun 

öğretmenlerde cinsiyetleri yönünden anlamlı istatistiksel bir fark oluşturduğu görülmüştür(p < 0.05). 

Çalışma bulgularına göre erkek öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalara katılma istekliliği (x̄=3.4) 

kadın öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalara katılma istekliliğinden (x̄=3.2) daha fazladır. 

Çalışma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarına katılma istekliliği, branş 

öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarına katılma istekliliğinden daha fazladır. 

Çalışma bulgularına göre 1-5 yıl arası çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalara katılma 

istekliliği, 21 yıl ve üzeri çalışan öğretmenlerin ve üzeri süredir çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

uygulamalara katılma istekliliğinden daha fazladır. 

Çalışma analizleri doğrultusunda, hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği alt boyutunun 

öğretmenlerde cinsiyetleri yönünden anlamlı istatistiksel bir fark oluşturduğu görülmüştür.(p < 0.05). 

Çalışma bulgularına göre erkek öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği hakkındaki 

görüşü (x̄=2.4) kadın öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği hakkındaki görüşünden (x̄=2.2) 

daha olumludur. 

Çalışma bulgularına göre yöneticilerin hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği hakkındaki görüşü, 

sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği hakkındaki görüşünden daha olumludur. 

Çalışma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği hakkındaki 

görüşü, branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği hakkındaki görüşünden daha olumludur. 

Çalışma bulgularına göre yöneticilerin hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği hakkındaki görüşü, 

branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği hakkındaki görüşünden daha olumludur. 

Çalışma bulgularına göre eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarının 

etkililiği hakkındaki görüşü, eğitim enstitüsü/ eğitim yüksekokulu mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

uygulamalarının etkililiği hakkındaki görüşünden daha olumludur. 

Çalışma bulgularına göre fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarının 

etkililiği hakkındaki görüşü, eğitim enstitüsü/ eğitim yüksekokulu mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

uygulamalarının etkililiği hakkındaki görüşünden daha olumludur. 

Çalışma bulgularına göre 1-5 defa programa katılan öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi eğitim 

uygulamalara katılma istekliliği, 11 defa ve üzeri kez programa katılan öğretmen ve yöneticilerin ve üzeri hizmet 

içi eğitim uygulamalarının etkililiği hakkındaki görüşleri daha olumludur. 

Çalışma bulgularına göre 6-10 defa programa katılan öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi eğitim 

uygulamalara katılma istekliliği, 11 defa ve üzeri kez programa katılan öğretmen ve yöneticilerin ve üzeri hizmet 

içi eğitim uygulamalarının etkililiği hakkındaki görüşleri daha olumludur. 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

76 
 

Çalışma analizleri doğrultusunda, hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar alt boyutunun 

öğretmenlerde cinsiyetleri yönünden anlamlı istatistiksel bir fark oluşturduğu görülmüştür(p < 0.05). 

Çalışma bulgularına göre erkek öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı sorunlar 

(x̄=3.5) kadın öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı sorunlardan (x̄=2.8) daha olumsuzdur. 

Çalışma bulgularına göre eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarında 

karşılaştığı sorunlar, eğitim enstitüsü/ eğitim yüksekokulu mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

uygulamalarında karşılaştığı sorunlardan daha fazladır. 

Çalışma bulgularına göre eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarında 

karşılaştığı sorunlar, diğer fakültelerden mezun öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaştığı 

sorunlardan daha fazladır. 

Çalışma bulgularına göre fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarında 

karşılaştığı sorunlar, eğitim enstitüsü/ eğitim yüksekokulu mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

uygulamalarında karşılaştığı sorunlardan daha fazladır. 

Çalışma bulgularına göre Fen Edebiyat Fakültesi mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

uygulamalarında karşılaştığı sorunlar, diğer fakültelerden mezun öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarında 

karşılaştığı sorunlardan daha fazladır. 

Çalışma bulgularına göre diğer fakültelerden mezun öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarında 

karşılaştığı sorunlar, eğitim enstitüsü/ eğitim yüksekokul mezunu öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarında 

karşılaştığı sorunlardan daha fazladır. 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırmada ilkokul yönetici ve öğretmenlerin, hizmet içi eğitim uygulamaları hakkındaki görüşleri detaylı 

olarak incelenmiştir. Öğretmen ve yöneticilerin cinsiyete göre hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği ile 

ilgili düşünceleri arasındaki farklılıklar karşılaştırmalı olarak araştırılmış; kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere 

kıyasla anlamlı bir farkla, hizmet içi eğitimin gerekli olduğunu düşündüğü tespit edilmiştir.  

Bulgulara göre yönetici, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri arasında hizmet içi eğitim uygulamalarının 

gerekliliği konusunda anlamlı görüş farklılıkları vardır. Çalışma bulgularına göre uygulamaların gerekliliği 

hakkında yöneticilerin, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenlerinden; sınıf öğretmenlerinin ise branş 

öğretmenlerinden daha olumlu görüşte olduğu saptanmıştır.  

1-5 defa programa katılan öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki 

görüşü, 6-10 defa programa katılan öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği 

hakkındaki görüşünden daha olumlu olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular, yapılan hizmet içi eğitimlerin yeteri 

kadar tatmin edici olmadığı, her ilave eğitimle bu tatminsizliğin arttığı ve giderek gereksiz görüldüğü yolunda bir 

kanı oluşturmaktadır. Bu da, bu eğitimlerin daha titiz hazırlanması ve uygulanması gerektiği böylece tatminin 

artırılarak hizmet içi eğitime daha hevesli katılmalarının sağlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Çalışma sonuçlarına göre erkek öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılmak konusunda, kadın öğretmenlere 

kıyasla daha istekli olduğu belirlenmiştir. Çalışmayı destekler nitelikte Öztürk (2007) çalışmasında, hizmet içi 

eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerde cinsiyet değişkenine göre farklılıklar olduğu sonucuna ulaşmıştır. Altun 

ve Gök(2010) çalışmalarında hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerin cinsiyete göre anlamlı 

değişiklikler gösterdiğini tespit etmişlerdir.  Bu çalışmadan farklı olarak Uçar’ın (2005) çalışmasında ise anlamlı 

fark kadın öğretmenlerin lehinde bulunmuştur. 

Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarına katılma istekliliği, branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 

uygulamalarına katılma istekliliğinden daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ereş ve Üstün (2010) Amasya ili 

merkezinde faaliyet gösteren ilköğretim okullarında 184 öğretmen ile yapmış oldukları çalışmalarında sınıf 

öğretmenleri ve diğer öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını tespit etmişlerdir. Bu 
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çalışmadan farklı olarak Uçar’ın (2005) çalışmasında hizmet içi eğitim uygulamalarına katılma istekliliğinin 

öğretmenlerde okuldaki görevleri yönünden anlamlı bir fark oluşturmadığı saptanmıştır. 

Bulgulara göre 1-5 yıl arası çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalara katılma istekliliği, 11-20 yıl ve 

21 yıl ve üzeri çalışan öğretmenlerin ve üzeri süredir çalışan öğretmenlerden daha fazla olup, genç öğretmenlerin 

hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin istekliliğinin daha fazla olduğu söylenebilir. Uçar’ın (2005) çalışmasında 

az kıdem yılına sahip olan öğretmenlerin ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılma istekliliği göstermedikleri 

fakat uzun zaman bu mesleği yapanların gelişmeleri hizmet içi eğitim programları ile takip etmek konusunda daha 

istekli oldukları bulunmuştur. Bizim çalışmamız ile Uçar’ın çalışma sonuçları arasındaki farklılığın nereden 

kaynaklandığını anlamak için bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 

Bulgulara göre yönetici, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri arasında hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği 

konusunda anlamlı görüş farklılıkları vardır. Çalışma bulgularına göre uygulamalarının etkililiği hakkında 

yöneticilerin, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenlerinden; sınıf öğretmenlerinin ise branş öğretmenlerinden daha 

olumlu görüşte olduğu saptanmıştır. Ereş ve Üstün (2009) çalışmalarında, branş öğretmenleri ile sınıf 

öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını saptamışlardır. Benzer şekilde Uçar’ın (2005) 

yaptığı çalışmada da yöneticilerin hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği ile ilgili olarak, sınıf öğretmeni ve 

branş öğretmenlerinden daha olumlu tutum sergilediği; farklı olarak branş öğretmenlerinin ise sınıf 

öğretmenlerinden daha olumlu tutum sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, her iki örnekte de yönetici 

konumda bulunanların üstlenmiş oldukları sorumluluklar nedeniyle eğitim meselesinde yeniliklere ayak uydurma 

ve öğretmenlerin yeni bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlama konusunda sınıf ve branş öğretmenlerinden daha 

olumlu bir tavır içinde olduğu görülmektedir. Aynı tutumun öğretmenlerde de gelişmesini sağlamak amacıyla 

öğretmenlere yönetimde belirli ölçüde sorumluluk verilmesi önerilebilir.  

Bulgulara göre 1-5 yıl ve 6-10 yıl arası süreyle çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarının etkili 

olduğu düşüncesi, 11-20 yıl arası süreyle çalışan öğretmenlerin ve üzeri süredir çalışan öğretmenlerden daha fazla 

olup, genç öğretmenler üzerinde hizmet içi eğitim uygulamalarının daha etkili olduğu söylenebilir. Uzun süredir 

çalışan ve defalarca hizmet içi eğitimi alan öğretmenlerde zaman içinde bir tatminsizlik ve bıkkınlık ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle, kıdemli öğretmenlerin motivasyonlarını yükseltecek etkinliklerin yapılması 

önerilmektedir. Bu çalışmadan farklı olarak Uçar’ın (2005) çalışmasında 21 yıl ve üzeri Kıdemine sahip olan 

grubun hizmet içi eğitim uygulamalarını diğer gruplara oranla daha etkili gördüğü bulunmuştur. Öztürk(2007) ile 

Altun ve Gök(2010) çalışmalarında öğretim deneyimi bağlamında hizmet içi eğitim ile ilgili görüşler arasında  

farklılıklar olduğunu saptamışlardır. 

Araştırmaya göre eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesinden mezun olan öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

uygulamalarını eğitim enstitüsü/ eğitim yüksekokulu mezunlarına oranla daha etkili gördüğü bulunmuştur. Mezun 

olunan okulun neden böyle bir fark oluştuğunu anlayabilmek için öğretmenler ve yöneticiler üzerinde daha geniş 

çaplı araştırmaların yapılması önerilebilir. MEB Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları planlanırken mezun olunan okul 

faktörünün de dikkate alınması önerilebilir. 

Çalışmada programlara 1-5 defa ve 6-10 defa katılan öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi eğitim uygulamalara 

katılma istekliliği, 11 defa ve üzeri kez programa katılan öğretmenlere kıyasla daha fazla olarak hizmet içi eğitim 

uygulamalarının gerekli olduğunu düşünmektedir. Erçetin (1991) çalışmasında meslekte geçirilen yıl faktöründen 

ziyade yönetici konumunda olan öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamaları hakkında daha olumlu ve ılımlı 

tutum sergilediklerini belirlemiştir. Öztürk (2007) çalışmasında çalışma bulgularını destekler nitelikte sonuçlara 

ulaşmıştır.Uçar’ın (2005) çalışmasında ise programa katılma sayısının hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği 

ile ilgili görüşleri etkilemediği saptanmıştır. Eğitimlerden elde edilen tatminin düşüklüğü ve motivasyon eksikliği 

böyle bir sonuca neden olmuş olabilir. Bu durum, eğitimlerin verimliliğini artırmak için tedbirler alınması gerektiği 

yolundaki görüşümüzü desteklemektedir. 

Erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere kıyasla, hizmet içi eğitim uygulamalarında daha fazla sorunla 

karşılaştıkları tespit edilmiştir. Bu çalışma sonuçlarından farklı olarak Uçar’ın (2005) çalışmasında erkek 

öğretmenlerin, kadın öğretmenlere kıyasla, hizmet içi eğitim uygulamalarında sorunla karşılaşma durumu daha az 

olarak bulunmuştur. Bu farklılığın nereden kaynaklandığı araştırılmalıdır. 
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Çalışma bulgularına göre hizmet içi eğitim uygulamalarında yöneticilerin, sınıf öğretmeni ve branş 

öğretmenlerinden; sınıf öğretmenlerinin ise branş öğretmenlerinden daha fazla sorunla karşılaştığı saptanmıştır. 

Ereş ve Üstün (2007) çalışmalarında branş öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Uçar’ın (2005) yaptığı çalışmada da yöneticilerin hizmet içi eğitim 

uygulamalarında, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenlerinden; sınıf öğretmenlerinin ise branş öğretmenlerinden 

daha fazla sorunla karşılaştığı saptanmıştır. Bu durum, uygulanan hizmet içi eğitim programlarının tüm eğitici 

gruplarının ihtiyaçlarını giderecek biçimde hazırlanmadığının işareti olabilir. Böyle ise, bu yolda tedbir alınması 

gerekmektedir. MEB Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca öğretmen ve yöneticilere her yıl swot ve ihtiyaç 

analizleri yapılarak; hizmet içi eğitim plan ve programlarını sonuç değil de süreç odaklı olarak yeniden planlaması 

ve yapılandırılması daha faydalı olacaktır. MEB tarafından verilen Hizmet İçi Eğitim Programları sonrası ölçekler 

hazırlanarak öğretmen ve yöneticilerden geri dönüt alınmalı, bir sonraki program planlanırken de bu geri 

dönütlerden faydalanılmalıdır. 

Bulgulara göre 1-5 yıl ve 6-10 yıl arası süreyle çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarında, 11-20 yıl 

arası süreyle çalışan öğretmenlerin ve üzeri süredir çalışan öğretmenlerden göre daha fazla sorunla karşılaştığı 

belirlenmiştir. San(1999)çalışmasında hizmet içi eğitim uygulamalarında yaşanan sorunların mesleki deneyim ile 

orantılı olduğunu saptamıştır. Bu çalışmadan farklı olarak Uçar’ın (2005) çalışmasında kıdemin hizmet içi eğitim 

uygulamalarında karşılaşılan sorunları etkilemediği bulunmuştur. Çalışma süresi ile eğitim uygulamalarında 

sorunla karşılaşma arasında böyle bir ilişkinin bulunmasının nedenlerini araştıracak daha fazla çalışma yapılmalı, 

sebepler tespit edildikten sonra bunu ortadan kaldıracak tedbirler alınmalıdır.  

Araştırmaya göre eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesinden mezun olan öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

uygulamalarında eğitim enstitüsü/ eğitim yüksekokulu mezunlarına oranla daha fazla sorunla karşılaştığı 

bulunmuştur. Mezun olunan okul ile eğitim uygulamalarında sorunla karşılaşma oranı arasında böyle bir ilişkinin 

bulunmasının nedenleri araştırılmalıdır. Bu bağlamda farklı eğitim kurumlarından mezun olmak, eğitim konusuna 

bakış açısını mı etkilemektedir, yoksa okullarda öğretmenlere mezun oldukları eğitim kurumlarına göre mi görev 

dağılımı yapılmakta, sorumluluk verilmekte veya farklı davranılmaktadır? Bu sorulardan hareketle sorunların 

kaynağı belirlenmeli ve sorunların çözümlerine yönelik tedbirler alınmalıdır. Bu çalışmadan farklı olarak Uçar’ın 

(2005) çalışmasında eğitim durumunun hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunları etkilemediği 

bulunmuştur. 

Çalışmadan elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde birkaç temel noktanın öne çıktığı görülmektedir. 

Öncelikle, hizmet içi eğitimle ilgili yapılan çeşitli araştırmaların sonuçları zaman zaman büyük farklılıklar 

gösterebilmektedir. Bu farklılıklar kullanılan araştırma yöntemi ile ilgili olabileceği gibi, örneklem seçimi, 

örneklemi oluşturan yönetici ve öğretmenlerin coğrafi, kültürel ve benzeri farklılıklara sahip olmasından da 

kaynaklanabilir. Özellikle OECD 2015 ve 2016 raporlarında ülkemizin PISA başarısında da bölgesel ve bireysel 

faktörler dikkat çekmiştir. Bu bağlamda Hizmet İçi Eğitim uygulamaları planlanırken bölgesel ve bireysel faktörler 

dikkate alınarak eğitimler öncesinde bölge bazında ihtiyaç analizlerinin yapılması faydalı olacaktır. İkinci olarak, 

hizmet içi eğitim programlarının günün değişen koşullarına göre sık sık güncellenmediği, bu nedenle bu eğitimlere 

katılma sıklığı arttıkça katılımcılarda aynı eğitimi almanın getirdiği bir bıkkınlığın ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 

Aynı içerikle verilen eğitim, zamanla değişen şartlara cevap veremediğinden eğitimciler burada edindikleri 

bilgilerle sorunları çözemez ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmektedirler. Bu nedenle, hizmet 

içi eğitim programlarının değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde daha sık güncellenmesi gerekmektedir. Üçüncü 

olarak, hizmet içi eğitimden yararlanma sıklığı arttıkça gönüllülük ve tatminin azalması, yönetici ve öğretmenlerin 

hangi sıklıkta bu eğitime tabi tutulmasının daha doğru olacağı sorusunun üzerinde düşünülmesi gerektiğini 

göstermektedir. Ayrıca hizmet içi eğitim uygulamalarında adaletsiz bir dağılım olduğu da alanda yapılan 

araştırmada belirlenmiştir. Yıl içerisinde her öğretmen ve yöneticiye eşit sayıda hizmet içi eğitim verilmesi verilen 

hizmet içi eğitim programlarının amacına hizmet etmesi noktasında  daha faydalı olacaktır. Dördüncü olarak, yaş 

ve cinsiyetin hizmet içi eğitim programlarına katılma konusunda isteklilik, program sırasında sorun yaşama, 

programlardan memnuniyet ve benzeri bakımlardan farklılık oluşturduğu görülmektedir. Bu konuda yapılan çeşitli 

araştırmalar incelenerek, hizmet içi eğitim programlarının yaş ve cinsiyet farklılıklarını dikkate alan ve yurt dışında 

yapılan çalışmalarda dikkate alınarak yeni bir içerik ve biçimde düzenlenmesi düşünülebilir. Beşinci olarak, 

yönetici, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri arasında hizmet içi eğitime yönelik tutumların farklılığı da önemle 
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dikkate alınması gereken bir husustur. Yine mezun olunan okulun da bu bakımdan farklılık yarattığı tespit 

edilmiştir. Bu farklılıkların nereden kaynaklandığının tespit edilerek bundan sonra yapılacak eğitimlerde bunun 

dikkate alınması önerilebilir. Altıncı olarak, yöneticilerin öğretmenlere göre hemen her bakımdan daha olumlu bir 

tavır sergiledikleri anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, tüm öğretmenlere okul yönetiminde belirli sorumluluklar 

verilerek hem kurum ile bağlarının güçlendirilmesi hem de sorunlar konusunda farkındalık oluşturulması, böylece 

hizmet içi eğitimlere yönelik bakış açılarının daha olumlu hale getirilmesi sağlanabilir., 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN ALGILARI 
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Özet 

Çocuk hakları, yasalarla güvence altına alınan ve tüm çocukların doğuştan sahip olduğu evrensel bir 

kavramdır. Çocuğun sahip olduğu hakların ve özgürlüklerin farkında olması, kendisine bu haklar ile ilgili temel 

kavramların tanıtılması oldukça önemlidir. Bundan dolayı çocuk hakları, eğitim sisteminin de önemli bir meselesi 

haline gelmektedir. Eğitim sistemi içerisinde çocukların sahip olduğu haklarla ilgili bilgi alabileceği temel 

aktörlerden biri de öğretmenlerdir. Öğretmenlerin çocuk hakları konusunda ne kadar bilgiye sahip olduğu ve bu 

hakları nasıl değerlendirdiği büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan yeni yetişen öğretmen adaylarının da çocuk 

haklarını ne kadar bildiği ve benimsediği de önemli hale gelmektedir. Bu öneminden dolayı araştırmanın amacı 

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının çocuk haklarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak ve çocuk haklarını 

zihinlerinde nasıl yapılandırdıklarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma nitel araştırma yöntemi ile 

yürütülmüş ve araştırma katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın 

kalıtımcılarını İstanbul ilinde yer alan bir devlet üniversitesinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nün 2. ve 3. 

sınıflarında öğrenim görmekte olan 76 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Kelime İlişkilendirme Testi 

(KİT) kullanılarak toplanmış ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma verilerinin analizi sonucunda 

çocuk hakları kavramına ilişkin altı kategori belirlenmiştir. Bunlar (1) Çocuk haklarının doğası, (2) Çocuk hakları, 

(3) Çocuklara karşı sorumluluklar, (4) Çocuk istismarı, (5) Çocukların toplumsal işlevi ve (6) Çocuk haklarının 

gerekliliği şeklinde ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Algı.  

SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS ON CHILDREN’S RIGHTS 

ABSTRACT 

Child rights is a universal concept that all children have inherently and is guaranteed by law. It is very 

important for the child to be aware of his rights and freedoms and to introduce him to the basic concepts of these 

rights. Therefore, child rights become an important issue in the education system. Teachers are one of the main 

actors in the education system that children can get information about their rights. The amount of information 

teachers has about child rights and how they evaluate these rights is of great importance. In this respect, it is also 

important to see how well-educated prospective teachers know and adopt children's rights. Furthermore, it is 

important that the pre-service teachers know and adopt the child rights. Because of this importance, the aim of the 

study is to reveal the perceptions of Social Studies Teacher Candidates about child rights and to determine how 

child rights are structured in their minds. For this purpose, the study was conducted with qualitative research 

method and the research participants were determined using purposive sampling method. The heritages of the 

study is consisted of 76 students studying in the 2nd and 3rd grades of the Social Studies Teaching Department of 

a state university in Istanbul. Research data were collected by using Word Association Test and analyzed with 

content analysis technique. As a result of the analysis of the research data, six categories related to the concept of 

child rights were determined. These are: (1) the nature of child rights, (2) child rights, (3) Responsibilities to 

children, (4) child abuse, (5) social function of children (6) the necessity of child rights.  

Key Words: Children’s Rights, Social Studies Teachers, Perception.  
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GİRİŞ 

Her ulus geleceğin teminatı olan çocuklara gereken önem ve değeri vermek durumundadır. Toplumların 

gelişmesinde, neslin ve kültür devamının sağlanmasında, yaşanılabilir bir dünya düzeninin oluşturulmasında 

çocuklar önemli görevler üstlenmektedir.  

Çocuk kavramının birçok tanımı olmakla birlikte bu kavram Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de şu 

şekilde ifade edilmektedir. “Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta 

reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.” Yani ulusal yasalarca daha genç bir yaşta 

reşit sayılma hariç onsekiz yaşın altındaki her insan çocuk sayılmaktadır (Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 1989).  

Tarihi süreç içerisinde çocuklara ilişkin birçok gelişme ve değişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerden en 

önemlisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme’dir. Bu Sözleşme’ye göre tüm çocukların kanun ile belirlenmiş kendilerine ait hakları vardır ve bu 

hakların tümüne çocuk hakları denilmektedir (Akyüz, 2001). Bu Sözleşme’nin kapsamında çocukların kişisel, 

toplumsal, kültürel ve siyasal hakları ile ilgili oldukça ayrıntılı 54 hüküm yer almaktadır (Karaman-Kepenekçi ve 

Baydık, 2009). Bu hükümlerin uygulamaları gerçekleştirilirken dört önemli kriter göz önünde bulundurulmaktadır. 

Bunlar; çocuk haklarının hiçbir ayrım gözeltilmeden tüm çocuklara tanınması, çocukların yaşama ve gelişme 

haklarının korunması, çocuğun yüksek yarar ve faydasının ön plana alınması ve çocuğun tüm düzeylerde karar 

alma süreçlerine dahil edilmesidir (Karakaş ve Çevik, 2016).  

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye taraf olan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Ülkemiz Sözleşme’nin 

yürürlüğe girmesinden kısa bir zaman sonra 14 Eylül 1990 tarihinde bu Sözleşme’yi imzalamıştır (Akyüz, 2001). 

Sözleşmeyi 1995’te yürürlüğe koyan Türkiye, 2005 yılında Çocuk Koruma Kanunu’nu kabul etmiş, 2010 yılında 

da ulusal bir Çocuk Hakları Stratejisi hazırlıklarına başlamıştır. 2013 yılında yürürlüğe giren bu strateji belgesi 

incelendiğinde, temel çocuk haklarını esas alan, çocuğun iyilik ve refahını önce aile içinde sağlamaya çalışan, 

sosyal katılıma önem veren bir belge görülmektedir. Strateji belgesindeki hedeflerin gerçekleştirilmesi için bütün 

ilgili kurumların birlikte hareket etmesi ve çocuk ile doğrudan ilgili olmayan diğer kanun ve düzenlemelerde de 

mutlaka çocuk haklarının ve stratejide konulan temel ilkelerin dikkate alınması vurgulanmıştır (Karakaş ve Çevik, 

2016). Böylece Türkiye’de çocukların hakları hem ulusal hem de uluslar arası hukuk kuralları ile güvence altına 

alınmıştır (Karaman-Kepenekçi ve Baydık, 2009). Türkiye, çocuk haklarına ilişkin yasal düzenlemerin yanında 

çocuk hakları eğitimi konusunda da birtakım faaliyetlerde bulunmuştur. Bu konudaki önemli ilk adımlardan biri, 

1998’de zorunlu eğitim süresinin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmasıdır. Böylece ilköğretim kademesindeki çocukların 

eğitim hakkı yasalarla güvence altına alınmıştır. Önemli görülecek diğer bir adım ise, 2004 yılında ilköğretim 

programlarının yapılandırmacı yaklaşıma göre yenilenmesi ve öğrenci merkezli eğitim anlayışının 

benimsenmesidir. Bu anlayış doğrultusunda çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimi konusu da bazı ders 

içeriklerinde yer almıştır. Bu derslerin başında Sosyal Bilgiler dersi gelmektedir (Ersoy, 2008). Sosyal Bilgiler 

dersi çocuk hakları eğitimi konusunda önemli bir misyon üstlenmektedir. Çünkü bu ders kapsamında öğrencilere 

sahip oldukları temel haklar konusunda bilgi verilmekte ve bu hakları nasıl kullanmaları gerektiği öğretilmektedir. 

Böylece her bakımdan haklarının farkında olan ve bunları içselleştiren öğrenciler yetiştirilmektedir. Bu durumda 

dersin öğreticisi olarak en önemli görev Sosyal Bilgiler öğretmenlerine düşmektedir. Sosyal Bilgiler öğretmenleri, 

öğrencilerin toplumsal yaşama hazırlanmasında ve etkin bir birey olarak hak ve sorumluluklarının bilincinde 

olmaları konusunda önemli rol oynamaktadır. Öğretmenler sınıf düzeyi ve öğrenci seviyesini dikkate alarak, 

konuya uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak ve ders içeriğine uygun materyaller seçerek çocuk hakları 

eğitimini etkili bir şekilde vermelidir. Bundan dolayı Sosyal Bilgiler öğretmenleri çocuk haklarının kapsamını ve 

çocuk hakları eğitiminin nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilmelidir. Öğretmenler bu konudaki kazanımları 

öğretmenlik eğitimi sürecinde edinmektedir. Yani lisans dönemlerinde aldıkları eğitim belirleyici olmaktadır. Bu 

noktada çocuk hakları eğitimini gerçekleştirecek olan ve öğrencilere çocuk hakları kavramını kazandıracak olan 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının konuyu nasıl algıladıkları önemlidir. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler öğretmen 

adaylarının çocuk haklarını nasıl algıladıkları merak konusudur. Bu bakımdan araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler 

Öğretmen Adayları’nın çocuk haklarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak ve çocuk haklarını zihinlerinde nasıl 

yapılandırdıklarını belirlemektir.  
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YÖNTEM 

 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum 

çalışmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. Bu desenle belirli bir duruma 

ilişkin sonuçlar ortaya koymak amaçlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).     

 

Katılımcılar 

Bu araştırmanın kalıtımcılarını İstanbul ilinde yer alan bir devlet üniversitesinin Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği Bölümü’nün 2. ve 3. sınıflarında öğrenim görmekte olan 76 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların 

belirlenmesinde amaçlı örneklem yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmada etik ilkeler gereği gönüllü olarak katılmak 

isteyen Sosyal Bilgiler öğretmen adayları katılımcı olarak seçilmiştir. Katılımcılara araştırmanın amacı ve 

konusuna yönelik birtakım bilgiler verilmiştir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Çocuk haklarına ilişkin Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının algılarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu 

araştırmada veriler Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılarak toplanmıştır. Kelime ilişkilendirme testi, belli 

bir sürede bir konuyla ilgili verilen anahtar bir kavramın öğrencinin aklına getirdiği kavramları yazması sürecinden 

oluşmaktadır. Kelime ilişkilendirme testi ile öğrencilerin söz konusu kavrama ilişkin algılarını ortaya çıkarma 

amaçlanmaktadır. Bu veri toplama aracı öğrencilerin bilişsel yapılarını ortaya koymada, kavram yanılgılarını 

belirlemede ve kavramsal değişimleri görmede sıklıkla kullanılmaktadır (Gültekin vd., 2015).  

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Kelime İlişkilendirme Testi iki aşamadan oluşmaktadır. 

İlk aşamada araştırmanın amacına hizmet etmesi bakımından “çocuk hakları” kavramı anahtar kelime olarak 

seçilmiş ve bu kavram bir sayfada yer alacak şekilde on kez alt alta yazılarak bir test hazırlanmıştır. Uygulama 

öncesinde öğretmen adaylarına Kelime İlişkilendirme Testi hakkında birtakım açıklamalar yapılmış ve ilk aşamayı 

tamamlamaları için katılımcılara otuz saniye süre verilmiştir. Anahtar kelime için tanınan otuz saniyelik süre dilimi 

bu konuda yapılan çalışmalarda en uygun süre olarak belirlenmiştir (Bahar ve Özatlı, 2003; Kaya ve Akış, 2015). 

Testin ikinci aşamasını anahtar kavram ile ilgili bir cümlenin yazılması oluşturmaktadır. Katılımcıların anahtar 

kavrama verdikleri yanıt ile yazdıkları cümleler arasında bağ kurmaları önemlidir. Söz konusu cümlenin yazılması 

için katılımcılara yirmi saniye süre verilmiştir.   

  

Araştırmanın verileri içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Verilerin analizi 

sırasında ilk önce elde edilen veriler analize hazır duruma getirilmiştir. Her katılımcının anahtar kelime için verdiği 

cevaplar tek tek tespit edilmiş ve cevap kelimelerin frekans tablosu oluşturulmuştur. Benzer olan cevap kelimeler 

birleştirilmiş ve daha sonra da anlamsal ilişki durumlarına göre kategoriler oluşturulmuştur. 

 

Kelime ilişkilendirme testinin ikinci aşamasında cevap olarak yazılan cümleler tek tek incelenmiş, anahtar 

kavram ile ilgili ilişkisinin olup olmadığı ya da söz konusu kategorilerle bir bağlantısının olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın geçerliliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuş ve geri bildirimler 

doğrultusunda sonuçlar yeniden değerlendirilmiştir. Araştırmanın güvenirliği ise, farklı araştırmacıların kodlara 

ve kategorilere ilişkin görüşleri karşılaştırılarak sağlanmaya çalışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).     

 

BULGULAR 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Algıları 

 

Kelime ilişkilendirme testinden elde edilen verilerin analizi sonucunda; araştırma katılımcılarının verdiği 

cevaplar doğrultusunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin algılarını ortaya koyan altı 

kategorinin olduğu belirlenmiştir. Bunlar (1) Çocuk haklarının doğası, (2) Çocuk hakları, (3) Çocuklara karşı 

sorumluluklar, (4) Çocuk istismarı, (5) Çocukların toplumsal işlevi ve (6) Çocuk haklarının gerekliliği şeklinde 
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ifade edilebilir. İlgili kategoriler ve onları temsil eden kelimeler frekans değerleri ile birlikte tablolar halinde 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. Birinci Kategoriye Ait Bilgiler  

Çocuk Haklarının Doğası                  f 

Sevgi 

Mutluluk 

Vicdan 

Saygı  

17 

5 

3 

2 

Toplam                                                                                                                      27 

   

 

Tablo 1’de Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “çocuk hakları” anahtar kavramına ilişkin verdikleri 

cevap kelimelerin çocuk haklarının doğası kategorisini oluşturduğu görülmektedir. Bu kategoride katılımcıların 

‘sevgi, mutluluk, vicdan ve saygı’ gibi kelimeleri ifade ettikleri görülmektedir. Burada Sosyal Bilgiler öğretmen 

adayları çocuk hakları kavramını bu hakların doğası ile ilişkilendirmektedir.  

 

Tablo 2. İkinci Kategoriye Ait Bilgiler  

Çocuk Hakları                 f 

Eğitim Hakkı  

Oyun Oynama Hakkı  

Yaşama Hakkı  

Özgür Olma Hakkı  

Barınma Hakkı  

Sağlıklı Yaşama Hakkı  

Beslenme Hakkı  

Düşünme ve İfade Özgürlüğü Hakkı  

Dokunulmazlık Hakkı  

 

50 

43 

30 

25 

23 

18 

13 

7 

4 

Toplam                                                                                                                      213 

 

Tablo 2’de katılımcıların “çocuk hakları” anahtar kavramına ilişkin verdikleri cevapların çocuk hakları 

kategorisini oluşturduğu görülmektedir. Sosyal Bilgiler öğretmen adayları “çocuk hakları” kavramına ilişkin bu 

hakların neler olduğu konusunda ifadelerde bulunmuşlardır. Katılımcıların çoğunluğu ‘eğitim hakkı, oyun oynama 

hakkı, yaşama hakkı, özgür olma hakkı, barınma hakkı, sağlıklı yaşama hakkı, beslenme hakkı, düşünme ve ifade 

özgürlüğü hakkı ve dokunulmazlık hakkı’ gibi çocuk haklarına vurgu yapmışlardır. Sosyal Bilgiler öğretmen 

adaylarının çocuk hakları kavramı ile bu hakların neler olduğu konusundaki ilişkilendirmelerinin anlamlı olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 3. Üçüncü Kategoriye Ait Bilgiler  

Çocuklara Karşı Sorumluluklar                 f 

Koruma  

Sorumluluk  

Bakım  

Psikolojik Destek  

Sosyal Yardım  

 

14 

8 

4 

4 

3 

Toplam                                                                                                                      33 
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Tablo 3’te katılımcıların “çocuk hakları” anahtar kavramına ilişkin verdikleri cevapların çocuklara karşı 

sorumluluk kategorisini oluşturduğu görülmektedir. Bu kategoride öğretmen adaylarının ‘koruma, sorumluluk, 

bakım, psikolojik destek ve sosyal yardım’ gibi ifadeleri kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların çocuk hakları 

kavramı ile çocuklara karşı sorumluluğu ilişkilendirdikleri görülmektedir.  

Tablo 4. Dördüncü Kategoriye Ait Bilgiler  

Çocuk İstismarı                                                                                                         f 

Şiddet 

Taciz 

Sömürmek 

Yaşama Hakkının İhlali 

İhmal  

 

11 

11 

9 

5 

4 

Toplam                                                                                                                      40 

 

Tablo 4’te Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “çocuk hakları” anahtar kavramına ilişkin verdikleri 

cevapların çocuk istismarı kategorisini oluşturduğu görülmektedir. Bu kategoride katılımcıların ‘şiddet, taciz, 

sömürmek, yaşama hakkının ihlali ve ihmal’ gibi ifadelere vurgu yaptıkları görülmektedir. Öğretmen adayları 

çocuk hakları kavramı ile çocuğa yönelik istismarı ilişkilendirmiştir.  

Tablo 5. Beşinci Kategoriye Ait Bilgiler  

Çocukların Toplumsal İşlevi                                                                             f 

Sosyal Ortamda Yaşama   

Neslin Devamı  

Kültür Devamı  

4 

4 

3 

Toplam                                                                                                                       11 

 

  Tablo 5’te katılımcıların “çocuk hakları” anahtar kavramına ilişkin verdikleri cevapların çocukların 

toplumsal işlevi kategorisini oluşturduğu görülmektedir. Bu kategoride öğretmen adaylarının ‘sosyal ortamda 

yaşama, neslin devamı ve kültür devamı’ gibi ifadeleri kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların çocuk hakları 

kavramı ile çocukların toplumsal yaşamdaki işlevi arasında bir bağ kurdukları ifade edilebilir.  

Tablo 6. Altıncı Kategoriye Ait Bilgiler  

Çocuk Haklarının Gerekliliği                                                                              f 

Eşitlik  

Çocuk  

Evrensel  

Önemli  

Adalet  

Temel İhtiyaçlar 

30 

16 

7 

6 

4 

2 

 

Toplam                                                                                                                      65 

 

Tablo 6’da sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “çocuk hakları” anahtar kavramına ilişkin verdikleri 

cevapların çocuk haklarının gerekliliği kategorisini oluşturduğu görülmektedir. Bu kategoride katılımcıların 

‘eşitlik, çocuk, evrensel, önemli, adalet, ve temel ihtiyaçlar’ gibi ifadelere yer verdikleri görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının kullandığı bu ifadeler neden çocuk haklarının olması gerektiği konusunda bir fikir vermektedir.  
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çocuk Hakları Kavramına İlişkin Kurdukları Cümle Örnekleri  

Tablo 7. Bilimsel Bilgi İçeren Cümleler  

Bilimsel Bilgi İçeren Cümleler 

 

“Her çocuk eşit yaşamalıdır.” 

“Her çocuğun korunmaya ihtiyacı vardır.” 

“Her çocuk eğitim almaya hakkı vardır.” 

“Her çocuğun eğitim hakkı vardır.” 

“Çocuğun sahip olduğu haklardır.” 

“Her devlet tarafından korunmalıdır.” 

“Her çocuğun kendi hak ve özgürlükleri vardır.” 

“Tüm çocuklar eşit olmalıdır. Eğitim her çocuk için gereklidir.” 

“Çocuklar özgürce eğlenebilmeli.” 

“Çocuklar her zaman korunmalı.” 

“Çocukların okuma hakları kesinlikle ellerinden alınamaz.” 

 

 

Tablo 7’de katılımcıların çocuk hakları kavramına ilişkin yazmış oldukları cümleler yer almaktadır. Her 

bir cümle incelendiğinde ilgili kategorileri temsil eden cümleler yer almaktadır. Özellikle “çocuk hakları” 

kategorisi ile ilgili cümlelerin ağırlakta olduğu görülmektedir. Yine “çocuk hakları” kategorisi altında yer alan 

eğitim hakkına bilhassa vurgu yapılmaktadır.    

Tablo 8. Bilimsel Olmayan veya Yüzeysel Bilgi İçeren Cümleler 

Bilimsel Olmayan veya Yüzeysel Bilgi İçeren Cümleler 

 

“Her çocuk özeldir ve hakları vardır.” 

“Çocuk hakları gelecek nesillerin varlığını ve sağlığını garantiye alır.” 

“Çocuk hakları dünyada çok önemlidir.” 

“Zarar görmeden özgürce sağlıklı ebeveynler tarafından yaşayabilmek.” 

“Her çocuk çocukluğunu yaşamalıdır.” 

“Çocuk toplumun ferdi için emek verilmek durumundadır.” 

“Çocukları zincirlere bağlamak yerine özgürlüğüne izin verin.” 

“Çocuk hakların sadece sözü geçen durumlarda uygulanmamalıdır. Çocuk her yerde çocuktur.” 

“Çocuklarımızın eğlenme hakkı vardır. Oyun parkları arttırılsın.” 

“Her çocuğun sağlıklı huzurlu, mutlu, iyi bir eğitim aldığı bir yaşama ihtiyacı vardır.” 

“Çocuk aile ortamında sağlıklı, mutlu olmalıdır.” 

“Çocuk haklarını savunmalıyız.” 

“Çocuklar sevilmeyi ve korunmayı hak olduğu için birey olduğu için hak eder.” 

“Çocuklar özgür olmalı, çocuklar sevgiyle büyütülmeli.” 

“Yaşları küçük de olsa onlar da insandır.” 

“Çocuklarımız bizim gelecekteki teminatımızdır.” 

“Çocuksuz dünya olmaz.” 

“Her çocuk mutlu yaşamayı hak eder.” 

“Dünyanın geleceği için çocuk hakları önemli.” 

“Çocukları çok seviyorum.” 

“Her çocuk özeldir.” 

“Her çocuğun kendini güvende hissedeceği ve yetişebileceği bir ortamda büyümesi gerekir.” 

“Dokunulmamalı onlara o küçük bedenlere.” 

“Her çocuk özeldir ve iyi yetiştirlmeye hakkı vardır.” 

“Her çocuk özeldir ve ilgi gösterilmelidir.” 
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“Çocuk hakları herkesin sahip olduğu gibi çocuklarında sahip olduğu bir haktır.” 

“Çocuklar çok kıymetlidir, saftır, temizdir, günahsızdır.” 

“Her çocuk özeldir ve hakları vardır.” 

Tablo 8’de yer alan cümle örneklerinin genellikle yüzeysel bilgi içerdiği ya da bilimsel bir özellikte 

olmadığı görülmektedir. Ancak katılımcıların yine de ilgili kategorilere vurgu yaptıkları görülmektedir. Sosyal 

Bilgiler öğretmen adayları daha çok kendi duygularını dile getirdiği cümleler kurmuşlardır.   

Tablo 9. Kavram Yanılgısı İçeren Cümleler 

Kavram Yanılgısı İçeren Cümleler  

 

“Sadece zengin çocuklarının hakkı var.” 

“Dünya çocuklarındır.” 

“Çocukların hayal ettiği bir dünya.” 

“Çocuk hakları bizim hakkımızdır. Hak çocuktur, çocuk haktır.” 

“Çocuklar bütün haklarını alması gereken tek kişilerdir.” 

 

 

 

Tablo 9’da Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin kavram yanılgılarını içeren cümle 

örnekleri yer almaktadır. Bu cümlelerin hiçbir kategori ile herhangi bir bağlantısının olmadığı görülmektedir.   

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu 

çalışma sonucunda  altı kategori tespit edilmiştir. Bunlar (1) Çocuk haklarının doğası, (2) Çocuk hakları, (3) 

Çocuklara karşı sorumluluklar, (4) Çocuk istismarı, (5) Çocukların toplumsal işlevi ve (6) Çocuk haklarının 

gerekliliği şeklinde ifade edilebilir. 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının vermiş oldukları yanıtlar doğrultusunda çocuk haklarının doğası 

kategorisi ortaya çıkmıştır. Katılımcılar burada çocuk hakları kavramının özünde yer alan duygulara vurgu 

yapmışlardır. Ayrıca öğretmen adayları doğrudan çocukların sahip olduğu temel haklara da dikkat çekmişlerdir. 

Vurgu yaptıkları bu haklar; eğitim hakkı, oyun oynama hakkı, yaşama hakkı, özgür olma hakkı, barınma hakkı, 

sağlıklı yaşama hakkı, beslenme hakkı, düşünme ve ifade özgürlüğü hakkı, dokunulmazlık gibi temel haklarlardır. 

Özellikle eğitim hakkı katılımcılar tarafından sıklıkla ifade edilen bir haktır. Buna benzer bir sonuca Kaya (2011) 

öğretmen adaylarının çocuk hakları ile ilgili görüşlerini incelediği araştırmada ulaşmıştır. Söz konusu araştırmada 

öğretmen adayları %74.2 gibi bir oranla eğitim hakkına vurgu yapmışlardır.  

Araştırmanın bir diğer bulgusunu çocuklara karşı sorumluluklar oluşturmaktadır. Katılımcılar 

toplumdaki belirli kesimlerin çocuklara karşı sorumluluklarının olduğunu belirtmişlerdir. Bu sorumlulukların neler 

olduğunu koruma, sorumluluk, bakım, psikolojik destek ve sosyal yardım olarak ifade etmişlerdir. Dirican (2018) 

“Tarihi Süreçte Çocukluk ve Çocuk Hakları” isimli çalışmasında çocuklara ilişkin bakım, yetiştirilme ve korunma 

gibi birtakım sorumlulukların olduğu ve çocuk haklarının ortaya çıkmasında bu gibi temel ihtiyaçların da olduğunu 

belirtmiştir.  

Araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmen adayları çocuk istismarı konusuna da vurgu yapmışlardır. 

Öğretmen adayları vermiş oldukları yanıtlarla bu konudaki duyarlılıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada 

çocukların toplumsal işlevi onların toplumsal yaşamdaki rolleri de ifade edilmiştir. Çocukların neslin devamı ve 

kültür devamı gibi birtakım işlevlerinin olduğuna ayrıca sosyal ortamda yaşama gibi rollerinin de var olduğuna 

dikkat çekmişlerdir. Katılımcılar çocuk haklarının gerekliliği konusunda da görüş beyanında bulunmuşlardır. 

Öğretmen adayları neden çocukların birtakım haklara sahip olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Karakaç ve 

Çevik (2016) yapmış oldukları çalışmalarında çocukların henüz bedensel ve ruhsal gelişimlerini 
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tamamlamadıklarından dolayı birtakım haklara sahip olmaları gerektiğini ve bu konuda toplum ve devletin gereken 

özeni göstermelerini ifade etmiştir. Yani ilgili araştırmada çocuk haklarının gerekliliği üzerinde durulmaktadır.  

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çocuk hakları kavramına ilişkin kurmuş oldukları cümlelerin 

bazılarının araştırmada yer alan kategorilerle ilgili olduğu görülmektedir. Bununla birlikte katılımcılar tarafından 

kurulan bazı cümlelerin bilimsel bir özellik taşımadığı veya yüzeysel cümleler olduğu ifade edilebilir. Yine bazı 

cümle içeriklerini incelediğimizde Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin kavram 

yanılgılarının olduğu da görülmektedir.    
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YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSAL AKREDİTASYON DENEYİMİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİ 

Prof.Dr. Çetin SEMERCİ 

Bartın Üniversitesi, Türkiye 

 

Özet 

Araştırmanın amacı, yükseköğretimde ulusal akreditasyon deneyiminin bir devlet üniversitesi Türkçe öğretmenliği 

programı örneği üzerinden betimlenmesidir. Araştırmada nitel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem 

çerçevesinde durum çalışması deseninden yararlanılmıştır. Bir devlet üniversitesinde akreditasyon sürecini baştan 

sonuna kadar yaşamış olan toplam 16 kişi çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada, yöneticiler 

akreditasyonun eğitim-öğretim kararlarını olumlu etkilediği, program geliştirme ve değerlendirme farkındalığını 

artırdığını belirtmişlerdir. Yönetici atamalarında kalite ve akreditasyon deneyimi aranmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, akreditasyon deneyimi, Türkçe öğretmenliği programı. 

 

National Accreditation Experience in Higher Education: A Case Study of a Turkish Language Teaching 

Program at a State University 

Abstract 

The aim of the study is to explain the national accreditation experience in higher education through the example 

of a Turkish university teaching program. A qualitative research method was used in the study. Within the 

framework of this method, case study design was used. A total of 16 people who had experienced the accreditation 

process from the beginning to the end of a public university were identified as working groups. In the research, 

the administrators stated that accreditation positively affected the educational decisions and increased the 

awareness of program development and evaluation. Quality and accreditation experience should be look for in 

administrator appointments. 

Keywords: Higher education, accreditation experience, Turkish teaching program. 

GİRİŞ 

Eğitimde akreditasyon, bir programda öğretimin planlanması, değerlendirilmesi yanında öğrenciler, öğretim 

elemanları, tesis, donanım, kütüphane, yönetim, kalite güvencesi ve öğretmenlik uygulaması gibi alanlarda asgari 

standartların ve bu standartlara bağlı göstergelerle kanıtların sağlandığını gösteren bir tespittir. Bu amaçla verilen 

bu yetkinlik belgesi, bir kurumun temel standartlarda verilen eğitim-öğretimi güvence altına aldığını 

göstermektedir. Sürekli iyileşme ve eğitimin kalitesini artırmak kurumun görevidir. Gelişen bilim ve teknolojilerin 

etkisiyle yükseköğretim kurumları öğrenci bulabilmek ve/veya daha kaliteli öğrenci alabilmek için bir rekabete 

girmişlerdir. Programlara puanların sıralanmasıyla kayıt yaptıran öğrencilere en iyi eğitimi vermek için tüm 

fakültelerde olduğu gibi eğitim fakülteleri de rekabet etmeye başlamışlardır. Akreditasyon bir rekabet etmenin 

başlangıç noktasıdır. Programlarda sürekli iyileşme yapmak ve kalite artırmak için büyük bir çaba gereklidir. Bu 

çabaların merkezinde eğitim-öğretimin mükemmel hale getirilmesi yatmaktadır. Öğrencilere uygun ortamlar 

sağlanarak eğitimin en üst seviyesine çıkması sağlanmaktadır. 

Öğretimin mükemmelliği tartışmaya açık ve değer yüklü bir kavramdır (Skelton, 2005). Öğretimin mükemmel 

olabilmesi için öğrencilerin sürekli motive edilmesi ve derin bir şekilde öğrenme sağlanması gerekir. Öğrenci 

merkezli eğitimle pedagojik alan bilgisi verilmeli ve üst düzeyde bir iletişim sağlanmalıdır. Akreditasyon üst 

düzeyde olan standartların sağlandığının güvencesini vermez. Türkiye için ihtiyaç olan, yükseköğretimde eğitim 

fakültelerinin temel standartlara göre eğitim verildiğinin güvence altına alınmasıdır.  
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Kuramsal Çerçeve 

Akreditasyon güvenilir ve inanılır olma hâlidir (Doğan, 1999, 511).  Akreditasyon “Standartlar çerçevesinde onay 

verme ve o programı yetkili kılma işlemidir. Bu onaylama, aynı zamanda, o kurumun ya da programın bir kalite 

güvence sistemine sahip olduğunun ve bu sistemin etkin olarak işlediğinin kanıtıdır” (Kavak, 1999). Türkiye’de, 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nde program akreditasyonu “Bağımsız dış değerlendirme ve 

akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir 

yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence süreci” 

(Resmi Gazete, 2018) olarak tanımlanmaktadır. Ülkelerin birçoğunda yükseköğretimde temel standartlarda 

kaliteyi gerçekleştirmek için akreditasyon çalışmaları yapılmaktadır.  

Akreditasyon çalışmalarının Amerika Birleşik Devletleri’nde 1787 yılında New York State Üniversitesi’nin 

yeniden yapılanmasıyla başladığı söylenebilir (Harcleroad, 1980). Türkiye’de akreditasyon kavramı her ne kadar 

1996 yılında ortaya çıktığı vurgulansa da (Doğan, 1999), YÖK’ün (1999) Türkiye'de öğretmen eğitiminde 

standartlar ve akreditasyon kitabında akreditasyonların nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

Yükseköğretimde akreditasyon, şu amaçlara hizmet etmektedir (YÖK, 1999): 

1. Eğitimde nitelik arttırma ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirme, 

2. Eğitimde niteliği güvence altına alma, 

3. Yükseköğretimde belli standartlara dayalı kalite güvencesini sağlamadır. 

 

Türkiye’de, yükseköğretimde akreditasyon için standartların belirlendiği ve/veya belirlenen standartlarla 

değerlendirmelerin yapıldığı birçok araştırmaya rastlanmaktadır (Ok, 1991; Erişen, 2001; Tuncer, 2003; Arsal, 

2004; Erişti, 2004; Can; 2005; Yanpar, Çelikkaleli ve Çapri, 2007; Adıgüzel, 2008; Arslan, 2008; Adıgüzel ve 

Sağlam, 2009; Yanpar-Yelken, 2009; Sağlam ve Özçelik, 2017; Yeşilyurt 2010; Avşar, 2012; Turan, 2013; 

Kahramanoğlu, 2014). 

Akreditasyonla ilgili meta analizlerini yapan Yılmaz (2016), Türkiye’de 1996 yılından sonra akreditasyon ve 

kaliteyle ilgili yayınlarda artış göründüğünü, Adıgüzel ve Kayan (2017), öğretmen eğitiminde program 

standartlarının gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Akreditasyon çalışmalarında az sayıda kişinin görev alması 

(Buyuran. 2019, Erkuş, 2009) akreditasyonun Türkiye’de ne olduğunun tam olarak anlaşılamadığını 

düşündürmektedir. Akreditasyon, bir bardakta ihtiyaç duyulan asgari düzeydeki su, temel standartlarla kalite 

güvencesi, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracı, rekabetin ve eğitim mükemmelliğinin başlangıç 

noktasıdır. Akreditasyon için Türkçe öğretmenliği programının seçilmesinin sebeplerinden bazıları, 

kütüphanedeki kitap sayısının diğer programlara göre fazla olması, fazla araç gereç gerektirmemesi ve en fazla 

direnç gösteren öğretim elemanlarının bu programda olmasıdır. Bu çerçevede akreditasyon deneyimleri üzerinden 

bir çalışma planlanmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, yükseköğretimde ulusal akreditasyon deneyiminin bir devlet üniversitesinin Türkçe 

öğretmenliği programı örneği üzerinden betimlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde,  

1. Hazırlık aşamasındaki deneyimler nelerdir?  

2. Öz değerlendirme raporunun (ÖDR) hazırlanmasında elde edilen deneyimler nelerdir?  

3. Ziyaret sürecindeki deneyimler nelerdir? Sorularına cevap aranmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada, akreditasyon deneyimlerinin ayrıntılı incelemesini içeren nitel bir durum çalışması deseni 

kullanılmıştır.  
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Çalışma Grubu 

Bir devlet üniversitesinde çalışma grubunu oluşturan 16 kişi, akreditasyon sürecini baştan sonuna kadar yaşamış 

olanlardan seçildiğinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır.  Katılımcılara ilişkin kod ve kısa bilgiler aşağıda 

verilmiştir. Katılımcıların %50’si (8 kişi) kadın ve %50’si (8 kişi) erkek katılımcıdır. Çalışmaya dekanlık 

yönetiminden 4, Türkçe öğretmenliği programından 6, ölçme ve değerlendirme alanından 2 ve öğrencilerden 4 

olmak üzere toplam 16 kişi katılmıştır. 

Tablo 1. Katılımcı (K) Kod ve Bilgileri 

Kod Katılımcı (K) kod ve bilgileri 

K1 Erkek, Prof.Dr., Dekan, YÖKAK dış değerlendirmeci, Bartın Üniversitesi kalite kurulu üyesi. 

K2 Kadın, Doçent, Kalite koordinatörü, YÖKAK dış değerlendirmeci, Bartın Üniversitesi kalite 

koordinatörü 

K3 Erkek, Doçent, Bölüm başkanı 

K4 Erkek, Dr.öğretim üyesi 

K5 Erkek, Dr.öğretim üyesi 

K6 Kadın, Dr.öğretim üyesi 

K7 Kadın, Dr.öğretim üyesi  

K8 Erkek, araştırma görevlisi 

K9 Kadın, Dr.öğretim üyesi, ölçme ve değerlendirmeci 

K10 Kadın, Dr.öğretim üyesi, ölçme ve değerlendirmeci 

K11 Erkek, öğrenci 

K12 Erkek, öğrenci 

K13 Kadın, öğrenci 

K14 Kadın, öğrenci 

K15 Kadın, şef 

K16 Erkek, fakülte sekreteri 

 

Ölçme Aracı ve Analizi 

Çalışma grubuyla yarı yapılandırılmış sorular çerçevesinde görüşmeler planlanmış olup elde edilen veriler 

üzerinde betimleme analizi yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları (1) Akreditasyon sürecinde ilk 

adımda neler oldu? Hazırlık aşamasında neler yaşadınız? (2) Öz değerlendirme raporunun (ÖDR) hazırlanması 

aşamasında neler yaşadınız?  (3) Ziyaret sürecindeki deneyimlerinizi anlatır mısınız? şeklindedir. Bu sorulara 2 

(iki) profesör ve 1 (bir) doçent öğretim üyesinin görüşleriyle son şekli verilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırma bulguları, akreditasyon sürecinin hazırlık aşaması, ÖDR raporunun hazırlanma aşaması ve ziyaret 

sürecindeki deneyimler olmak üzere üç başlık altında ele alınmıştır. 16 katılımcıdan 4’ü daha önceden kalite 

süreçlerinde görev almışlardır. K1, 2000 yılında bir tıp fakültesinin akreditasyon kurulunda yer almış, aynı yıllarda 

YÖK’ün akreditasyonla ilgili çalışmalarını takip etmiş ve bilimsel çalışmalar yapmış, 2017 yılından beri 

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda dış değerlendirmeci ve üniversitesinin kalite kurulu ile stratejik plan hazırlama 

ekibinde yer aldığı görülmektedir. K2, üniversitenin kalite koordinatörü ve Yükseköğretim Kalite kurulu’nda dış 

değerlendirmeci olarak görev yapmaktadır. K3 ve K6 öğretmenlik yaparken toplam kalite komisyonlarında görev 

almışlardır. Diğer 12 katılımcının daha önceden Türkçe eğitimi programı haricinde bir akreditasyon ve kalite 

deneyimi bulunmamaktadır. 

1. Akreditasyon Sürecinde ilk adımda (Hazırlık aşaması) yaşananlara ilişkin bulgular 

Akreditasyon sürecinde hazırlık aşaması konuya hakim olma ve cesaretlendirme, sahiplenme ve ikna etme ile 

bilimsel olarak ihtiyaç belirleme alt başlıklarına ayrılmıştır. 
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Konuya Hakim Olma ve Cesaretlendirme 

Yöneticilerin önceden deneyimli ve konuya hakim olmaları ile akreditasyonu benimsemeleri diğerlerine de olumlu 

yönde etkilediği görülmektedir. Dış paydaş/değerlendirmecilerin de yöneticileri cesaretlendirmelerinin önemi 

büyüktür. K1 ve K2’nin görüşleri aşağıdadır: 

“EPDAD Başkanı Prof. Dr. Sayın Cemil Öztürk’ü Fakültemize davet ettik. Bunun yanında, EPDAD “Öğretmen 

Eğitiminde Program Değerlendirme ve Akreditasyon El Kitabı” başucu rehberimiz oldu ve bu rehberdeki özellikle 

standartların açılımı, göstergeler, kanıtlara göre bir hazırlık planı oluşturduk. Bu bir ekip işiydi…” K2. 

“…Cemil Hoca bizi cesaretlendirdi…”K1. 

Sahiplenme ve İkna Etme 

Akreditasyon çalışmalarında yöneticilerin kararlılığı ve öğretim elemanlarının direncini kırması önemlidir. 

Akreditasyonun ilk aşamalarında en zor iş, akademik personelin bu işe inanmasını sağlamaktır. Öğretim 

elemanlarının direncinin kırılması gerekmektedir. K2 ve K1’in görüşleri aşağıdadır: 

“Bana göre akreditasyonun en zorlu hazırlığını, tüm personelin buna inanması ve çaba göstermesini 

sağlayabilmek oluşturuyor. Akreditasyon hazırlık sürecinde öncelikle ne yapmamız gerektiğini anlamaya, 

anladıklarımızı anlatmaya ve buna göre akademik personeli sürece alıştırmaya ve hazırlamaya çalıştık… Bu 

süreçte; akreditasyonun önemli olduğunu kabul eden akademik personel olduğu gibi “Bu bizim somut olarak ne 

işimize yarayacak?...” gibi sorularla önemini kabul etmekte zorlanan akademik personelimiz de oldu.” K2  

“2 yıl öncesinden çalışmalara başladık. Öğretim üyelerini ikna etmek kolay olmadı. Fakülte çizgimizin bu olduğu 

ve fakültemizin bir ilkesinin akreditasyon olduğunu vurguladık. Kesin kararlıydık. Akreditasyon çerçevesinde 

olmayanla çalışmayacağımızı söyledik. Herkes bunu benimsemek zorunda kaldı. İki yıl öncesinden öğrencisi olan 

veya olmayan tüm pnogramların ÖDR rapaorlarını hazırlattık. Önerilerde bulunduk. SWOT analizleri yaptık. 

Akreditasyon belgesi alsak ta almasak ta bu işlemlerin yapılması gerektiğini anlattık.” K1 

Öğretim elemanlarını ikna etmek için yöneticilerin kararlı olduğu, bu işin dönülmez ve gerekli bir yol olduğu ve 

“…Akreditasyon çerçevesinde olmayanla çalışmayacağımızı söyledik...” demekle biraz da zorlama olduğu 

görülmektedir. 

Bilimsel Olarak İhtiyaç Belirleme 

Akreditasyon sürecinin ilk adımında fakültede ihtiyaç belirleme çalışmalarından bazılarının bilimsel olarak 

yapıldığı görülmektedir. Semerci, Ünal ve Semerci’ye (2017) göre, Türkçe eğitimi öğretmen adaylarının “kalite” 

kavramını Mehmet Akif Ersoy, kişilik, anne, hamur ve kendini geliştirme metaforlarıyla betimlemişlerdir. 

Semerci, Semerci ve Yavuz (2018), öğretim elemanlarının öğretimini değerlendirmede, Türkçe eğitiminde derse 

giren öğretim elemanlarının % 33’ü kalibrasyon haritasına göre düşük düzeyde çıktığı görülmüştür. 

Fakültede yapılan ve yayınlanmayan Eğitim 4.0 araştırmasına göre Türkçe eğitimi bölümünün 2.56 ortalamaya 

sahip olduğu görülmüş ve eğiticilerin eğitimiyle açıklar kapatılmıştır.  

2. Öz Değerlendirme Raporunun (ÖDR) Hazırlanması Aşamasında Yaşananlara İlişkin Bulgular 

Akreditasyon sürecinde ÖDR’nin hazırlanmasıyla ilgili görev dağılımı ve planlama, PUKÖ döngüsü ve 

anlaşılmayan noktalar ile ÖDR’nin değerlendirilmesi alt konularına yer verilmiştir. 

Görev Dağılımı ve Planlama 

EPDAD’ın kılavuzları incelenerek görev dağılımı ve planlamalar yapılmıştır. ÖDR hazırlanırken farklı düşünce 

ve önerilerin zaman kaybına sebep olmuş ve öğretim elemanlarının idari görevleri ile iş yükünün çok olmasından 

kaynaklanan zorluklar yaşanmıştır. K2’nin görüşleri aşağıdadır: 

“Fakülte’de kurduğumuz akreditasyon ekibinde görev paylaşımı yapmıştık… Ekip olarak çalışmak çok kolay 

olmadı. Farklı fikirler, öneriler zenginlik olduğu kadar bazen uyuşmazlıklara ve zaman kaybına da sebebiyet verdi. 
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Özellikle ekipte çalışan öğretim elemanlarının aynı anda farklı işleri de yürütmeye çalışması bizi rapor yazım 

sürecinde en çok zorlayan husus oldu… Raporun iyileştirilmesine yönelik düşündüğümüz bu hakemlik süreci için 

zamanımız çok da kalmamıştı. Bu nedenle, hakemlik süreci düşündüğümüz ama yeterince gerçekleştiremediğimiz 

bir husus oldu” K2. 

PUKÖ Döngüsü ve Anlaşılmayan Noktalar 

ÖDR’de PUKÖ döngüsünün kontrol et ve önlem al aşamalarının yeterince anlaşılmadığı görülmektedir. Programın 

iç ve dış paydaşlarıyla öğretmenlik uygulaması başta olmak üzere birçok etkinliğin birlikte yürütüldüğü 

görülmektedir.  K5 ve K2’nin görüşleri açıklayıcıdır: 

“PUKÖ döngümüzün anlatıldığı bölüm görece zayıftı. Burada çoğunlukla uygulama okullarındaki faaliyetlere 

dikkat çekilmişti… Bunun yanında paydaş katılımı üst düzeydeydi. Üniversite yönetiminden Dekanlığa, 

öğrencilerden uygulama okulu öğretmenlerine kadar herkes sürece katkı sağladı...” K5. 

“PUKÖ’nün henüz yeterince anlaşılamayan bir döngü olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında planlama ve 

uygulama konusunda oldukça iyi örneklerimiz ve sürecimiz olmakla birlikte kontrol etme ve önlem almaya yönelik 

yeterli bilgi, bilinç ve uygulamamız olmadığına inanıyorum….” K2. 

“Fakültemizde iç paydaş katılımını sağlamaya yönelik iyi uygulama örneklerimizin olduğunu düşünüyorum. 

Bunun yanında özellikle dış paydaş olarak mezunlar, eğitim sektörü temsilcilerinin iyileşme sürecimize dahil 

edilmesinde eksikliklerimizin ve aşmakta yaşadığımız ciddi zorluklarımız var…” K2.    

ÖDR’nin Değerlendirilmesi 

ÖDR’nin ekindeki bazı tabloların anlaşılmadığı ve EPDAD uzmanları tarafından küçük bazı eksikliklerin 

belirlendiği görülmektedir. Hangi derslerin uygulama olup olmadığı, öğretim elemanlarının kurum dışı desteği bir 

adet olursa yeterli mi diyeceğiz? gibi tereddütler yaşanmıştır. K5 ve K2’nin görüşleri şunlardır: 

“Yapılan ilk değerlendirmede program çıktıları ile Türkiye Yüksek Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 

ilişkisine, program ve ders öğrenme çıktıları ilişkisine ve ders-program çıktıları arasındaki ilişkiye yeterince vurgu 

yapılmadığı…  PUKÖ dönüğüne yönelik birtakım eksiklikler olduğuna dikkat çekilmiştir. Buna yönelik olarak da 

gerekli iyileştirme ve düzeltmeleri yapıp raporun son hâlini EPDAD’a gönderdik. Bunlar çok ciddi eksiklikler 

değildi.” K5. 

“Öz Değerlendirme Raporu’muza yönelik bir düzeltme aldık… Düzeltmede en haklı olan taraf; değerlendirmelerin 

genelleme ve ideal olana göre yazılması değil, somut, açık ve net olarak ifade edilmesi ve bunların kanıta 

dayandırılması idi. … Öz Değerlendirme Raporu’nun ekler kısmında zorunlu doldurulması gereken bazı tabloları 

tam olarak anlayamadık.” K2.  

3. Ziyaret sürecindeki deneyimlere ilişkin bulgular 

Ziyaret sürecindeki deneyimler ikinci ziyaretin planlanması ve yaşananlar, yaygın etki ve faydaları, akredikasyon 

kavramına ilişkin metaforlar ile katılımcı önerileri üzerinde durulmuştur.  

İkinci Ziyaretin Planlanması ve Yaşananlar 

Hazırlanan programa adım adım uyulduğu, anlaşılmayan veya eksik bir belge çıkarsa değerlendirmecilere hemen 

yetiştirelim diye kapıda beklenildiği görülmektedir. EPDAD ekibinin profesyonel çalışma sergilemesi önemli bir 

bulgudur. Paydaşlarla ve değerlendirmeci ekiple çift yönlü olumlu bir iletişim olduğu görülmektedir. Bu konuda 

K1, K2 ve K3’ün açıklamaları aşağıdadır:  

“…İlk ziyarette planlanan programa adım adım uyuldu…” K1. 

“…Üç gün sabahlara kadar rahat uyuyamadık. Sürekli bir telaş içindeydik. Bir eksiğimiz var mı bir belge eksik 

mi? Dosyalamada bir yanlışlık var mı? diye kendimize sürekli sorular sorduk…” K1. 
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“İkinci ziyarette yaptığımız ziyaret planına dakikası dakikasına uyabilmek için epeyce gayret sarf ettik. Bu süreçte 

Üniversitemiz Rektörlüğü başta olmak üzere, tüm bölümlerdeki akademik personelimiz, idari personelimiz özveri 

ve içtenlikle bize destek oldu. Bu özveri ve içtenliğin değerlendirme takımı tarafından da dile getirildiğini de 

belirtmek isterim. Süreçte hiçbir şekilde iletişim bozukluğu, anlaşılamama vb. durumlar yaşamadık… Çünkü 

özellikle son iki yıldır yoğun bir çalışma temposundan sonra değerlendirme takımını ziyaret sürecindeki 

çalışmalarının izleyicisi konumunda olduk. Benim için bu süreçte çok öğretici oldu. Bize sorulan sorular, talep 

edilen belgeler vb. ziyaret sonrası akreditasyon çalışmalarımız için birer ipucu niteliğini taşıdı. Biz de sürece 

ilişkin tuttuğumuz günlük kayıtlarla notlarımızı aldık ve ziyaretin hemen bitiminde tüm personelimizle paylaştık.” 

K2. 

“Ziyaret süreci çok verimli geçti. EPDAD ekibinin profesyonel bir çalışma sergilemesi işlerimizi kolaylaştırdı. 

Ziyaret başlamadan önce taslak planın hazırlanmış olması, sürecin doğru işletilmesi bakımından çok önemliydi. 

Ziyaret boyunca plana uygun hareket edilmesi de hem bizim hem de ekip için çok iyi oldu.   Aynı zamanda birer 

YÖK dış denetçisi olan dekanımız ve dekan yardımcımızın tecrübeleri, bize yol gösterdi.” K3. 

 “Dış paydaşımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün müdür, yardımcıları ve öğretmenlerinin büyük desteğini gördük. 

İyi bir iletişimimizin olduğunu düşünüyorum.” K1. 

“Ziyaret sürecinde unutamadığım şöyle bir olay var: Ziyaret ekibinden hocamız öğrenci gruplarıyla görüştü. 

Görüşme sonrası bana “Öğrencileriniz sizi çok seviyor, acaba benim öğrencilerim de beni böyle sever mi diye 

düşünmeden edemedim” dedi. O an bütün yorgunluğum gitti.” K3. 

Yaygın Etki ve Faydaları 

Akreditasyon belgesi alındığında öğretim elemanlarının kendilerine olan güven arttı. Belgeleme bilinci gelişti. 

Program geliştirme ve değerlendirmede farkındalık arttı. Her platformda örnek gösterildi ve takdir edildi. Etkinlik 

sayısı arttı. Paydaş görüşlerinin önemi benimsendi. Öğrenci motivasyonu arttı. Diğer programlar örnek aldı. 

Ancak, akreditasyon sonrasında öğrenciler somut katkısını görmedi. K1, K2, K3 ve K5’ten yapılan alıntılar 

şunlardır: 

“Rektörümüzün ve bizim bu işe ne kadar önem verdiğimizi akreditasyon ekibi de gördü ve raporlarında belirttiler.” 

K1. 

“Akreditasyon belgesini aldıktan sonra; Üniversitemiz, fakültemiz ve Türkçe öğretmenliği programını her 

platformda örnek gösterdi. Üniversitenin tanıtım filminde yer verildi… Fakültemizde diğer birimler de etkilendi 

ve Türkçe öğretmenliği programını tebrik ettiler… Diğer akredite olacak programlarımız Türkçe öğretmenliği 

programını örnek aldı… Etkinlik sayısı arttı. Paydaş görüşlerine daha fazla önem verilmeye başlandı. Ders 

izlencelerine göre konuların daha düzenli işlendiği görüldü.  Sınav sorularının ders bilgi paketindeki kazanımlara 

göre yapıldığı görülmeye başlandı. Danışma saatleri daha fazla dikkate alınmaya başlandı. Rektörlük imkanlar 

çerçevesinde bölüme destek olmaya çalıştı… Akredite edildikten sonra öğrenci kalitemize 1 yıl içinde bir yansıması 

olmadığı söylenebilir.” K1. 

“… Türkçe öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerimizin sevincini görmek hakikaten en güzeli idi. 

Öğrencilerimizin motivasyonuna olumlu bir katkıda bulunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. (Her ne kadar 

akreditasyonun diplomalarında yazmak dışında kendilerine somut faydasının ne olacağı sorusunun cevabına 

yeterince ikna olamadılarsa da!) … İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar ve öğretmenler bizi tebrik ettiler… Okul 

ve öğretmenler akreditasyon belgemizi; özverili bir şekilde nitelikli öğretmen yetiştirebilmek için gösterdiğimiz 

çabanın karşılığı şeklinde anlamlandırdılar.” K2 

“Akreditasyon belgesi almak bizim için elbette sevindirici. Sürecin zorluğunu bilen herkesin takdirini kazandık. 

Akreditasyon bize zaten sürekli yaptığımız çalışmaları belgelemeyi öğretti. Yapmamız gereken ama çeşitli 

nedenlerle yapamadığımız/yapmadığımız çalışmaları da yapmaya yönlendirdi. Mesela “öğrenciler tarafından 

düzenlenen etkinlikler” konusunda eksiğimiz vardı, bu dönem bu yönde çalışmalarımız olacak.” K3 

 “Akreditasyon belgesinin alınması şüphesiz ki birçok alanda bize katkı sağladı. Bir ilk olduğu için ana bilim 

dalımızın daha ayrıcalıklı bir konumda olmasını sağladı. Sonuçta bu bir kalite belgesi ve yalnızca öğrenme 
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öğretme süreçlerinin değil birçok farklı boyutun kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Verilen emeğin 

bu şekilde taltif edilmesi mutluluk verici.” K5. 

Akreditasyon Kavramına İlişkin Metaforlar 

Araştırmaya katılan 16 kişiye, akraditasyonu neye benzettikleri sorulmuştur. K1’den K16’ya kadar sırayla verilen 

cevaplar şunlardır: Ayna, kalitenin giriş kapısı, ayna, deniz feneri, işlenmemiş değerli taş, TKY (Toplam kalite 

yönetimi), kamera, Rüştünü ispat eden bir genç, çit, terazi, güneş, başarıya giden yol, son model araba, çınar ağacı, 

yel değirmeni ve geri vitesi olmayan arabadır. K2’nin görüşleri çarpıcıdır: 

“Akreditasyonu kalitenin giriş kapısına benzetiyorum. Çünkü akreditasyon belirlenmiş temel bir standarttır. 

Akreditasyon için gerekli standartları gerçekleştirerek kalite için iyi bir başlangıç yapmış oluruz” K2 

Katılımcı Önerileri 

Katılımcı önerileri alıntılarıyla birlikte aşağıda verilmiştir: 

“Dosyalama işlemlerinde özellikle yönetim ve kalite güvencesi alanlarında dekanlık, aynı bilgileri farklı alan 

dosyalarına ve farklı program dosyalarına aynı belgeleri tekrar tekrar koyuyor. Aslında dijital olarak tüm belgeler 

CD olarak verilebilir.” K1 

“Eğitim-öğretim kalitesi personel değişikliklerinden ve sınıfın kalabalık olmasından etkilenmektedir.” K1 

“…Ancak bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor. Akreditasyon yalnızca bir belge değil. Akreditasyon 

ve kalite süreçleri ne kadar sahiplenilirse başarı da o oranda artacaktır.” K5. 

“Açık olmak gerekirse belge sürecinden sonra bir değişiklik hissedilmedi. Öğrenciler bu sonucu çok merak ediyor 

ve bir değişiklik istiyorlardı. Onlar da bu sorgulamayı uzun süre yaptılar. Çünkü somut dönütü ana bilim dalı 

adına hissedilmedi. Belki zaman içerisinde fark edilecektir.” K6. 

“Bu süreçte öncelikle bizim eğitim sürecine dışarıdan tarafsız olarak bakmamız istenip bölümle ilgili 

eleştirilerimiz alındı. Görüşmeye gelen heyette bir öğrencinin olması bizim kendimizi daha rahat hissetmemizi 

sağladı…” K14. Diğer 3 öğrenci de bu konuda hemfikirdir. 

           SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmada, yükseköğretimde ulusal bir akreditasyon deneyiminin bir devlet üniversitesi Türkçe öğretmenliği 

programı örneği üzerinden betimlenmesi amaçlanmıştır. Akreditasyonda üst yönetimin kaliteye inandığı ve 

sahiplendiği görülmektedir. Bu konuda Akal’ın (1995) düşüncesiyle bir örtüşme görülmektedir. 

Akreditasyon kalite için bir başlangıçtır ve geri vitesi olmayan bir arabaya benzetilebilir. Akreditasyonun bir kültür 

haline gelmesi ve akredite edilmiş programlarda personel değişikliği yapılmaması sürdürülebilirlik ve sürekli 

iyileşme ölçütünde gerekli görülmektedir. Fakültelerde verilen eğitim-öğretim kalitesinde en azından temel 

standartlarda birlikteliğin sağlanması, eğitim fakültelerine olan güveni ve tanınmayı artıracağı düşünülmektedir. 

Araştırmada, yönetici olan katılımcılar, akreditasyonun etkinlikleri artırdığını, eğitim-öğretim kararlarını olumlu 

etkilediğini, program geliştirme ve değerlendirme farkındalığını artırdığını belirtmişlerdir. Bu durum Lassiter’in 

(2002) çalışmasıyla örtüşmektedir. Ayrıca, bu çalışmada kanıta dayalı belgelendirme bilincinin geliştiği, öğrenci 

motivasyonunun arttığı, takdir gördüğü, paydaş görüşlerinin öneminin benimsendiği görülmüştür. Aşağıda 

önerilere yer verilmiştir: 

1. Yükseköğretimde, akredite edilen programların sürdürülebilirliği, sürekli iyileşmesi ve diğer 

programlarla rekabet edebilmesi için rektöründen dekanına, bölüm başkanından anabilim dalı başkanına 

kadar yönetici atamalarında akreditasyon ve kalite deneyimi aranmalıdır. 

2. Akredite edilen programda öğrenciler somut katkısı olabilecek beklenti içine girmişlerdir. Öğretmenliğe 

atanmalarrında ek puan ve/veya bir öncelik sağlanmalıdır. 

3. EPDAD’ın istediği 233 kanıt için dosyalara sayfalarca yazı eklenmemesi için ve akreditasyon için birden 

fazla programla başvuru yapıldığında özellikle yönetim ve kalite güvencesi alanında tekrarlı belgelerin 

çok olmasından dolayı EPDAD değerlendirmecilerine tüm belgeler CD/dijital ortamda sunulmalıdır. 
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4. Akreditasyon çalışmalarında 7 alanda 40 standart, 146 göstergeye ve 233 kanıt istenmektedir (EPDAD, 

2016). Örneğin, öğrenci standart alanı “3.2.1. Öğrencilerin meslek gelişimleri… danışmanlık ve rehberlik 

hizmetlerinin sunulması” standardında gösterge 3’te “…memnun olmaları” konusunda değerlendirmenin 

nasıl yapılacağı hususunda teretdüte düşülmektedir. Ölçme kıstası net olmayan göstergelerin gözden 

geçirilmesi gerekir. 

5. Programlara yeni gelen veya mevcut öğretim elemanları akreditasyon süreciyle ilgili oryantasyona tabi 

tutulmalıdır. Buyuran (2019) ve Erkuş’un (2003) çalışmaları bu öneriyi manidar derecede 

desteklemektedir.  

6. Akredite edilecek programlarda, öğrenci sayısının düşürülmesi gerekir. Bu konu Kelly (2002) ve 

Mulligan’ın (2002) çalışmalarıyla örtüşmektedir. 

7. Türkiye’de  ÖSYM (2019) kılavuzunda eğitim fakültelerinde 790 civarı program bulunmaktadır. Bu  

programların akredite edilmesi hususunda yöneticiler cesaretlendirilmelidir. 
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UYARILMIŞ GERİ ÇAĞIRMA SEANSLARI (STIMULATED RECALL SESSIONS) İLE 

ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ SORU SORMA PRATİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz SOYSAL  

İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye  

Özet 

Bu çalışma öğretmen eğitimi bağlamında temelde üç amaca hizmet etmektedir: (i)fen öğretmenlerinin sınıf içinde 

öğretimsel süreçleri icra ederken kullandığı soru tiplerini belirlemek, (ii)bu soru tiplerinin hangi derecelerde 

öğrenenler tarafında bir bilişsel talep yarattığını göstermek ve (iii) yukarıdaki iki amaca ulaşmak için izlenilen ve 

tecrübe edilen süreçleri katılımcı öğretmenlere yaşatarak onların sınıf içi soru sorma kapasitelerini ve kalitelerini 

geliştirmektir. Bu amaçla iki fen öğretmeni uyarılmış geri çağırma seanslarının (UGÇS) merkezileştirildiği bir 

mesleki gelişim programına dahil edilmiştir. Dolayısıyla katılımcılar iki fen öğretmeni ve 47, 6. ve 7. sınıf 

öğrencisidir. Fen öğretmenlerinden biri özel bir okulda diğeri ise devlet okulunda görev yapmaktadır. Öğretmenler 

5 ve 12 yıl sınıf içi öğretimsel faaliyet tecrübesine sahiptir. Sınıf içi fen uygulamaları Argümantasyon-tabanlı 

Bilim Öğretimi yaklaşımıyla sürdürülmüştür. Her bir öğretmen söylemi iki türlü bir analize tabi olmuştur: türev 

analizi ve bilişsel talepler analizi. Sonrasında bir görüşme protokolü hazırlanmış ve öğretmenlere icra ettikleri sınıf 

içi öğretimsel faaliyetlerin öğrenenler adına üretken olup olmadığı analitik bir biçimde sorulmuştur. Başka bir 

deyişle, öğretmen eğitimcisi yaptığı analizleri öğretmenlerle birlikte tekrar gerçekleştirmiş ve onların sınıf içi soru 

sorma pratiklerinin öğrenenler adına ne derecede bir bilişsel üretkenliğe yol açtığını onlarla sürekli müzakere 

etmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlardan biri UGÇS yaklaşımı öğretmen sorularının kalitesinin ya da bilişsel 

üretkenliği artıracak bilişsel talebin artırılması için etkin bir şekilde kullanılabilir şeklindedir. Ek olarak, UGÇS’ye 

tabi olan öğretmenin özellikle değerlendirme ve çeldirme türündeki yüksek bilişsel talep gerektiren soru 

formatlarında ciddi artışlar gözlemlenmiştir. Bu durum UGÇS’ye tabi olmayan öğretmen için geçerli değildir. 

UGÇS’ye tabi olmayan öğretmenin düşük ve yüksek talepli sorularındaki dalgalanmalar bir rastgelelik 

içermektedir. Bu çalışmanın en önemli eğitimsel önerisi ise şu şekilde belirginleşmiştir: öğretmenin sınıf içi soru 

sorma pratiklerinin iyileştirilmesi ya da bilişsel üretkenliğinin artırılması kasıtlı ve analitik mesleki gelişim 

süreçlerini gerektirmektedir.        

 

Anahtar kelimeler: öğretmen soruları, fen eğitimi, uyarılmış geri çağırma seansları, bilişsel talep, söylem analizi 

  

Problem durumu ve amaç 

Küresel çapta öğretmen eğitiminin yeni paradigması onun sınıf içi pratiklerinin ayrıntılı incelenmesini 

gerektirmektedir. Öğretmenlerin sınıf içi pratiklerini karakterize eden ve üretkenliğini sağlayan en önemli 

unsurlardan biri onların sorularıdır. Öğretmen sınıfta soru sorarak ya da soru sorma tekniklerini birer öğretimsel 

araç olarak kullanarak, dersi başlatmakta, devam ettirmekte, özetlemekte, öğrenenlerin ilgisini toplamakta ve 

birtakım kavramların anlaşılıp anlaşılamadığını kontrol edebilmektedir (Blosser, 2000; Vogler, 2005). Öğretmen 

soruları öğrenenlerin bilgiyi inşa etmesine (Chin, 2007), düşünsel süreçlerinin geliştirilmesine, söylemsel süreçlere 

etkin katılımına; toplamda ise kavram oluşturmalarına, var olan kavramlarını genişletmelerine ya da 

değiştirmelerine ciddi derecede yardımcı olabilmektedir (Kawalkar & Vijapurkar, 2013; Molinari & Mameli, 

2013; Smart & Marshall, 2013).    Öğretmenler sorular sorarak sınıfta olan olayları kontrol ederler ve izlerler 

(Alexander, 2005; 2006). Daha da önemlisi öğretmenlerin yönelttikleri soruların söylemsel çeşidini (niteliğini) 

değiştirerek öğrenenlerin tartışmalara entelektüel (bilişsel) katkıda bulunmasını sağlayıp/sağlamayıp onların 

öğrenmesine izin verebilir (Lee & Kinzie, 2012) ya da vermeyebilir (Chin, 2006; 2007). Bu durum şunu gösterir: 

öğretmenlerin sınıf içinde kullandığı sorular öğrencilerin bilişini devindirir (Duschl, 2008). Başka bir deyişle, 

öğretmenin soru sormasının ve sorularının tipolojilerinin (söylem oluşturma, söylem geliştirme) öğrencinin 

entelektüel gelişimine ya da sınıf içi anlık oluşan bilişsel katkılarına olumlu/olumsuz etkisi vardır ve bu karşılıklı 

belirleyici etkileşim söylem-biliş ilişkileri olarak isimlendirilir (Gee & Green, 1998). Öğretmen soruları 

bağlamında söylem olgusu şu anlama gelir: öğretmenin çeşitli soru türlerini kullanarak ya da sorularını çeşitli 

öğretimsel amaçlara hizmet ettirerek öğrenenler için öğrenme fırsatları yaratması ve sürdürmesidir (Gee & Green, 

1998). Biliş ise şunu ifade eder: öğrenenler öğretmenlerin çeşitlenen sorularına cevap verirken bir bilişsel efor 

harcarlar ve bu eforun ya da entelektüel katkının mertebesini öğretmen sorularının niteliği ve türevi belirler (Gee 
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& Green, 1998). Bu bağlamda öğretmen sorularının türlerinin ve bunların içine gömülmüş olan bilişsel taleplerin 

incelenmesi fen konularının öğrenilmesi kapsamında önem arz etmektedir. Ancak,  özellikle fen öğretmenlerin 

sınıf içi öğretimsel faaliyetleri gerçekleştirirken sordukları soruların ve bunların içindeki bilişsel taleplerin 

öğrenenlerin bilişsel çıktılarını nasıl ve ne derecede etkilediğine yönelik bir farkındalığı olmayabilir. Bu 

farkındalığı edinebilmenin yegâne yollarından biri kendi öğretimsel süreçlerine ön yansıtma yapmaktan 

geçmektedir (Schön, 1983; 1987). Bu çalışmada söylem-biliş ilişkilerinin öğretmenler tarafından görünebilir hale 

getirilebilmesi için öğretmenlerin kendi pedagojik süreçlerini inceleyip, izlemesine ve analiz etmesine fırsat 

verilmiştir.   

 

Bu çalışmanın temelde üç amacı vardır:  

 

1. Fen öğretmenlerinin sınıf içinde öğretimsel süreçleri icra ederken kullandığı soru tiplerini belirlemek,  

2. Bu soru tiplerinin hangi derecelerde “öğrenenler tarafında” bir bilişsel talep yarattığını göstermek, 

3. Araştırmacının yukarıdaki iki amaca ulaşmak için izlediği ve tecrübe ettiği süreçleri öğretmenlere 

yaşatarak onların sınıf içi soru sorma kapasitelerini ve kalitelerini geliştirmektir.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada iki fen öğretmenin sınıf içi soru sorma pratiklerinin geliştirilmesi için ampirik bir süreç işletilmiştir. 

Katılımcılar iki fen öğretmeni ve 47, 6. ve 7. sınıf öğrencisidir. Fen öğretmenlerinden biri özel bir okulda diğeri 

ise devlet okulunda görev yapmaktadır. Öğretmenler 5 ve 12 yıl sınıf içi öğretimsel faaliyet tecrübesine sahiptir. 

Sınıf içi fen uygulamaları Argümantasyon-tabanlı Bilim Öğretimi (ATBÖ; Akkus, Gunel & Hand, 2007; 

Cavagnetto, 2010; Cavagnetto & Hand, 2010; Gunel, 2006) aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Süreçteki müdahale bir mesleki gelişim programı (MGP) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu müdahale MGP’nin 

temel bileşenidir ve uyarılmış geri çağırma seansları (UGÇS; Meade ve McMeniman, 1992; Stough, 2001) olarak 

isimlendirilmektedir. UGÇS’da öğretmenin sınıf içi pratikleri video ve ses kayıt cihazları ile kaydedilmiştir. 

Sonrasında araştırmacı video ve ses kayıtlarını deşifre etmiştir. Elde edilen veriler sosyokültürel analiz 

yaklaşımının bir kolu olan sistematik gözlem aracılığıyla analiz edilmiştir (Mercer, 2004; 2010). Sistematik 

gözlemler iki aşamada gerçekleştirilmiştir: kodlama ve sayma. Her bir öğretmen söylemi iki türlü bir analize tabi 

olmuştur: “türev analizi” ve “bilişsel talepler analizi.” Hem teori temelli hem de veri temelli olacak bir şekilde 

öğretmenlerin soru sorma türlerini analiz etmek için bir katalog hazırlanmıştır. Soru türlerinin bilişsel talepleri ise 

revize edilmiş Bloom Taksonomisi (Anderson vd., 2001) ile belirlenmiştir. Sonrasında her bir soru türünün ve 

bilişsel talebinin yığılmalı oranları hesaplanmıştır. Böylelikle hangi soru türevinin/türevlerinin daha yüksek ya da 

düşük bir bilişsel talebi/talepleri ortaya çıkarabildiği tespit edilebilmiştir.  

 

Sonrasında bir görüşme protokolü hazırlanmış ve öğretmenlere icra ettikleri sınıf içi öğretimsel faaliyetlerin 

öğrenenler adına üretken olup olmadığı analitik bir biçimde sorulmuştur. Başka bir deyişle, öğretmen eğitimcisi 

yaptığı analizleri öğretmenlerle birlikte tekrar gerçekleştirmiş ve onların sınıf içi soru sorma pratiklerinin 

öğrenenler adına ne derecede bir bilişsel üretkenliğe yol açtığını onlarla sürekli müzakere etmiştir. UGÇS bir 

öğretmen için bir dönem boyunca beş kez yapılmış, diğer öğretmen için ise bu süreçler gerçekleştirilmemiştir.  

 

BULGULAR 

Çalışmanın bulgularına göre düzenli bir şekilde UGÇS’ye tabi olan öğretmenin soru sorma türlerinin ve sorularının 

içine gömülmüş olan bilişsel taleplerinin değişkenlik gösterdiği ya da daha üretken bir sınıf söylemi yaratabildiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin genelde beş farklı tipte soru sordukları görülmüştür:  

 

1. İletişimsel: Öğrenenlerin söylemlerinin artalanlarında yer alan anlamları ortaya çıkarma, bunları daha 

anlaşılır hale getirme ve derinleştirme (“Dediğini anlayamadık, biraz daha açıklar mısın?”).  

2. Değerlendirme: Bir öğrenenin sağladığı cevapların diğerleri tarafında değerlendirilmesi, yargılanması, 

eleştirilmesi ya da meşrulaştırılması için öğrenenlerin yönlendirilmesi. (“Bakın arkadaşınız sürtünmede 

etkili diyor, ne dersiniz, katılıyor musunuz ona?”)  
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3. Çeldirme: Öğrenenlerin cevapları içindeki kavramsal, epistemolojik ya da ontolojik çelişkilerin onlara 

gösterilmesi. (“Yanan mum daha sıcaksa sence neden odayı ısıtamıyor? Ayrıca muma göre daha az sıcak 

olan bu radyatör peteği nasıl bu sınıfın tamamını ısıtıyor? Kafam karıştı biraz?”)  

4. İzleme: Öğrenenlerin bilişsel olarak öğretimsel süreçlere bağlı olmalarını sağlamak ya da onların bilişsel 

canlılığını artırmak için yöneltilmiş soru türleridir. (“Bunu az önce konuşmuştuk, şimdi neden tuz 

tanecikleri suyun içinde kayboldu onu anlamaya çalışıyoruz, değil mi?”)   

5. Delillendirme: Öğrenenleri cevaplarını veri ya da örnek temelli olacak şekilde desteklemeye ya da 

gerekçelendirmeye yönlendirme. ("Tuzun su içinde eridiğini gösterecek bir gerekçen var mı?")  

 

Bu soru türleri aşağıda listelenen bilişsel taleplere eşlik etmiştir:  

 

1. “İletişimsel” soru kategorisi: “anlama” (düşük) düzeyi 

2. “Değerlendirme” soru kategorisi: “analiz” (orta) düzeyi, “değerlendirme” (yüksek) düzeyi, “yaratma” 

(yüksek) düzeyi 

3. “Çeldirme” soru kategorisi: “değerlendirme” düzeyi, “yaratma” düzeyi 

4. “İzleme” soru kategorisi: “analiz” düzeyi.     

5. “Delillendirme” soru kategorisi: “uygulama” (orta) düzeyi. 

 

Bu bağlamda öğretmenlerin soru pratikleri Şekil 1’de gösterildiği gibi değişkenlik göstermiştir: 

 

Şekil-1. Öğretmenlerin sorularının içindeki bilişsel taleplerin oransal değişimleri  
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Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:  
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 UGÇS yaklaşımı öğretmen sorularının kalitesinin ya da bilişsel üretkenliği artıracak bilişsel talebin 

artırılması için etkin bir şekilde kullanılabilir.  

 UGÇS’ye tabi olan öğretmenin özellikle “değerlendirme” ve “çeldirme” türündeki yüksek bilişsel talep 

gerektiren soru formatlarında ciddi artışlar gözlemlenmiştir. Bu durum UGÇS’ye tabi olmayan öğretmen 

için geçerli değildir. UGÇS’ye tabi olmayan öğretmenin düşük ve yüksek talepli sorularındaki 

dalgalanmalar bir rastgelelik içermektedir.  

 Öğretmenin sınıf içi soru sorma pratiklerinin iyileştirilmesi ya da bilişsel üretkenliğinin artırılması kasıtlı 

ve analitik mesleki gelişim süreçlerini gerektirmektedir.    

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Bu bağlamda en önemli nokta, fen öğretmenlerinin sınıf içinde sordukları soruların öğrenenlerin bilişlerini ciddi 

derecede artırdığı ya da sınırladığı ile ilgili bir bilince ve farkındalığa sahip olup olmadığıdır. Bilindiği üzere, fen 

öğretmenlerinin ciddi bir kısmı, sınıfta öğrenenlere yönelttikleri sorular, bunların içine gömülmüş bilişsel talepler 

ve bu taleplerin öğrenenlerin bilişsel katkılarına (çıktılarına) olan etkisi konusunda bilinçli bir farkındalığa sahip 

ol(a)mayabilirler (Soysal, 2018; Soysal, 2019a; 2019b; Soysal ve Yilmaz-Tuzun, 2019). Dolayısıyla öğretmenlere 

bu tipte bir farkındalık kazandırılmalıdır. Bu bağlamda öğretmenlerin sınıf içi soru sorma süreçleri bu çalışmada 

olduğu gibi sistematik olarak incelenmeli, öğretmene geri bildirim verilmeli ve öğretmenler daha üretken soru 

türevlerini sergileme yönünde çeşitli beceriler kazanmalıdırlar.  

 

Ancak öğretmenlerin sınıf içi soru sorma faaliyetlerini değiştirme süreçlerine direnç gösterebildiği kanıtlanmıştır 

(Cochran-Smith, 2005; 2006). Bu duruma bir reaksiyon olarak, öğretmen eğitimcileri öğretmenlerin bu 

dirençlerini kırmayı amaçlamış ve şöyle bir sonuca ulaşmışlardır: Bir öğretmeni, hangi bağlamda ya da alanda 

çalışıyor olursa olsun, sınıf içinde kaliteli soru sormaya yönlendirmenin yegâne yolu, öğretmenlerin sordukları 

soruların öğrenenlerin bilişsel çıktılarına etkisinin onlara açıkça gösterilmesidir (Guskey, 2002; Soysal, 2018; 

2019a; 2019b). Başka bir deyişle, öğretmenler kaliteli soru sorma ile ilgili maddi bir bilinci ve pratiği ancak ve 

ancak sordukları soruların öğrenenlerin bilişsel gelişimlerini desteklendiğini gördüklerinde oluşturup, 

sürdürebilirler (Oliveira, 2010). Bu bağlamda öğretmen eğitimcisinin yapması gereken temel pedagojik girişim 

şudur: mesleki değişim ve gelişim programları aracılığıyla öğretmenlere onların sorularının sınıf içi entelektüel 

dalgalanmayı nasıl değiştirdiğini veri-temelli bir şekilde kanıtlamak. Bu durum gerçekleşebilirse, öğretmenler 

mesleki gelişim ve değişim süreçlerine motive olacak ve reform-temelli soru sorma yaklaşımları benimseyip, 

bunları rutin sınıf içi pratikler haline getirebileceklerdir. Bu bağlamda izlenmesi olmazsa olmaz olan öneriler 

reflektif bir pratisyenin geliştirilmesi noktasında Schön’den (1983; 1987) gelmektedir. Schön’e (1983; 1987) göre 

öğretmenler yarı-öğretmen yarı-araştırmacı rolünü üstlenerek kendi öğretimsel süreçlerine atıf yapabilen; kendi 

sorularının bilişsel süreçlere etkisini inceleyebilen reflektif pratisyenler ya da entelektüeller olarak mesleklerini 

icra etmek zorundadırlar. Metodolojik olarak ise bu durum birçok profesyonel mesleki gelişim programının 

işleyişinde de kullanıldığı üzere GÇUS ile mümkün olabilmektedir (Andersen & Nielsen, 2013) ve bu çalışma 

yukarıda bahsi geçen süreçlerin ulusal bağlamda yaygınlaştırılması için bir prototip niteliğindedir.   
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ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI ÖRGÜTSEL YALNIZLIK* 

Doç. Dr. Fatma ÇOBANOĞLU 

Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Özet 

İnsan sosyal bir varlıktır ve hayatını diğer insanlarla etkileşim halinde sürdürmek zorundadır. Bu nedenle, 

insanlar sadece fiziki olarak yakınlık kurmanın yanında sosyal ve duygusal olarak da yakınlık kurabilmelidir. Bunu 

başaramayan insanlarda yalnızlık duygusu kaçınılmaz olacaktır. Yalnızlık, günümüz toplumunun en çok yaşadığı 

sorunların başında gelmektedir. Yalnızlık duygusu, biyo-psiko-sosyal bir varlık olan insanı hem iş yaşamında hem 

de iş yaşamı dışındaki yaşamında etkiler. Kişinin yalnızca işinde yaşamış olduğu yalnızlık duygusuna da iş yerinde 

yalnızlık ya da bir diğer ifadeyle örgütsel yalnızlık olarak adlandırabilir. İş yerindeki yalnızlığın en belirgin sonucu, 

çalışanın iş veriminin düşmesi ve iş doyumunun azalmasıdır. İş yerinde yalnızlığın diğer sonuçları ise yüksek 

kaygı, kendini maskeleme, endişe, anksiyetenin artması, sabırsızlık, duygusal geri çekilme ve öfke patlaması 

şeklinde görüldüğü için tüm bu sonuçların hepsinin verimliliği olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Bu 

bağlamda, bu araştırmada öğretmenlerin bu kadar olumsuz sonuçlar doğurabilen örgütsel yalnızlık duygusuna 

sahip olup olmadıkları sorusuna yanıt aranacaktır. Bu amaçla, Denizli ili Merkez ilçesinde bulunan ortaokullarda 

görevli öğretmenler araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında, 21 okuldan her branştan 

(Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal bilgiler) 2 öğretmen olmak üzere toplam 145 öğretmen araştırmanın 

örneklemi oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak, Doğan, Çetin ve Sungur (2009) tarafından geliştirilen, 

“duygusal yoksunluk” ve “sosyal arkadaşlık” olmak üzere iki alt boyuttan oluşan “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği” 

kullanılmıştır.  Araştırmanın bulgularına dayalı olarak ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin “çok az” düzeyde 

de olsa örgütsel yalnızlık yaşadıkları, öğretmenlerin duyumsadıkları yalnızlığın cinsiyetlerine, kıdemlerine ve 

yaşlarına göre değişmediği, ancak sosyal bilgiler öğretmenlerinin fen bilgisi ve matematik öğretmenlerine kıyasla 

daha az yalnızlık hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında, öğretmenlerin okulda yalnızlık 

hissetmelerine neden olan durumların belirlenmesi, sistemden kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi için 

önlemlerin alınması ve öğretmenlerin örgütsel yalnızlık algılarının, daha fazla yalnızlık hissetmelerine neden olan 

branş değişkeni bağlamında daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak nitel çalışmalar önerilebilir. Ayrıca, 

okullarda yaşanan yalnızlığın diğerleriyle işbirliği yapılıp yapılmamasıyla ilişkili olabileceği göz önüne 

alındığında, aday öğretmen yetiştirme sürecinde, işbirliği yapma becerilerini ve diğerleriyle birlikte iş görme 

alışkanlıklarını geliştirecek uygulamalara ağırlık verilmesinin yalnızlık duygusunu önleyeceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Yalnızlık, İş Yaşamında Yalnızlık, Öğretmen, Ortaokul 

GİRİŞ 

İnsan sosyal bir varlıktır ve hayatını diğer insanlarla etkileşim halinde sürdürmek zorundadır. Bu nedenle 

insanlar sadece fiziki olarak yakınlık kurmanın yanında sosyal ve duygusal olarak da yakınlık kurabilmelilerdir. 

Bunu başaramayan insanlarda yalnızlık duygusu kaçınılmaz olacaktır.  

Yalnızlık, günümüz toplumunun en çok yaşadığı sorunların başında gelmektedir. Genelde yaşlı insanların 

yaşadığı yalıtılmışlık duygusu olarak akıllara gelse de aslında her yaştan insanın yaşadığı bir problemdir (Üre, 

2001). Yalnızlık; Türk Dil Kurumu tarafından “yalnız olma durumu, kimsesizlik” olarak tanımlanmaktadır 

(https://sozluk.gov.tr/). Sullivan (1953, Akt. Koçak, 2008) da yalnızlığı diğer insanlarla birlikte yakın ilişkiler 

kurma gereksiniminin yeterince karşılanmaması nedeniyle ortaya çıkan, çoğunlukla istenmeyen, hoş olmayan, 

rahatsızlık verici bir durum olarak kavramsallaştırmıştır. Beck ve Young (1978, akt. Karaduman, 2013) ise 

yalnızlığı üç farklı şekilde ele almıştır. Bunlar kronik, durumsal ve geçici yalnızlıklardır. Kronik yalnızlık uzun 

süre devam eden ve bireyin ihtiyaç duyduğu olumlu duyguları yaşamasında bireye doyum vermeyen, bireyin 

yeterince mutlu olmasını sağlamayan yalnızlık türüdür.  Durumsal yalnızlık ise bireyin yaşamına göre şekillenen, 

durumdan duruma değişlik gösteren yalnızlık türüdür. Son olarak geçici yalnızlık ise hemen hemen herkesin 

                                                             
* Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 

“Öğretmen ve Yöneticilerin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler (2018HZDP032)” isimli projenin bir bölümüdür. 
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yaşadığı, günlük hayatta çok fazla karşılaşılan anlık yaşanan ve ikinci bir şahıs ile iletişime geçildiği an ortadan 

kalkan yalnızlık türüdür. 

Genel olarak bakıldığında bireylerin hangi türden yalnızlık yaşarlarsa yaşasınlar bu durumun hem sosyal 

hayatlarını hem de iş yaşamlarını olumsuz yönde etkileyeceği söylenebilir. Bu duygu, bireyin yaşamdan alacağı 

doyumu olumsuz yönde etkileyebileceği gibi aynı zamanda bu durum iş yaşamını olumsuz etkileyecektir. 

Yalnızlık yaşayan bireylerin iş yaşamında motivasyonu düşecek, motivasyonu düşen bireyler kendilerini 

çalıştıkları gruba, örgüte ait hissetmeyecekler, bağlılıkları azalacak ve en önemlisi örgüte olan güvenleri azalarak 

verimlilikleri de düşecektir. 

İş Yaşamında Yalnızlık/Örgütsel Yalnızlık 

Yalnızlık duygusu biyo-psiko-sosyal bir varlık olan insanı hem iş yaşamında hem de iş yaşamı dışındaki 

yaşamında etkiler (Kaplan, 2011). Çalışma hayatı bireyin hayatında yaşamına anlam katan en önemli kesitlerden 

biridir. Bu nedenle, birey yaptığı işten doyum alabilmesi için çalışacağı işin de kişisel özelliklerine uygun olması 

gerekir.  

Kişinin yalnızca işinde yaşamış olduğu yalnızlık duygusuna da iş yerinde yalnızlık ya da bir diğer ifadeyle 

örgütsel yalnızlık olarak adlandırılabilir. İş yerinde yalnızlık kavramı, genel yalnızlık kavramından farklılıklar 

göstermektedir. Örneğin bir birey günlük yaşamında ne kadar aktif bir yaşantıya, sosyal bir iletişime sahip olursa 

olsun bazen iş yerinde kendini yalnız hissedebilir, o gruba ait hissetmeyebilir. Grubun beklentileri ile bireyin 

beklentilerinin birbirinden farklı olması iş yeri yalnızlığına sebep olabilir. Ayrıca bireyler kişilik özelliklerini iş 

yerinde de taşıdıkları için iş yerinde karşılaştıkları herhangi bir durumda kendi kişilik özellikleri ile tepki vermeleri 

sonucunda da örgütsel yalnızlıklar oluşabilir. Bunun yanı sıra, birey iş yerinde yaşamış olduğu olumsuz koşullar 

sonucu sosyal çevresinde de yalnızlığa düşebilir (Kaplan, 2011; Karaduman, 2013; Keser ve Karaduman, 2014; 

Oğuz ve Kalkan, 2014). 

İş yaşamındaki yalnızlığın sonuçları bireyi döngüsel bir şekilde etkilemektedir. Yalnızlık yaşayan bir kişi 

kendini kimsesiz ve anlaşılmamış hisseder ve benzer durum iş yerinde de yaşanabilmektedir. Çünkü iş yerindeki 

bireylerin ilişkisi, örgütsel vatandaşlık, örgütsel güven, sosyal destek ve takım çalışması gibi faktörlere bağlı 

olduğundan kendini yalnız hisseden çalışan anlaşılmadığı düşünür ve bu durum iş performansını da olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir (Yılmaz ve Aslan, 2013). İş yaşamındaki olumsuz duygular, çalışanın iş doyumunu da 

olumsuz yönde etkileyecektir. Yetersiz iş doyumu hem çalışan hem de işveren tarafından istenmeyen bir 

durumdur.  İş yaşamında yalnızlığı tetikleyen faktörlerden bir diğeri de strestir. İş yerinde stres düzeyi artan bir 

çalışan uzun süre dikkatini çalıştığı işine veremeyecek buna bağlı olarak da verimliliği düşecektir. Ayrıca, bu 

durum grup içindeki diğer bireylere de yansıyarak onların performanslarını da etkileyecektir. Bütün bu sebepler 

değerlendirmeye alındığında, yalnızlık beraberinde iş yerinde başarısızlığı da getirecek, başarısızlık da verimin 

düşmesine neden olacaktır (Karaduman, 2013). İş yeri yalnızlığı sadece iş yaşamında görülür, çünkü sosyal 

hayatında birey oldukça iyi ilişkiler kurabilirken; yalnızlığı, çevresel faktörlerden ya da işin kendisinden kaynaklı 

işte yaşayabilir. 

Kaplan (2011)’e göre, iş yeri yalnızlığı hem çevresel hem de kişilik özelliklerinden etkilenen bir olgu 

olarak düşünülebilir. Çünkü iş yerindeki yalnızlığın çevresel faktörlerden mi kaynaklandığını yoksa kişisel 

faktörlerden mi kaynaklandığını tespit edebilmek için deneysel incelemelerde bulunulması gerekmektedir. Bu 

durumu tespit edebilmek hem psikolojik hem de etik açıdan uygun değildir. Mevcut araştırmaların 

genellemelerinde, iş yeri yalnızlığı hem bireysel hem de örgütsel faktörlerce etkilenebilen bir olgu olarak kabul 

edilmiştir.  

Örgütsel yalnızlık yazınında en fazla yer alan iki alt boyut olan “sosyal arkadaşlık” ve “duygusal 

yalnızlık”, Wright ve arkadaşları tarafından (2006, Akt: Erdirençelebi & Ertürk, 2018) ) geliştirilmiştir. Bireylerin 

yaşamlarında duyumsadıkları yalnızlıkla iş yeri yalnızlığının birbirinden farklı kavramlar olması nedeniyle iş yeri 

yalnızlığını ölçme ihtiyacına yönelik Wright, Burt ve Strongman tarafından “Loneliness at Work Scale (LAWS)” 

orijinal ismiyle “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği” geliştirilmiştir. Bu ölçeğe göre; iş yaşamında yalnızlık “sosyal 

arkadaşlık” ve “duygusal yoksunluk” olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır (Kaplan, 2011). İş yerinde 

yalnızlığın “sosyal arkadaşlık” yönü kurulan iletişimin niceliği ile bağlantılı bir durumdur (Doğan, Çetin ve 
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Sungur, 2009). Sosyal arkadaşlık boyutunda, çalışanın sosyal gruplara dahil olamaması, kendisini o grubun bir 

üyesi olarak görememesi olarak tanımlanır. Buna göre, gün içinde çalışma arkadaşları ile yapılan etkinliklere 

katılmakta zorluk yaşayan bireyler grup içinde yalnızlık yaşayan bireylerdir. İş yerinde yaşanan yalnızlığın sosyal 

arkadaşlık alt boyutunda yer alan temel faktör iletişim yetersizliğidir. Çünkü örgütteki bireyler sosyal bir ortamda 

yaşamakta ve sosyal ortamlarda iletişim olmazsa olmaz olan kavramlardandır. Örgütün verimliliğini arttırmak, 

örgüt içindeki çatışmaları en aza indirmek, örgütteki güven ortamını sağlamak ve örgütsel vatandaşlığı 

oluşturabilmek için eksiksiz bir iletişime ihtiyaç vardır. İş yerinde yaşanan yalnızlığın duygusal yoksunluk” 

yönünde çalışanın arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin niteliği ön plandadır (Doğan ve ark. 2009). İş yaşamında 

meydana gelen bu duygusal yoksunluk, bireyin kendini grup içinde ifade edememesi, duygu ve düşüncelerini 

anlatmaması, anlatsa da çalışma arkadaşlarının kendisini anlamayacaklarını düşünmesi şeklinde tanımlanabileceği 

gibi; çalışma ortamında kendini rahat ve huzurlu hissedemeyeceği, buna bağlı olarak çalışma ortamında kaygı, 

stres ve iş arkadaşlarıyla yakın ilişkiler kuramama olarak da tanımlanabilir. İş yerinde duygusal yoksunluk yaşayan 

bireyler, iş arkadaşları ile aralarında mesafe olduğu, kendilerini dışlanmış hissettikleri, genel bir boşluk duygusu 

yaşadıkları izlenimi verir (Kaplan, 2011). İş yeri yalnızlığının duygusal yoksunluk boyutunda çalışanın kişilik 

özellikleri de etkilidir. Bireyin içe dönük dışa dönük olması, özgüven, özsaygı ve öz düzenleme becerileri vb. 

duygusal yoksunluk düzeyini etkilemektedir. 

İş yerindeki yalnızlığın en belirgin sonucu çalışanın iş veriminin düşmesi ve iş doyumunun azalmasıdır. 

Bunun yanında iş yerindeki yalnızlığın bir diğer sonucu da stres ve buna bağlı olarak yine verimliliğin düşmesidir. 

İş yerinde yalnızlığın diğer sonuçları yüksek kaygı, kendini maskeleme, endişe, anksiyetenin artması, sabırsızlık, 

duygusal geri çekilme ve öfke patlaması şeklinde görüldüğü gibi tüm bu sonuçların hepsinin yine verimliliği 

olumsuz yönde etkilediği söylenebilir (Adamson ve Axmith, 2003). Bu bağlamda, bu araştırmada öğretmenlerin 

bu kadar olumsuz sonuçlar doğurabilen örgütsel yalnızlık duygusuna sahip olup olmadıkları sorusuna yanıt 

aranmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

 Bu araştırmada, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin duyumsadıkları örgütsel yalnızlık düzeylerinin 

var olduğu haliyle betimlenmesi amaçlanmıştır ve bu nedenle betimsel tarama modelinde (Karasar, 2012, s.77)  

yürütülmüştür. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Denizli ili Merkez ilçesinde bulunan 

ortaokullarda görevli öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde küme örnekleme 

yöntemi benimsenerek her ortaokul bir küme olarak kabul edilmiş ve seçilen kümelerden belirlenen branşlarda 

ikişer öğretmen örnekleme dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında, 21 okuldan her branştan seçkisiz olarak 

(Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal bilgiler) 2 öğretmen olmak üzere toplam 145 öğretmen ile araştırmanın 

örneklemi oluşturulmuştur (Tablo 1).  

Tablo 1. Örnekleme ilişkin bilgiler 

 
 

n % 

Cinsiyet Kadın 95 65.3 

Erkek  50 34.7 

Branş  

Türkçe  39 26,5 

Matematik  37 25,2 

Fen Bilgisi 36 24,5 

Sosyal Bilgiler 35 23,8 

 39 yaş ve altı 89 60,5 

Yaş  40 yaş ve üstü 58 39,5 

 15 yıl ve altı 74 50,3 
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Mesleki kıdem 16-20 yıl 39 26,5 

 20 yıldan fazla 34 23,1 

Bulunulan okulda görev süresi 5 yıl ve altı 81 55,1 

 6 yıldan fazla 66 44,9 

 Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir kısmının kadın (% 65.3)  olduğu,  

çoğunluğunun (% 60.5) genç olduğu ve yaklaşık yarısının beş yıldan az bir süredir, diğer yarısının ise altı yıldan 

fazla bir süredir aynı okulda görev yaptığı görülmektedir. 

Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin duyumsadıkları örgütsel yalnızlık düzeylerini 

belirlemek için Doğan, Çetin ve Sungur (2009) tarafından geliştirilen, “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği” 

kullanılmıştır.  Bu ölçek, “duygusal yoksunluk” alt boyutunda 9,  “sosyal arkadaşlık” alt boyutunda 7 ifade olmak 

üzere toplam iki alt boyut ve 16 maddeden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden ölçekte yer alan 

soruları, “kesinlikle katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4) ve kesinlikle katılıyorum 

(5)” olmak üzere 5’lü Likert tipi ölçek ile yanıtlamaları istenmiştir. Bu araştırmada toplanan verilerin “duygusal 

yoksunluk” alt boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı .90,  “sosyal arkadaşlık” alt boyutuna ilişkin güvenirlik 

katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Örgütsel yalnızlık düzeyine  ilişkin toplam güvenilirlik katsayısı ise  .90 olarak 

belirlenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Ölçeklerden elde edilen basıklık ve çarpıklık değerleri incelendiğinde +1 ve -1 aralığında olduğu ve 

ortanca, ortalama ve mod değerlerinin birbirine yakın değerler aldığı görülmüştür. Büyüköztürk (2007),  “çarpıklık 

katsayısının +1 ve -1 sınırları içerisinde kalması, puanların normal dağılımdan aşırı bir sapma göstermediğini ve 

ortanca, ortalama ve modun eşit olması verilerin normal dağılım içinde olduğunu gösterdiğini” belirttiği için 

verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır (s. 40).  Öğretmenlerin duyumsadıkları örgütsel yalnızlık 

düzeylerinin belirlenmesinde, öğretmenlerin ölçekte yer alan ifadelere yönelik yanıtlarının aritmetik ortalama 

değerleri hesaplanarak belirlenen aralıklara göre yorumlanmıştır. Diğer gruplar arası karşılaştırmalarda t testi ve 

One Way ANOVA testleri kullanılmıştır. 

BULGULAR  

Öğretmenlerin Örgütsel Yalnızlık Düzeyleri 

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, ne düzeyde örgütsel yalnızlık yaşadıklarına 

ilişkin elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Öğretmenlerin örgütsel yalnızlık düzeyleri 

 Minimum Maksimum �̅� Ss Düzey 

Duygusal yoksunluk 9,00 45,00 16,62 6,975 Az 

Sosyal arkadaşlık 7,00 35,00 11,37 4,402 Hiç 

Örgütsel yalnızlık  16,00 80,00 27,97 9,791 Hiç 

 Yukarıda verilen tabloda da görüldüğü gibi, ortaokullarda görev yapan öğretmenler, genel olarak örgütsel 

yalnızlık yaşamamaktadır. Ancak, duygusal yalnızlık alt boyutunda az da olsa zaman zaman yalnızlık hissettikleri 

görülmektedir.  

Öğretmenlerin Duyumsadıkları Örgütsel Yalnızlığın Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Ortaokullarda görevli öğretmenlerin duyumsadıkları örgütsel yalnızlığa ilişkin algıları, cinsiyetlerine, 

branşlarına, yaşlarına, bulundukları okuldaki görev sürelerine ve mesleki kıdemlerine göre karşılaştırılmış ve elde 

edilen bulgular aşağıda sırasıyla verilmiştir. 
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Cinsiyet değişkeni 

Tablo 3. Öğretmenlerin örgütsel yalnızlık düzeylerinin cinsiyetlerine göre karşılaştırılması (t testi) 

 Cinsiyet N �̅� Ss t df p 

Duygusal yoksunluk Kadın  95 16,75 6,869 ,325 143 .745* 

Erkek 50 16,36 7,235    

Sosyal arkadaşlık Kadın 96 11,33 4,322 -,164 144 .870* 

Erkek 50 11,46 4,594    

Örgütsel yalnızlık Kadın  95 28,06 9,563 ,142 143 .888* 

Erkek  50 27,82 10,308    

*p>.05 

Öğretmenlerin örgütsel yalnızlık düzeylerinin cinsiyetlerine göre karşılaştırıldığı analizin bulguları 

incelendiğinde, kadın ve erkek öğretmenlerin örgütsel yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı, benzer düzeyde örgütsel yalnızlığı duyumsadıkları görülmektedir. 

Yaş değişkeni 

Tablo 4. Öğretmenlerin örgütsel yalnızlık düzeylerinin yaşlarına göre karşılaştırılması (t testi) 

 Yaş  N �̅� Ss t df p 

Duygusal yoksunluk 39 yaş ve altı 87 16,77 6,833 ,315 143 ,753* 

40 yaş ve üstü 58 16,39 7,237    

Sosyal arkadaşlık 39 yaş ve altı 88 11,45 4,174 ,262 144 ,793* 

40 yaş ve üstü 58 11,25 4,763    

Örgütsel yalnızlık 39 yaş ve altı 87 28,19 9,647 ,324 143 ,746* 

40 yaş ve üstü 58 27,65 10,081    

*p>.05 

 Öğretmenlerin hissettikleri örgütsel yalnızlık düzeyleri öğretmenlerin yaşlarına göre karşılaştırıldığında,  

40 yaşın altındaki ve üstündeki öğretmenlerin örgütsel yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, 

benzer düzeyde örgütsel yalnızlığı duyumsadıkları görülmektedir. 
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Bulundukları okuldaki görev süreleri 

Tablo 5. Öğretmenlerin örgütsel yalnızlık düzeylerinin okullarında görev yaptıkları süreye göre karşılaştırılması 

(t testi) 

 Okul yılı N �̅� Ss t df p 

Duygusal 

yoksunluk 

 

5 yıl ve altı 79 16,44 5,967 -,334 143 ,.738* 

6 yıldan fazla 66 16,83 8,060    

Sosyal 

arkadaşlık 

 

5 yıl ve altı 80 11,43 4,440 ,183 144 .855* 

6 yıldan fazla 66 11,30 4,388    

Örgütsel 

yalnızlık 

5 yıl ve altı 79 27,84 8,917 -,176 143 .861* 

6 yıldan fazla 66 28,13 10,814    

*p>.05 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin, duyumsadıkları örgütsel yalnızlık düzeyi, bulundukları okulda 

geçirdikleri süreye göre karşılaştırıldığında, beş yıldan daha az ve beş yıldan daha fazla aynı okulda görev yapan 

öğretmenlerin algıları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı,  benzer düzeyde örgütsel yalnızlığı duyumsadıkları 

görülmektedir. 

Branş değişkeni 

Tablo 6. Öğretmenlerin örgütsel yalnızlık düzeylerinin branşlarına göre karşılaştırılması ( One Way ANOVA) 

  N �̅� Ss F p Fark 

Duygusal yoksunluk 

 

Türkçe (1) 39 16,05 6,299 3,514 ,017* 2-4 

Matematik (2)  36 17,91 7,849   3-4 

Fen Bilgisi (3) 36 18,61 8,054    

Sosyal Bilgiler (4) 34 13,79 4,205    

Sosyal arkadaşlık 

 

Türkçe (1) 39 11,20 4,484 ,517 ,671  

Matematik (2)  36 12,00 4,898    

Fen Bilgisi (3) 36 11,55 4,436    

Sosyal Bilgiler (4) 35 10,74 3,783    

Örgütsel yalnızlık 

 

Türkçe (1) 39 27,25 9,360 2,713 ,047* 2-4 

Matematik (2)  36 29,91 11,077   3-4 

Fen Bilgisi (3) 36 30,16 10,368    

Sosyal Bilgiler (4) 34 24,44 7,106    

*p<.05 

 Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin duyumsadıkları örgütsel yalnızlığın branşlarına göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan 

Post Hoc LSD testi bulgularına göre, matematik ve sosyal bilgiler öğretmenleri ile fen bilgisi ve sosyal bilgiler 

branşındaki öğretmenler arasında yaşadıkları örgütsel yalnızlık bağlamında anlamlı bir farklılığın olduğu 

görülmüştür. Grupların aritmetik ortalamaları kıyaslandığında, en fazla örgütsel yalnızlığı duyumsayan grubun fen 

bilgisi öğretmenleri olduğu, en az duyumsayan grubun ise sosyal bilgiler öğretmenleri olduğu görülmüştür. 
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Mesleki kıdem değişkeni 

Tablo 7. Öğretmenlerin örgütsel yalnızlık düzeylerinin mesleki kıdemlerine göre karşılaştırılması ( One Way 

ANOVA) 

  N �̅� Ss F p 

Duygusal yoksunluk 

 

15 yıl ve altı 72 15,93 6,128 1,411 ,247* 

16-20 yıl 39 18,20 8,669   

20 yıldan fazla 34 16,26 6,388   

Sosyal arkadaşlık 15 yıl ve altı 73 10,89 3,838 1,146 ,321* 

16-20 yıl 39 12,20 5,115   

20 yıldan fazla 34 11,47 4,639   

Örgütsel yalnızlık 

 

15 yıl ve altı 72 26,77 8,592 1,773 ,174* 

16-20 yıl 39 30,41 12,225   

20 yıldan fazla 34 27,73 8,788   

*p>.05 

 Öğretmenlerin örgütsel yalnızlık düzeylerinin mesleki kıdemlerine göre karşılaştırıldığı analizin 

bulgularına göre, öğretmenlerin meslekte geçirdikleri sürenin öğretmenlerin algıları arasında anlamlı bir farklılık 

yaratmadığı, benzer düzeyde örgütsel yalnızlığı duyumsadıkları görülmektedir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

İş yaşamının, duygulardan bağımsız bir şekilde değerlendirilemeyeceği ve günümüz iş yaşamında 

duyguların ve çalışanlar üzerindeki olası etkilerinin göz ardı edilemeyeceği anlaşılmıştır (Ashforth ve Humphrey, 

1995). Bu gelişmeye paralel olarak, son yıllarda uzun yıllar ihmal edilen duygu araştırmaları, örgütsel davranış 

alanyazınında büyük bir alana yayılmış ve sayıları artmıştır (Ashkanasy ve Humphrey, 2011). Toplumun ve 

geleceğin şekillenmesi konusunda sistem tarafından büyük sorumlulukların yüklendiği öğretmenlerin duyguları 

da eğitim yönetimi alanında fark edilmiş ve özellikle iş yaşamındaki yalnızlık duygusu pek çok araştırmacının 

(örneğin, Gafa ve Dikmenli, 2019; Yakut ve Certel, 2016, Nartgün ve Demirer, 2016) dikkatini çekmiştir. Özellikle 

insanlarla doğrudan iletişim gerektiren mesleklerden biri olan öğretmenlerin okul ortamında diğerleriyle 

sürdürdükleri sosyal etkileşim ve duyguları çalışma yaşamının verimliliğini ve etkililiğini etkilemesi olasıdır. Bu 

araştırmada da özellikle öğretmenlerin duyumsadıkları örgütsel yalnızlık düzeyleri incelenmiş ve ortaokullarda 

görev yapan öğretmenlerin genel olarak örgütsel yalnızlık yaşamadıkları sonucuna ulaşılmıştır ki Gafa ve 

Dikmenli (2019) ile Oğuz ve Kalkan (2014) tarafından yürütülen çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Bu sevindirici sonuca rağmen, zaman zaman da olsa öğretmenlerin duygusal yalnızlık yaşadıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. İş yerinde yaşanan duygusal yalnızlık,  çalışanın arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin niteliğine 

bağlıdır (Doğan ve ark. 2009). İş yaşamında meydana gelen bu duygusal yalnızlık ile öğretmenin kendisini grup 

içinde ifade edememesi, duygu ve düşüncelerini anlatmaması, anlatsa da çalışma arkadaşlarının kendisini 

anlamayacaklarını düşünmesi şeklinde tanımlanabileceği gibi; çalışma ortamında kendini rahat ve huzurlu 

hissedemeyeceği, buna bağlı olarak çalışma ortamında kaygı, stres ve iş arkadaşlarıyla yakın ilişkiler kuramama 

olarak da tanımlanabilir. Bu bağlamda, öğretmenlerin örgütsel yalnızlığın duygusal yalnızlık boyutundan 

kurtulabilmeleri için güçlü arkadaşlıklar kurmaları ve bu konuda yönetimden destek görmeleri önemlidir. Bunun 

yanında, düzenlenecek etkinliklerle öğretmenlerin birbirlerini daha iyi tanımaları ve kendilerini rahat hissetmeleri 

sağlanmalıdır ve iletişim kanalları etkili bir şekilde işletilmelidir. 

Öğretmenlerin duyumsadıkları örgütsel yalnızlık düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık göstermemesi, 

araştırmanın bir diğer sonucudur. Her ne kadar Yanık (2012), Oğuz ve Kalkan (2014) ile Mercan ve arkadaşlarının 

(2012) yürüttüğü çalışmaların sonuçları bu sonucu desteklese de bazı araştırmalar (Gafa ve Dikmenli, 2019; 

Nartgün ve Demirer, 2016; Yakut ve Certel, 2016; Başoğlu, Şekeroğlu, Altun ve Dinçer, 2016) bu sonucu 

desteklememektedir. Diğer taraftan araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, öğretmenlerin duyumsadıkları örgütsel 

yalnızlığın branşlarına göre farklılaşması ve en fazla örgütsel yalnızlığı duyumsayan grubun fen bilgisi 
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öğretmenleri, en az duyumsayan grubun ise sosyal bilgiler öğretmenleri olmasıdır. Ancak Oğuz ve Kalkan (2014) 

ve Yakut ve Certel (2016) tarafından yürütülen çalışmalar bu sonucu desteklememektedir. Araştırmanın belki de 

en çarpıcı sonucu, pek çok araştırmanın aksine (Gafa ve Dikmenli, 2019; Nartgün ve Demirer, 2016; Oğuz ve 

Kalkan, 2014; Yakut ve Certel, 2016; Bakioğlu ve Korumaz, 2014) öğretmenlerin duyumsadıkları yalnızlık 

düzeyinin yaşlarına, mesleki kıdemlerine ve okuldaki görev sürelerine göre değişmemesidir. 

Bu araştırmada ve alanyazındaki diğer araştırmalarda elde edilen sonuçlar birlikte ele alındığında, 

özellikle değişkenler bağlamında genel bir yargıya varılamadığı, duyumsanan örgütsel yanlızlığın çok farklı 

etkenlerin etkisinde olduğu görülmektedir. Nitekim Bakioğlu ve Korumaz (2014) tarafından yürütülen 

araştırmanın nitel boyutunda da öğretmenlerin okulda yalnızlığı bireysel ve örgütsel değişkenlere bağlı bir durum 

olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu araştırmada katılımcı öğretmen sayısının azlığı nedeniyle, öğretmenlerin eğitim düzeylerine göre bir 

karşılaştırma yapılamamış ve bu durum da araştırmanın bir sınırlılığı olarak görülmektedir. Bunun yanında, bu 

sonuçlar ışığında, çok az düzeyde de olsa öğretmenlerin okulda yalnızlık hissetmelerine neden olan durumların 

belirlenmesi ve sistemden kaynaklanabilecek eksikliklerin giderilmesi için önlemlerin alınması önerilmektedir. 

Ayrıca, öğretmenlerin örgütsel yalnızlık algılarının, daha fazla yalnızlık hissetmelerine neden olan branş değişkeni 

bağlamında daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak nitel çalışmalar önemli görülmektedir. Tüm bunlara ek 

olarak, okullarda yaşanan yalnızlığın diğerleriyle işbirliği yapılıp yapılmamasıyla ilişkili olabileceği göz önüne 

alındığında, aday öğretmen yetiştirme sürecinde, işbirliği yapma becerilerini ve diğerleriyle birlikte iş görme 

alışkanlıklarını geliştirecek uygulamalara ağırlık verilmesinin de öğretmenlerin iş yaşamlarında 

duyumsayabilecekleri yalnızlık duygusunu önleyeceği düşünülmektedir.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı okulların kurumsal sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ile örgütsel 

amaçlarının uyumluluk durumunun tespit edilmesidir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş ve nitel araştırma 

yöntemlerinden faydalanılmıştır. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 15 kamu okulundan oluşan 

çalışma grubuna ait kurumsal sosyal medya hesaplarında paylaşılan 863 gönderi doküman inceleme yöntemi ile 

elde edilmiş olup, bu gönderiler içeriz analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, okulların 

sosyal medya aracılığı ile oluşturdukları gönderilerin etkinlikler, bilgilendirme, kutlamalar, yürütülen çalışmalar 

ve gündem olmak üzere beş tema altında toplandığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Okul, İnternet 

Problem Durumu ve Amaç 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmelerin sonucunda günümüzde sadece insanların 

birbirleriyle olan iletişimlerinde değil, birçok alanda değişim yaşanmaktadır (Arslan, 2016). Bilgi çağı ya da dijital 

çağ olarak adlandırılan 21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, ekonomi, siyaset, kültür, 

eğitim-öğretim gibi birçok alanı etkilemiştir(Erkoç ve Erkoç, 2011). Bu değişim sürecinde sosyal medya araçları 

da oldukça önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Sosyal medyanın gerek profesyonel anlamda, gerekse 

bireysel iletişim anlamında sunduğu fırsatlardan yararlanmak bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. 

Profesyonel anlamda, değişik sektörlerden pek çok organizasyon bu yeni iletişim aracından daha fazla 

yararlanmaya başlamıştır (Yılmazel, 2011). Eğitim örgütleri olan okullarda oluşan bu değişim sürecine dahil 

olarak kurumsal anlamda oluşturdukları sosyal medya hesapları ile paylaşımlar yaptığı görülmektedir. Ancak; 

okulların kurumsal sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) 07.03.2017 

tarihli 2975829 sayılı 2017-12 nolu "Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması" konulu genelge ile il, ilçe, okul ve 

kurum yöneticileri tarafından, okul veya kurumlarında görev yapan tüm personel ile öğrenim gören öğrencilerin, 

kişilerle ilgili her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının internette veya farklı dijital ya da basılı ortamda 

hukuka aykırı şekilde paylaşılmasının Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve 1739 sayılı kanuna aykırı olduğu; 

bu fillerin Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmiş olduğu belirtilerek eğitim örgütlerinin sosyal medya 

paylaşımları aracılığı ile kişilerin psikolojik ve sosyal yönlerine olumsuz etki yapacak her türlü ses, görüntü ve 

video kayıtlarının paylaşılması durumunda yasal işlem başlatılacağı belirtilmiştir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı 

olmak üzere birçok eğitim örgütünün kurumsal sosyal medya hesapları olduğu ve aktif olarak kullanıldığı gerek 

kurumların resmi internet sitelerinde verilen bağlantılar ile gerekse sosyal medya platformlarında yapılan 

taramalarda görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, okulların kurumsal sosyal medya hesaplarında 

yaptıkları paylaşımlar ile örgütsel amaçlarının uyumluluk durumunun tespit edilmesidir. Bu genel amaç 

çerçevesinde araştırmada cevap aranan sorular:  

1. Okulların sosyal medya paylaşımlarında hangi kavramlara vurgu yapılmıştır? 

2. Okulların sosyal medya paylaşımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliklere uygun 

mudur? 

3. Okulların sosyal medya paylaşımları ile örgütsel amaçları arasında bir uyum var mıdır? 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren 

hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem 

üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2016). Mevcut araştırmada da kamu okullarının kurumsal 

sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar analiz edilmiş ve var olan durum var olduğu şekliyle 

betimlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme yönteminde temel anlayış 

önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Bu ölçütler araştırmacı tarafından 

belirlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırmada Uşak ilinde eğitim veren kamuya ait 15 okulun sosyal 

medya hesaplarında(Facebook, Twitter, Instagram) yer alan yoğun olarak paylaşımların başladığı    15 Nisan 2019  

tarihi ile 15 Ekim 2019 tarihleri arasındaki paylaşımlar incelenmiştir. Tablo 1’de çalışma grubunun özellikleri yer 

almaktadır. 

Tablo 1: Çalışma Grubunun Özellikleri 

 N 

Okul Kademesi 

Anaokulu 2 

İlkokul 5 

Ortaokul 6 

Lise 2 

 

Verilerin Toplanması ve İşlem 

Araştırmanın verileri doküman incelemesi tekniği ile toplanmıştır.  Doküman incelemesi, var olan kayıt ve 

belgelerden veri toplama tekniğidir(Karasar, 2016). Forster’ a (1995) göre doküman incelemesi 5 aşamada 

yapılabilir(Akt: Yıldırım ve Şimşek,2016): 

 

Şekil 1. Doküman İnceleme Aşamaları 

Araştırmada sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan okullar arasında belirlenen çalışma grubuna ait, 

Türkiye’ de yaygın olarak kullanılan Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarındaki paylaşımlar incelenmek 

istenmiş. Ancak okulların sosyal medya hesaplarının her 3 sosyal medya aracı için ortak paylaşıma sahip olması 

nedeniyle en fazla veriyi sunan Instagram hesapları araştırmanın veri kaynağı olarak belirlenmiştir. 

Çalışma grubuna ait kurumsal sosyal medya paylaşımları incelenerek içerik analizi ile çözümlenmesi yapılmış, en 

çok hangi kavramlara vurgu yapıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Büyüköztürk ve diğerlerine (2012) göre içerik 

analizi, metin ya da metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını 

belirlemeye yönelik yapılır. Bailey’ e (1982) göre de dokümanlar araştırmanın tek veri kaynağı olarak kullanılması 

durumunda elde edilen dokümanlar araştırmanın amacına göre kapsamlı bir içerik analizine tutulması gerekir(Akt: 

Yıldırım ve Şimşek,2016). 
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Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 15 okula ait doküman inceleme yöntemi ile elde edilen 863 gönderi 

incelenmiş olup 21 gönderi herhangi bir mesaj iletmemesi nedeniyle değerlendirme dışında bırakılmıştır. Geriye 

kalan 842 gönderi içerik analizi yöntemi ile incelenerek temalara ve alt temalara ayrılmıştır.  

Araştırmada güvenirliği sağlamak amacıyla okulların sosyal medya paylaşımlarından oluşan gönderiler iki ayrı 

araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Araştırmacıların her ikisinin de aynı kodu kullandığı durumlar görüş birliği, 

farklı kodu kullandığı durumlar ise görüş ayrılığı olarak değerlendirilmiştir. [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş 

ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak (Miles ve Huberman, 1994) güvenirlik katsayısı % 86 bulunmuştur. Ayrıca 

araştarma kapsamında elde edilen tüm dokümanlar, kodlamalar ve benzeri tüm raporlar gerektiğinde teyit 

incelemesine sunmak üzere araştırmacılar tarafından saklanmaktadır. 

BULGULAR 

Araştırmada okulların sosyal medya paylaşımlarının beş tema altında toplandığı tespit edilmiş olup temalar şekil 

1’de görülmektedir. Oluşan temalara ait alt temaların paylaşım sıklığı incelendiğinde en fazla paylaşım yapılandan 

en az paylaşım yapılan temanın sırasıyla “Etkinlikler”, “Bilgilendirme”, “Kutlamalar”, “Yürütülen Çalışmalar” ve 

“Gündem” temaları olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 2. Okulların Sosyal Medya Paylaşımlarında Vurgulanan Kavramlara Ait Temalar 

Okulların sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi sonucunda oluşan temalardan en fazla gönderi paylaşılan 

tema olan “Etkinlikler” temasına ait alt temalar tablo 2’ de yer almaktadır. 

Tablo2. Etkinlik Temasına Ait Alt Temalar 

Etkinlikler 

Alt Temalar f 

Sınıf düzeyinde 135 

Okul genelinde 124 

Öğretmenler arası 41 

Yerel ölçekli 24 

Aile katılımlı 24 

Diğer kurumlarla iş birliği 20 

Ulusal etkinlikler 3 

Etkinlikler temasına ait alt temalar incelendiğinde; okulların etkinlikler temalı gönderilerinin büyük bir kısmının 

sınıf düzeyinde ve okul genelinde yapılan etkinliklerin tanıtıldığı görülmektedir. Sınıf düzeyindeki etkinlikler ile 

ilgili olarak okulların genellikle öğretmenlerin derslerde yaptıkları etkinlikleri, deneyleri ve sınıf gezilerini 

okulların sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görülmektedir. Bunun yanında okullar sosyal medya 

paylaşımlarında öğretmenler arasında yapılan yemek, gezi, spor müsabakası, ziyaretler gibi etkinlikler ile ilgili 

paylaşımlarda bulundukları da tespit edilmiştir.   

 

 

TEMALAR VE ALT TEMALAR

Etkinlikler Bilgilendirme Kutlamalar
Yürütülen 
Çalışmalar

Gündem
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Tablo 3. Bilgilendirme Temasına Ait Alt Temalar 

Bilgilendirme 

Alt Temalar f 

Okulun İşleyişi 33 

Sınavlar 32 

Öğrenciye Yönelik 32 

Veliye Yönelik 23 

Ziyaretler 22 

Üst Yönetimin Mesajları 19 

Okulun Tanıtımı 7 

Tablo 3 incelendiğinde bilgilendirme temasında yer alan alt temaların çoğunluğunun okulun işleyişi, öğrencilerin 

gireceği sınavlar ve öğrencileri bilgilendirmeye yönelik paylaşımlardan oluştuğu görülmektedir. Okulun işleyişi 

alt temasına ait gönderilerin genellikle okul zaman çizelgelerini, sınıfların ders programlarını ve okulda 

düzenlenen kurslar ile ilgili bilgi vermeye yönelik olduğu görülmektedir. Ayrıca okullar kurumsal sosyal medya 

paylaşımları ile okulda velilere yönelik düzenlenen etkinlikler ile ilgili olarak öğrenci velilerini bilgilendirmeye 

yönelik paylaşımlar yaptıkları da tespit edilmiştir.  

Tablo 4. Kutlamalar Temasına Ait Alt Temalar 

Kutlamalar 

Alt Temalar f 

Belirli Gün ve Haftalar 53 

Milli Bayramlar 40 

Milli Günler 21 

Dini Günler 18 

Dini Bayramlar 16 

Öğretmen Doğum Günü 7 

Hicri Yılbaşı 7 

Kutlamalar temasına ait tablo 4’ de belirtilen alt temalar incelendiğinde okulların kurumsal sosyal medya 

paylaşımlarında en fazla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğinde 

okullarda kutlanması planlanan belirli gün ve haftaların kutlandığı görülmektedir. Bunun yanında okullar milli ve 

dini kutlamalar ile ilgili sıklıkla paylaşımlarda bulundukları görülmektedir. 

Tablo 5. Yürütülen Çalışmalar Temasına Ait Alt Temalar 

Yürütülen Çalışmalar 

Alt Temalar f 

İnşaat 52 

Yerel Projeler 23 

Ulusal Projeler 21 

Uluslar arası Projeler 17 

Okul Projeleri 17 

Yürütülen çalışmalar temasına ait alt temalar incelendiğinde okulların sosyal medya paylaşım araçları ile 

genellikle okulda yürütülen inşaat işleri ile ilgili paylaşımlarda bulundukları görülmektedir. Okulların inşaat alt 

teması altındaki paylaşımlarında genellikle okul bahçesi, okulun girişi gibi alanların bakım onarım ya da yenileme 

çalışmaları ile “Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu” belgesinde de belirtilen beceri ve tasarım 

atölyelerinin oluşturulması ile ilgili fiziksel düzenlemeleri yürüttükleri görülmektedir. Ayrıca okullarda yerel, 

ulusal, uluslar arası ve okul ölçekli yürütülen proje çalışmaları ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının yoğun olduğu 

görülmeketedir. 
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Tablo 6. Gündem Temasına Ait Alt Temalar 

Gündem 

Alt Temalar f 

Terörle Mücadele 6 

Futbol 4 

Şehit Haberleri 3 

Taziyeler 2 

Okulların sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi sonucunda oluşan beş temadan sonuncusu olan gündem 

temasına ait alt temalar incelendiğinde okulların Türkiye gündeminde yer alan konular ile ilgili paylaşımlarda 

bulundukları ve bu paylaşımlar içerisinde en yoğun paylaşımların Türkiye’de yürütülen terörle mücadele 

anlamında milletce birlik ve beraberliği destekleyen paylaşımlarda bulundukları görülmektedir. 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Okulların kurumsal sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ile örgütsel amaçlarının uyumluluk 

durumunun incelendiği çalışmada, okulların sosyal medya aracılığı ile oluşturdukları gönderilerin etkinlikler, 

bilgilendirme, kutlamalar, yürütülen çalışmalar ve gündem olmak üzere beş tema altında toplandığı görülmektedir. 

Ortaya çıkan bu temalar arasında en yoğun tekrar eden paylaşımların etkinlikler temasında olduğu görülmektedir. 

Okulların yoğun olarak yaptıkları etkinlikleri paylaşarak görünürlüklerini arttırmaya çalıştıkları söylenebilir. 

Yılmazel’ e (2011) göre de kar amacı gütmeyen kuruluşların da seslerini duyurma anlamında internet ve sunduğu 

büyük güçten yararlanmaları gerekmektedir. Etkinlikler temasındaki paylaşımlar arasında oluşturulan alt 

kategorilendirmede de okulların genellikle sınıf düzeyindeki ve okul genelindeki etkinlikleri sosyal medya araçları 

ile paylaştıkları görülmektedir. Bu durum okulların gerçekleştirdikleri etkinlikler ile ilgili paylaşımlarda bulunarak 

görünürlüklerini arttırmaya çalışmaları olarak yorumlanabilir. Bir diğer tema olan bilgilendirme temasında ise 

okulların sosyal medya paylaşımları aracılığı ile okulun işleyişi hakkında bilgiler verdiği, öğrencilerin girecek 

oldukların sınavlar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundukları ve öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme 

paylaşımlarında bulundukları görülmektedir. Ancak okulların öğrenci velilerine çocuk yetiştirme gibi konularda 

bilgiler içeren sosyal medya paylaşımlarında başka sosyal medya hesaplarından alınan bilgilerin yer aldığı 

görülmektedir. Bu bilgilerin doğruluğu ile ilgili tereddüte düşülmemesi için okulların yaptıkları bu tür 

paylaşımların mutlaka bilimsel gerçeklere dayandırılarak ve kaynak gösterilerek paylaşılması bilginin güvenirliği 

açısından önemli olduğu söylenebilir. Çünkü kullanıcılar internet ortamına istediği her tür bilgiyi koymakta 

serbesttir. Bu durumda paylaşılan bilgilerden yarar sağlanmakla birlikte yanlış bilgi aktaran paylaşımlar 

konusunda da dikkatli olunması gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. İnternet üzerindeki paylaşımlarda ortaya 

konulan bilgiler gerçeklikle alakasız kişisel görüşe de dayanıyor olabilir (Burke, 1997; Smith, 1997; Brandt, 1996, 

Akt: Kurbanoğlu, 2002). Okulların kurumsal sosyal medya hesaplarındaki gönderilerin incelenmesi sonucunda 

oluşan bir diğer tema ise kutlamalar temasıdır. Kutlamalar teması altında oluşan alt temalar incelendiğinde 

okullarda en sık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğinde okullarda 

kutlanması planlanan belirli gün ve haftaların kutlandığı; bunun yanında milli ve dini kutlamalar ile ilgili yoğun 

kutlama mesajlarının olduğu görülmektedir. Bir diğer tema olan yürütülen çalışmalar temasına ait sosyal medya 

gönderileri incelendiğinde okulların genellikle inşaat faaliyetleri ile ilgili paylaşımlarda bulundukları 

görülmektedir. Okulların inşaat faaliyetleri ile ilgili yürüttükleri çalışmaların içerikleri incelendiğinde Milli Eğitim 

Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde de kurulması hedeflenen beceri ve tasarım atölyeleri ile ilgili okullarda 

kurulum çalışmalarının olduğu görülmektedir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde 

yer alan hedeflerden olan beceri ve tasarı atölyelerinin kurulmasının okul ölçeğinde yürütülen çalışmalar ile 

desteklendiğini ortaya koymaktadır. Okulların kurumsal sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi sonucunda 

oluşan son tema olan gündem teması altındaki paylaşımlarda okulların ülke gündeminde yer alan konulara kayıtsız 

kalmadıkları görülmektedir. Ancak gündem temasına ait okul paylaşımları incelendiğinde ‘futbol’ alt temasına ait 

bazı gönderilerde kimi futbol takımlarına karşı taraflı paylaşımların yer aldığı görülmektedir. Benzer durumlarında 

önlenebilmesi açısından yapılacak olan yasal düzenlemeler ile okulların sosyal medya hesaplarının sorumlularının 

resmi olarak belirlenerek gönderilerin örgütsel hedeflere katkı sağlayacak şekilde paylaşılması için gerekli 

eğitimlerin verilmesinin fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü sosyal medya olarak nitelendirilen sanal 

ortamda insanlar bir araya gelerek etkileşimlerini arttırmaktadır (Vural ve Bat, 2010). Bu bağlamda okulların 
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sadece bir takıma ait gönderilerin paylaşılması kimi öğrenci velileri açısından olumsuz karşılanabilir ve sosyal 

medya ile bir araya getirilmesi hedeflenen kitleler ayrışabilir.  

Okulların sosyal medya hesaplarındaki gönderiler incelendiğinde bazı okulların sosyal medya paylaşımlarında 

sadece okuldaki birkaç sınıfta yapılan etkinliklerin paylaşıldığı ve bu sınıflara ait paylaşımların sıklıkla tekrar 

ettiği, okulda bulunan diğer sınıflar ile ilgili herhangi bir paylaşımın olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumun 

sebepleri, sonuçları nitel bir çalışma ile derinlemesine incelenebilir. 

Çalışma kapsamında yapılan analizlerde okulların sosyal medya paylaşımlarında aktarmak istedikleri mesajların 

etkililiğini arttırmak için kullandıkları bazı görsellerin konuya uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu durumun ortadan 

kaldırılabilmesi için gerekli eğitimler verilmesi gerektiği ve okulların paylaşımları üst yönetim tarafından kontrol 

edilmesinin yararlı olacağı söylenebilir. 
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Özet 

 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen öğretmenin özelliklerinin neler olduğu, kendilerini 

yaratıcı düşünen öğretmen olarak görüp görmedikleri ve eğitim aldıkları bölümlerin yaratıcı düşünmelerine 

etkisinin olup olmadığı hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma genel tarama modelinde yer alan 

kesitsel bir durum saptamasıdır.  Araştırmanın çalışma grubunda bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde 

farklı bölümlerde (fen bilgisi, sınıf, Türkçe, okulöncesi, ilköğretim matematik, bilgisayar ve öğretim teknolojileri 

ile İngilizce öğretmenliği) öğrenim gören 395 öğretmen adayı yer almaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan anket kullanılmıştır. Anket formu biri açık uçlu, biri listeleme ve 

biri kısa cevaplı soru olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Araştırmanın analizlerinde betimsel analiz 

kullanılmış ve bulgular frekans ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular 

incelendiğinde öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen öğretmeni “öğrenciye yönelik düşünen” bireyler olarak 

nitelendirdikleri görülmektedir. Öte yandan yaratıcı düşünen öğretmen tanımlamasında, öğretmen adaylarının 

çeşitli kavramlar kullandıkları ve bu kavramları ifade ederken öğrenim gördükleri bölümlere özgü ifadelere yer 

verdikleri belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuç da öğretmen adaylarının %92’sinin meslek 

hayatlarında yaratıcı bir öğretmen olacaklarını düşünmeleridir.  Öğretmen adaylarına kendilerini hangi yönleri ile 

yaratıcı düşünen öğretmen olarak görecekleri sorulduğunda ise bu soruya cevap vermedikleri ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının % 91’inin öğrenim gördüğü ve mesleğini yapacağı bölümün yaratıcı 

düşünen öğretmen olmalarında etkili olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir.  Öte yandan öğretmen adaylarının 

öğrenim gördükleri bölümlerin kendilerine yaratıcı düşünme becerisini kazandırdığı ve bunu meslek hayatlarında 

kullanacağı görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen 

öğretmenin birçok özelliğe sahip olması gerektiğini ve bu özelliklerin öğrenim görülen bölüme göre bazı 

farklılıklar gösterebileceğini düşündükleri de tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının kendilerini yaratıcı düşünen 

bireyler olarak nitelendirmelerinin mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağlayacağı ve göreve başladıklarında 

öğrencilerinin de bu becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapacakları düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Düşünme, Öğretmen Adayı, Öğretmen. 

 

PROSPECTIVE TEACHERS 'VIEWS ON BEING CREATIVE THOUGHT 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the pre-service teachers' opinions about what are the characteristics of creative 

thinking teacher, whether they see themselves as creative thinking teacher and whether they have an effect on the 

creative thinking of the departments they receive education. The research is a cross-sectional case determination 

in the general screening model. The study group of the research consists of 395 prospective teachers studying in 

different departments (science, classroom, Turkish, preschool, elementary mathematics, computer and 

instructional technology and English language teaching) in the education faculty of a state university. The 

questionnaire prepared by the researchers was used as a data collection tool. The questionnaire consists of three 

parts, one open-ended, one listing and one short-answer. Descriptive analysis was used in the analysis of the study 

and the findings were presented with frequency and percentage distributions. When the findings obtained from the 

study are examined, it is seen that the pre-service teachers define the creative thinking teacher as en thinking 
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towards the student ”. On the other hand, in the definition of creative thinking teacher candidates, it was determined 

that teacher candidates used various concepts and included expressions specific to the departments they studied 

while expressing these concepts. Another result of the study is that 92% of the prospective teachers think that they 

will be creative teachers in their professional lives. When the prospective teachers were asked which aspects they 

would consider themselves as creative thinking teachers, they did not answer this question. As a result of the 

research, it has been found that 91% of the prospective teachers think that the department that they study and make 

their profession is effective in becoming creative thinking teachers. On the other hand, it was determined that pre-

service teachers gained creative thinking skills and used it in their professional lives. In the scope of the research, 

it was determined that the teacher candidates think that the creative thinking teacher should have many features 

and that these features may show some differences according to the department. It is thought that pre-service 

teachers' qualification as creative thinkers will contribute positively to their professional development and that 

they will carry out various studies in order to develop these skills when they start to work. 

  

Keywords: Creative Thinking, Prospective Teacher, Teacher. 

 

GİRİŞ 

 

Günümüz dünyasındaki hızlı değişimler ve gelişen teknoloji alanında geri kalmamak ve o hıza erişmek adına en 

önemli yaşam becerilerinden biri yaratıcı düşünmedir (Ülger, 2014). Aktamış (2007)’a göre yaratıcı düşünme 

eğitim ve öğretimde öğrencilerin merak edip sorması, sorulara cevaplar bulması hatta bulduklarına da alternatifler 

araması gerektiğini ifade etmiştir. Yaratıcı düşünme becerisi zekâya bakmadan daha çok bir probleme tüm yönüyle 

çözüm aramaktır. (Lin, Hu, Adey & Shen, 2003). Bu ifade de yaratıcı düşünmenin bir süreç olduğunu ve dört 

dönemden meydana gelmektedir. Bu dönemler şunlardır (Doğan vd., 2008; Demirci, 2007):  

1. Hazırlık Dönemi: Günlük hayattaki bir problemi ele alıp bu probleme karşı bilinçli ve sistematik yaklaşarak 

probleme yönelik bilgi toplamak, not almak, bilgileri toplayıp sentezlemek ve karar verme sürecidir. 

2. Kuluçka Dönemi: Hazırlık döneminde ele alınan problemden uzaklaşarak başka aktivitelere katılma, dinlenme 

ve kısaca ara verme sürecidir.  

3. Aydınlanma Dönemi: Kuluçka döneminden sonra verilen aranın ardından ilgili problemle alakalı anlık 

aydınlanma yaşanıp probleme yönelik üretici ve verimli olunan süreçtir. Bu dönemde yaratıcı düşünen birey artık 

probleme yönelik somut çözümler geliştirmiştir. 

4. Değerlendirme Dönemi: Probleme yönelik geliştirilen çözümlerin uygulandığı ve bu uygulamanın bir plan 

doğrultusunda yapılıp sonuçlarının tartışılarak revize edildiği süreçtir. Revize edilirken sonuçların başkalarından 

gelen önerilerin dikkate alındığı ve eksiksiz çözümün bulunup benimsendiği dönemdir. 

Günümüzün gereksinimlerini karşılayacak ve gelecek nesile aktaracak yaratıcı düşünen bireyler eğitimle edinilir 

(Akt. Özen, 2012). Bu yüzden eğitim öğretimin iki temel taşı olan öğretmen ve öğrenci unsurlarının yaratıcı 

düşünen bireyler olması gerektiği düşünülmektedir. Yaratıcı düşünen bireylerin genel olarak bazı özellikleri 

taşıması gerektiği ifade edilmiştir. Yontar (1993) yaratıcı düşünen bireyi kişilerden bağımsız hareket edebilen, ilgi 

duyduğu alana duyarlı davranan, değişim ve yeniliğe açık olup kendini gerçekleştirmesini sağlayacak bir üst sınır 

bulan kişiler olarak tanımlamıştır. Ayrıca yaratıcı düşünen bireylerin motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi ve 

davranışlarının farkında olduğu en önemlisinin de risk almaya hevesli bireyler olduğu söylenebilir (Akt. Eren, 

2011). Starko (1995) ve Doğan vd. (2008) göre yaratıcı düşünen bireylerin kişilik özellikleri çok yönlü düşünen, 

meraklı, özgün olmaya gayret eden, risk alan, sezgileri güçlü ve empatik davranan bireyler olarak ifade etmiştir. 

Öğretmen bir öğrencinin yaratıcı düşünmesini sağlayan rol model bireydir. Bu yüzden öğretmenler, öğrencinin 

hatalarını eleştirmek yerine o hataların kaynaklarına yönelmesini ve hatalarının telafilerini bulmasına yol gösteren 

kişiler olmalıdır. Yaratıcı öğretmenin en verimli ve fark yaratıcı özelliği öğrenciyi harekete geçiren ortamları sunan 

ve öğrencinin getirdiği özgün fikirlere açık, toleranslı, günlük hayattaki problemlere karşı öğrencisi ile işbirlikçi 
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çözümler sunan ve cesaret veren bireyler olmasıdır. Yaratıcı düşünen öğretmen aynı zamanda öğrencisine araştırıp 

sorgulatmayı, kuşku duyarak bilgiye ve doğruya ulaşmayı sağlayan kişisel özelliklere sahiptir (Bartel, 2000; Ekici, 

2004; Hamza & Farrow, 2000; Kind & Kind, 2008; Liu & Lin, 2014; Mason, 2008; Özmusul, 2012). Alanyazında 

yaratıcı düşünmeye teşvik eden bir öğretmenin sahip olması gereken özellikler yaratıcı düşünme becerisi 

kavramına sahip, bilgiyi öğrenciye veren olmak yerine ulaşmasına rehber olan, öğrenciye yönelik ilgi ve 

yeteneklerini ortaya çıkaran etkinlik ve çalışmaları kullanan, öğrenme ortamındaki zıt fikirlerin çatışmasına izin 

vererek özgün ve geçerli ortak akla ulaşmayı sağlayan, zaman baskısından uzak ve esnek çalışma ortamları sunan 

bireylerdir (Aksoy, 2005; Senemoğlu, 2003; Sternberg, 2003). 

 

AMAÇ 

 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen öğretmenin özelliklerinin neler olduğu, kendilerini 

gelecek hayatta mesleklerinde yaratıcı düşünen öğretmen olarak görüp görmedikleri ve eğitim aldıkları bölümlerin 

yaratıcı düşünmelerine etkisinin olup olmadığı hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın yöntemi tarama yöntemi olup kesitsel durum saptaması yapılmıştır. Tarama araştırmaları betimleyici 

bir araştırma yöntemi olup bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgili konuda beceri, yetenek, tutum 

gibi birçok özelliğin belirlenmeye çalışıldığı yöntemdir (Metin, 2014,79). Tarama araştırmaları kesitsel, boyutsal 

ve geçmişe dönük araştırmalar olarak da sınıflandırılabilir. Kesitsel araştırmalar da betimlenecek davranışlar, 

beceriler, ilgiler ve görüşler tek seferde ölçülmelidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

2011,s. 233.) 

 

Çalışma Grubu 

 

Araştırmanın çalışma grubunda bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde farklı bölümlerde (fen bilgisi, sınıf, 

Türkçe, okul öncesi, ilköğretim matematik, bilgisayar ve öğretim teknolojileri ve İngilizce öğretmenliği) öğrenim 

gören 395 öğretmen adayı yer almaktadır. 

 

Veri Toplanması ve Analizi 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan anket kullanılmıştır. Anket formu 

biri açık uçlu, biri listeleme ve biri kısa cevaplı soru olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Elde edilen verilerin 

analizlerinde betimsel analiz kullanılmış ve bulgular frekans ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı  

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen öğretmeni en çok 

“öğrenciye yönelik düşünen” bireyler olarak nitelendirdikleri görülmektedir. Öte yandan yaratıcı düşünen 

öğretmen tanımlamasında, öğretmen adaylarının çeşitli kavramlar kullandıkları ve bu kavramları ifade ederken 

öğrenim gördükleri bölümlere özgü ifadelere de yer verdikleri belirlenmiştir. 

Tablo.1 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı 

Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı f % 

Öğrenciye yönelik düşünen 24 25 

Rehber 14 15 

Araştıran Sorgulayan 10 10 

Yenilikçi 8 8 

Çok yönlü 5 5 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

126 
 

Bilimsel düşünen 4 4 

Meraklı  4 4 

Özgün 4 4 

Özgüvene sahip 4 4 

Üretken 4 4 

Hayalperest 3 3 

Farklı düşünen 2 2 

Empatik 1 1 

Eleştiriye açık 1 1 

Kendini gerçekleştiren 1 1 

 

Buna göre fen bilimleri öğretmen adaylarının %25’nin yaratıcı düşünen öğretmeni öğrenciye yönelik düşünen 

bireyler olarak tanımlarken bununla birlikte öğrenim gördükleri bölümlerin özelliklerine yönelikte bazı kavramlar 

kullanmıştır. Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen öğretmeni % 15’i rehber, %10’u araştıran sorgulayan, %8’i 

yenilikçi ve % 5’inin çok yönlü bireyler olarak da görmektedir. 

Tablo.2 İngilizce Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı 

Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı f % 

Öğrenciye yönelik düşünen 6 42 

Yenilikçi 2 14 

Özgüvene sahip 2 14 

Çok yönlü 1 7 

Empatik 1 7 

Özgün 1 7 

Rehber 1 7 

 

İngilizce öğretmenliği öğretmen adaylarının ise % 42’sinin yaratıcı düşünen öğretmeni öğrenciye yönelik düşünen 

bireyler olarak tanımlarken, katılımcıların %14’nün yenilikçi , % 14’nün özgüvene sahip bireyler olarak 

tanımlamış yalnızca % 7’si çok yönlü bireyler olarak görmektedir. 

Tablo.3 Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı 

Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı f % 

Öğrenciye yönelik düşünen 9 19 

Rehber 6 13 

Yenilikçi 6 13 

Özgün 4 8 

Araştıran sorgulayan 3 6 

Çok yönlü 3 6 

Empatik 2 4 

Farklı düşünen 2 4 

Girişimci 2 4 

Meraklı 2 4 

Özgüvene sahip 2 4 

Cesur 1 2 

Eğlenceli 1 2 

Hayalperest 1 2 

Sezgileri güçlü 1 2 

Üretken 1 2 
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Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının da % 19’nun yaratıcı düşünen öğretmeni öğrenciye yönelik düşünen 

bireyler olarak tanımlamış ve katılımcıların %13’nün rehber yine % 13’nün yenilikçi bireyler ve %8’nin özgün 

bireyler olarak ifade edildiği görülmüştür. 

Tablo.4 Türkçe Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı 

Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı f % 

Öğrenciye yönelik düşünen 12 41 

Rehber 3 10 

Meraklı 2 6 

Özgün 2 6 

Üretken 2 6 

Yenilikçi 2 6 

Analitik düşünen 1 3 

Araştıran sorgulayan 1 3 

Farklı düşünen 1 3 

Hayalperest 1 3 

İşbirlikçi 1 3 

Özgür 1 3 

Türkçe öğretmenliği öğretmen adayları % 41 oranında katılım göstererek yaratıcı düşünen öğretmeni öğrenciye 

yönelik düşünen bireyler,  % 10 oranında katılım göstererek ise rehber olarak ifade edilmiştir. 

Tablo.5 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı 

Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı f % 

Öğrenciye yönelik düşünen 4 18 

Yenilikçi 3 13 

Üretken 2 9 

Rehber 2 9 

Hayalperest 2 9 

Empatik 1 4,5 

Farklı düşünen 1 4,5 

Kararlı 1 4,5 

Otantik 1 4,5 

Teknolojik 1 4,5 

 

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının % 18’nin yaratıcı düşünen öğretmenin öğrenciye yönelik bireyler 

olduğunu tanımlarken % 13’nün yenilikçi, %9’nun üretken yine %9’nun hayalperest olarak tanımlanması 

öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen öğretmeni öğrenim görülen bölümlere özgü kavramlarla da ifade ettiği 

görülmüştür. 

Tablo.6 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı 

Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı f % 

Öğrenciye yönelik düşünen 7 25 

Özgün 5 17 

Yenilikçi 4 14 

Üretken 2 7 

Sorumluluk sahibi 1 3,5 

Özgüvene sahip 1 3,5 

Rehber 1 3,5 

Risk alan 1 3,5 

Kararlı 1 3,5 
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Hayalperest 1 3,5 

Farklı düşünen 1 3,5 

Eleştiriye açık 1 3,5 

Çok yönlü 1 3,5 

Adaletli 1 3,5 

 

Okul öncesi öğretmen adaylarının %25’nin yaratıcı düşünen öğretmeni öğrenciye yönelik düşünen bireyler olarak 

tanımlarken % 17’sinin özgün, %14’nün yenilikçi ve yalnızca %7’sinin üretken bireyler olarak tanımlamıştır. 

Tablo.7 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı 

Yaratıcı Düşünen Öğretmen Tanımı f % 

Özgün 4 13 

Empatik 3 10 

Öğrenciye yönelik düşünen 3 10 

Rehber 3 10 

Üretken 3 10 

Yenilikçi 2 6,5 

Özgüvene sahip 2 6,5 

Farklı düşünen 2 6,5 

Çok yönlü 2 6,5 

Analitik düşünen 1 3 

Araştıran sorgulayan 1 3 

Demokratik 1 3 

Eğlenceli 1 3 

Kendini gerçekleştiren 1 3 

Saygılı 1 3 

 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının diğer bölümlerin öğretmen adaylarının aksine en çok katılım 

gösterilen tanım %13 oranında katılım gösterilen özgün ifadesi olmuştur. Bu katılımı takip eden ifadeler ise  %10 

oranında katılım gösterilen empatik, öğrenciye yönelik düşünen, rehber ve üretken bireyler şeklindedir. 

Öğretmen Adaylarının Kendilerini Yaratıcı Düşünen Öğretmen Olarak Görme Durumları 

Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu da öğretmen adaylarının %92’sinin meslek hayatlarında yaratıcı düşünen 

bir öğretmen olacakları görüşüne sahip olmalarıdır. Öğretmen adaylarına kendilerini hangi yönleri ile yaratıcı 

düşünen öğretmen olarak görecekleri sorulduğunda ise bu soruya cevap vermedikleri ortaya çıkmıştır. 
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Tablo.8 Öğretmen Adaylarının Kendilerini Yaratıcı Düşünen Bir Öğretmen Görme Durumu 

Bölüm Evet Hayır 

f % f % 

Fen Bilimleri 119 95 5 5 

İngilizce 29 93 2 7 

Sınıf 59 92 5 8 

Türkçe 44 88 6 12 

Bilişim 36 92 3 8 

Okul Öncesi 41 93 3 7 

İlköğretim Matematik 35 81 8 19 

TOPLAM 363 92 32 8 

 

İlgili tabloya bakıldığında bölümlere göre Fen bilimleri öğretmen adayları kendilerini meslek hayatlarında yaratıcı 

düşünen bir öğretmen olarak % 95 oranında evet katılımı ile en çok yaratıcı gören bölüm iken % 81 oranında evet 

katılımı ile en az yaratıcı gören bölüm ise İlköğretim matematik öğretmen adayları olmuştur. 

Öğrenim Görülen Bölümün Yaratıcı Düşünen Öğretmen Olmaya Etkisi 

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise öğretmen adaylarının % 91’inin öğrenim gördüğü ve mesleğini yapacağı 

bölümün yaratıcı düşünen öğretmen olmalarında etkili olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. 

Tablo.9 Öğrenim Görülen Bölümün Yaratıcı Düşünen Öğretmen Olmaya Etkisi Durumu 

Bölüm Evet Hayır 

f % f % 

Fen Bilimleri 122 98 2 2 

İngilizce 26 83 5 17 

Sınıf 56 87 8 13 

Türkçe 39 78 11 22 

Bilişim 38 97 1 3 

Okul Öncesi 43 97 1 3 

İlköğretim Matematik 37 86 6 14 

TOPLAM 361 91 34 9 

 

Buna göre öğretmen adayları öğrenim gördükleri bölümün yaratıcı düşünen öğretmen olmalarında etkisi olduğunu 

büyük bir katılım oranı ile ifade ederken bölüm olarak en yüksek katılımı % 98 oranında evet katılımı gösteren 

Fen bilimleri öğretmen adayları iken en düşük katılımı % 78 evet katılımı gösteren Türkçe öğretmen adayları 

olmuştur. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen öğretmen tanımına verdikleri cevaplar bölümlerine göre incelenmiştir ve 

tüm bölümlerin cevaplarına bakıldığında katılımcıların % 25’nin yaratıcı düşünen öğretmeni “öğrenciye yönelik 
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düşünen” bireyler olarak gördüğü tespit edilmiştir. Öte yandan tüm bölümlerin yaratıcı düşünen öğretmen tanımı 

için en çok ifade ettiği diğer ifadeler şu şekildedir: rehber (%11), yenilikçi (%10) ve özgün (%7). İlköğretim 

matematik öğretmen adayları hariç diğer bölümlerdeki öğretmen adayları yaratıcı düşünen öğretmenin en belirgin 

özelliği olarak öğrenciye yönelik düşünen kişiler olarak görmektedir. İlköğretim matematik öğretmenliği bölümü 

öğretmen adayları en belirgin özellikler konusunda farklı kavramlar ifade edilmiş olup en çok katılım gösterilen 

ifadeler şunlardır; özgün (%13) ,empatik (%10),üretken (%10) ve rehber (%10).  Öğretmen adaylarının cevaplarına 

genel olarak bakıldığında ise yaratıcı düşünen öğretmen özelliklerinin öğretmen adaylarının bölümlerine göre 

birbirinden farklılaşmadığı söylenebilir fakat tanımlamalarında öğrenim gördükleri bölümlere özgü özelliklere ya 

da  kavramlara yer verdileri görülmüştür. 

Öğretmen adaylarına kendilerini yaratıcı düşünen öğretmen olarak görme durumu sorulduğunda ise katılımcıların 

% 92’si kendilerini yaratıcı düşünen öğretmen olarak gördükleri, % 8 oranında katılımcının ise kendini yaratıcı bir 

öğretmen olarak görmediği belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının kendilerini yaratıcı düşünen öğretmen olarak gördüklerini desteklemek amacıyla öğrenim 

görülen programın yaratıcı düşünmede etkisinin olup olmadığı sorulduğunda katılımcıların % 91’i öğrenim 

gördükleri programın yaratıcı düşünmeye etkisi olduğunu, yalnızca % 9’u etkisinin olmadığını ifade etmiştir.  

Yaratıcı düşünen bir öğretmen öğrencilerine karakteristik özellikleri ve tutumları ile rol model olmalıdır (Cheung 

& Leung, 2014). Seung vd. (2008) yaratıcı düşünen öğretmenin öğrencilerine rehber bireyler olması gerektiğini 

vurgularken, Zhou vd. (2013) çalışmasında öğretmenlerin özgün düşünen ve düşünmeye teşvik eden, öğrencilerine 

karşı toleranslı olması gerektiğini ifade etmiştir. Forrester & Hui (2007) çalışmasında öğretmenin yaratıcı 

düşünmeyi teşvik eden öğretim yöntem ve tekniklerin öğretmenin kişisel özellikleri ile pozitif yönde ilişki 

gösterdiğini söylemiştir.  Bu da yaratıcı düşünme becerisini kazandırılırken öğretmenin kişisel özelliklerinle 

birlikte alanında yeterliliği, pedagojik bilgi ve becerilerin önemini ortaya koymaktadır. 

ÖNERİLER 

Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinin eğitim felsefesini ve ülkemizin eğitim politikalarını daha iyi 

gözlemleme olanağı bulacağı çeşitli bilimsel çalışmalar yapılabilir. Yaratıcı düşünme becerisi dersi seçmeli dersler 

arasından çıkarılıp yaşam becerileri adı altında diğer becerilerle birlikte işlenen zorunlu derslerden biri olarak 

okutulabilir. Yapılan bilimsel çalışmalara bakıldığında ülkeler arasındaki kültürel farklılığın öğretmenlerin yaratıcı 

düşünen öğretmen tanımı konusunda etkisinin araştırıldığı görülmüştür. Bu nedenle Türkiye ve diğer ülkelerin 

öğretmen veya öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen öğretmen tanımı ve yaratıcı düşünen bireyler olma 

konusunda kültürel farklılığın etkisi ve karşılaştırılması için bilimsel araştırmalar yapılabilir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı son yirmi yıllık süre içinde fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarındaki 

değişimin incelenmesidir. Nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanıldığı bu 

çalışmada incelenen dokümanlar son yirmi yıllık süreci içerecek şekilde Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 

internet adresinde yayınlanan eğitim fakültesi lisans programlarından oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçları, i) fen 

bilgisi öğretmenliği lisans programlarında ders sayısının giderek arttığını, ii) alan eğitimine ilişkin ders sayısı ve 

kredilerinin ise giderek azaldığını, derslerin toplam kredileri içinde 1998 yılı programında yüzde 65’in üzerinde 

olan alan/alan eğitimi ders oranının, 2006’da yüzde 55’lere, 2018’de ise yüzde 47’lere (AKTS üzerinden %45) 

kadar gerilediğini, iii) uygulama ders saatlerinde 1998 den 2018 e doğru bir azalma, bunun aksine teorik derslerde 

az da olsa bir artmanın gerçekleştiğini, iv) genel kültür ve meslek bilgisi derslerinin yüzdelik dağılımında yıllara 

göre farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu durum lisans programlarını hazırlayan akademisyenlerin, bu hazırlığa 

katkı veren tüm paydaşların alan eğitimi/meslek bilgisi/genel alan yeterliklerinin istenilen öğretmen modelinde ne 

kadar temsil edilmesi gerektiği düşüncesinden ve BOLOGNA süreci doğrultusunda programlarda yapılması 

zorunlu değişikliklerden kaynaklanabilir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların fen bilgisi öğretmenliği özelinde 

öğretmen yetiştiren kurumların programlarında yaşanan değişim sürecini ortaya çıkarması açısından öğretmen 

yetiştirenlere, eğitim politikacılarına fikir sağlaması noktasında önem arz ettiği düşünülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Fen bilgisi öğretmenliği, lisans programı, öğretmen yetiştirme. 

 

GİRİŞ 

Öğretmen yetiştiren kurumların atası olarak nitelendirilebilecek Darülmuallimîn’in açılmasıyla birlikte 

öğretmen yetiştirme konusu bu dönemden itibaren eğitim sisteminin en öncelikli konuları arasında ele alınmıştır 

(Akyüz, 2006). Bu olayın özellikle Cumhuriyet döneminden itibaren temel gerekçelerinden biri olarak eğitimi 

yaygınlaştırma politikası gösterilebilir. 1982 yılında gerçekleştirilen üniversite reformu öncesine kadar öğretmen 

yetiştiren kurumları ilkokula, ortaokula ve liseye öğretmen yetiştiren kurumlar olarak üç ayrı kısımda incelemek 

mümkündür. Bu okullar arasında ilköğretmen okulları, iki yıllık eğitim enstitüleri, köy öğretmen kursları, köy 

enstitülerini saymak mümkündür. Dönemin mevcut koşulları ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda öğretmen 

yetiştirme için farklı dönemlerde farklı kaynaklardan öğretmen eğitimi ihtiyacının giderildiği söylenebilir (YÖK, 

1998; 2007b). Eğitim sisteminde sık yaşanan değişiklik durumunun öğretmen yetiştirme sürecine de 

yansımalarının olduğu ifade edilebilir. Son dönemde de farklı alanlardan lisans düzeyinde mezun olanların 

pedagojik formasyon eğitimi alarak ilgili alanda öğretmen olabilmelerinin önü açılmıştır. 

Cumhuriyet döneminde ortaokula öğretmen yetiştiren kaynaklar incelendiğinde en temel kaynağın üç 

yıllık eğitim enstitüleri olduğunu söylemek mümkündür. 1978-1979 eğitim öğretim yılına kadar devam eden 

süreçten sonra bu kurumun adı Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilmiş ve sayıları giderek azaltılmıştır.  

Eğitim enstitülerinin gelişim sürecini tamamlayarak farklı bölümlere öğrenci yetiştirmenin başlamasını takiben 

kısa bir süre sonra 1982 yılında bu kurumlar üniversitelere bağlanarak eğitim fakültesi adını almıştır. Bu değişimle 

birlikte 1997 yılında eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılana kadar fen bilgisi alanına öğretmen yetiştirme işi 

lise düzeyinde yetiştirilen fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine bırakılmıştır. Bu dönemde 15 yıl süreyle ortaokula 

öğretmen yetiştirme konusunun ihmal edildiğini söylemek mümkündür (YÖK, 1998).  

1997-1998 yıllarında eğitim fakültelerinde gerçekleştirilen yapılanma ile birlikte ortaokula öğretmen 

yetiştirme konusu yeniden aktif hale gelmiş ve ortaokul düzeyinde fen bilgisi derslerini yürütecek öğretmenler, 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

133 
 

ilköğretim bölümü altında fen bilgisi öğretmenliği programında yetiştirilmeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren 

eğitim fakültelerinde okutulacak derslerin programı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenerek üniversitelere 

gönderilmiştir. Yirmi yıllık süreci boyunca fen bilgisi öğretmenliği lisans programı üç defa değiştirilmiştir (YÖK, 

1998; 2007a; 2018a). Bu çalışmanın amacı son yirmi yıllık süreçte fen bilgisi lisans programlarındaki değişimin 

incelenmesidir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma veri toplamada nitel yöntemlerin 

tercih edildiği, olayların kendi ortamında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin 

izlendiği bir araştırma türü olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması nitel araştırmalarda sıkça tercih edilen 

Durum çalışması kendi gerçek yasam içeriği içinde tartışan, olgu ve içinde bulunduğu içeriğin keskin sınırlarının 

belli olmadığı, birden fazla veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan gözleme dayalı bir araştırma 

yöntemi olarak tanımlanabilir (Glesne, 2013). 

Fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarındaki değişimin nitel olarak incelendiği bu çalışmada, veri 

toplamak amacıyla nitel araştırmalarda sıklıkla başvurulan ve mevcut durumun açığa çıkarılmasında etkili 

yöntemlerden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu çalışmada incelenen dokümanlar Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ve eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde okutulmak üzere gönderilen ve 

sırasıyla 1998-1999 (YÖK, 1998), 2006-2007 (YÖK, 2007a) ve 2018-2019 (YÖK, 2018b) eğitim-öğretim 

yıllarından itibaren uygulamaya alınan fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarıdır. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda lisans programlarında yer alan dersler, derslerin dağılımı (alan/alan eğitimi, meslek bilgisi, genel 

kültür), kredi dağılımları, uygulama/teorik ders oranları incelenmiştir. 

 

BULGULAR 

 Bu araştırmada eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirmede son yirmi yılda üç defa değişen fen bilgisi 

öğretmenliği lisans programları incelenmiştir. Aşağıda yer alan Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’de sırasıyla 1998, 

2006 ve 2018 fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarının ders grupları ve yarıyıl bağlamında ders sayıları ve 

kredileri sunulmuştur. 

 

Tablo 1. 1998 yılında uygulamaya giren fen bilgisi öğretmenliği lisans programına ilişkin betimsel istatistikler 

Ders Grubu 
I. 

Yy. 

II. 

Yy. 

III. 

Yy. 

IV. 

Yy. 

V. 

Yy. 

VI. 

Yy. 

VII. 

Yy. 

VIII. 

Yy. 
Toplam 

Alan ve alan eğitimi dersleri          

     Ders sayısı 2 2 2 3 5 4 4 2 24 

     Teorik 8 8 6 8 12 10 10 6 68 

     Uygulama 4 4 2 2 2 2 2 0 18 

     Kredi 10 10 7 9 13 11 11 6 77 

          

Yan alan dersleri          

     Ders sayısı 1 1 1 1 1 1 - - 6 

     Teorik 4 4 4 4 2 2 - - 20 

     Uygulama 0 0 0 0 2 2 - - 4 

     Kredi 4 4 4 4 3 3 - - 22 

          

Genel kültür dersleri          

     Ders sayısı 2 2 2 1 - - - - 7 

     Teorik 4 4 5 3 - - - - 16 

     Uygulama 0 0 2 0 - - - - 2 

     Kredi 4 4 6 3 - - - - 17 

          

Öğretmenlik formasyonu dersleri          

     Ders sayısı 1 1 1 1 1 2 2 2 11 
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     Teorik 3 1 3 3 2 4 3 5 24 

     Uygulama 0 4 0 2 2 4 6 6 24 

     Kredi 3 3 3 4 3 6 6 8 36 

 

 Tablo 1 incelendiğinde 1998 fen bilgisi öğretmenliği lisans programında derslerin dört ayrı grupta 

toplandığı görülmektedir. Bu programda yetişen fen bilgisi öğretmenlerinin yan alanının ilköğretim matematik 

öğretmenliği olduğu görülmektedir. Alan ve alan eğitimi dersleri ile yan dal dersleri, alan eğitimi dersi bağlamında 

değerlendirildiğinde en fazla dersin (30/48) bu grupta yer aldığı görülmektedir. Yan alan dersleri son sınıf 

düzeyinde yer almazken, genel kültür dersleri yalnızca ilk iki sınıf düzeyinde yer almaktadır. Alan ve alan eğitimi 

dersleri ile öğretmenlik formasyonu dersleri grubundan her dönemde farklı sayıda ders bulunmaktadır.  

Tablo 2 incelendiğinde 2006 fen bilgisi öğretmenliği lisans programında derslerin üç ayrı grupta 

toplandığı görülmektedir. Alan ve alan eğitimi dersleri incelendiğinde en fazla dersin (35/61) bu grupta yer aldığı 

görülmektedir. Alan ve alan eğitimi dersleri ile genel kültür dersleri grubundan her dönemde farklı sayıda ders 

bulunmaktadır. Meslek bilgisi ders grubunda ise yalnızca son sınıf düzeyinde VII. yarıyılda bir dersin olmadığı 

görülmektedir. 

Tablo 3 incelendiğinde 2018 fen bilgisi öğretmenliği lisans programında derslerin üç ayrı grupta 

toplandığı görülmektedir. Alan eğitimi dersleri programın bütünü üzerinden bakıldığında en fazla dersin yer aldığı 

grup olmakla birlikte toplam derslerin yarısından daha azı (30/64) bu grupta yer almaktadır. Alan eğitimi dersleri 

ile meslek bilgisi dersleri grubundan her dönemde farklı sayıda ders bulunmaktadır. Son sınıf düzeyinde ise genel 

kültür dersleri grubundan ders bulunmamaktadır.  

 

Tablo 2. 2006 yılında uygulamaya giren fen bilgisi öğretmenliği lisans programına ilişkin betimsel istatistikler 

Ders Grubu 
I. 

Yy. 

II. 

Yy. 

III. 

Yy. 

IV. 

Yy. 

V. 

Yy. 

VI. 

Yy. 

VII. 

Yy. 

VIII. 

Yy. 
Toplam 

Alan ve alan eğitimi dersleri          

     Ders sayısı 5 5 5 4 5 5 3 3 35 

     Teorik 12 12 8 8 10 12 6 6 74 

     Uygulama 4 4 6 2 2 2 2 0 22 

     Kredi 14 14 11 9 11 13 7 6 85 

          

Genel kültür dersleri          

     Ders sayısı 2 2 2 3 2 1 4 1 17 

     Teorik 4 4 5 7 4 1 8 2 35 

     Uygulama 0 0 2 2 0 2 4 0 10 

     Kredi 4 4 6 8 4 2 10 2 40 

          

Meslek bilgisi dersleri          

     Ders sayısı 1 1 1 1 1 2 - 2 9 

     Teorik 3 3 3 3 2 5 - 4 23 

     Uygulama 0 0 0 0 2 2 - 6 10 

     Kredi 3 3 3 3 3 6 - 7 28 

 

 

Tablo 3. 2018 yılında uygulamaya giren fen bilgisi öğretmenliği lisans programına ilişkin betimsel istatistikler 

Ders Grubu 
I. 

Yy. 

II. 

Yy. 

III. 

Yy. 

IV. 

Yy. 

V. 

Yy. 

VI. 

Yy. 

VII. 

Yy. 

VIII. 

Yy. 
Toplam 

Alan eğitimi dersleri 
         

     Ders sayısı 3 4 5 4 4 4 3 3 30 

     Teorik 6 8 10 8 8 8 6 6 60 

     Uygulama 4 6 6 2 2 2 0 0 22 

     Kredi 8 11 13 9 9 9 6 6 71 

     AKTS 8 13 17 14 17 17 11 11 108 
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Genel kültür dersleri 
         

     Ders sayısı 4 3 1 2 1 1 - - 12 

     Teorik 10 7 2 3 2 2 - - 26 

     Uygulama 0 0 0 2 0 0 - - 2 

     Kredi 10 7 2 4 2 2 - - 27 

     AKTS 16 11 3 6 3 3 - - 42 

          

Meslek bilgisi dersleri 
         

     Ders sayısı 2 2 3 3 3 3 3 3 22 

     Teorik 4 4 6 6 6 6 6 6 44 

     Uygulama 0 0 0 0 0 0 6 6 12 

     Kredi 4 4 6 6 6 6 9 9 50 

     AKTS 6 6 10 10 10 10 19 19 90 

 

 Fen bilgisi öğretmenliği lisans programları karşılaştırmalı olarak incelendiğinde en az dersin 1998 

yılında, en fazla dersin ise 2018 yılında olduğu görülmektedir (Tablo 4). Derslerin zorunlu/seçmeli olma durumu 

incelendiğinde en az 2006 (%6,5) yılında seçmeli ders bulunurken, 2018 yılında derslerin %25’lik kısmının 

seçmeli olduğu görülmektedir. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programından bir öğretmen adayının mezun 

olabilmesi için, 1998 yılı programında 43 zorunlu ve beş seçmeli ders alması ve 152 ulusal krediyi başarılı olarak 

tamamlaması, 2006 programında 57 zorunlu ve dört seçmeli ders alması ve 153 ulusal krediyi başarılı olarak 

tamamlaması, 2018 programında ise 48 zorunlu ve 16 seçmeli ders alması ve 148 ulusal krediyi (240 AKTS) 

başarılı olarak tamamlaması gerekmektedir.  

Derslerin toplam kredileri içinde 1998 yılı programında yüzde 65’in üzerinde olan alan/alan eğitimi ders 

oranı, 2006’da yüzde 55’lere, 2018’de ise yüzde 47’lere (AKTS üzerinden %45) kadar gerilemiştir. Genel kültür 

dersleri bağlamında bu oranlar 1998 yılı programında yüzde 11, 2006’da yüzde 24 ve 2018’de ise yüzde 18 (AKTS 

üzerinden %17,5) civarındadır. Meslek bilgisi dersleri için bakıldığında ise 1998 yılı programında yüzde 23, 

2006’da yüzde 18 ve 2018’de ise yüzde 33 (AKTS üzerinden %37,5) civarındadır. 

 

Tablo 4. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarının ders sayısı, ders saati ve kredileri bağlamında 

karşılaştırılması 

 Yıl Ders Sayısı 
Ders 

Saati 
Derslerin Kredileri 

      Ders Grubu N % T U K % AKTS % 

1998 
        

     Alan ve alan eğitimi dersleri 24 (19 Z, 5 S) 50 68 18 77 50,66 - - 

     Yan alan dersleri 6 (6 Z) 12,5 20 4 22 14,47 - - 

     Genel kültür dersleri 7 (7 Z) 14,58 16 2 17 11,18 - - 

     Öğretmenlik formasyonu dersleri 11 (11 Z)  22,92 24 24 36 23,68 - - 

Toplam 48 (43 Z, 5 S) 100 128 48 152 100 - - 

         

2006 
        

     Alan ve alan eğitimi dersleri 35 (33 Z, 2 S) 57,38 74 22 85 55,56 - - 

     Genel kültür dersleri 17 (15 Z, 2 S) 27,87 35 10 40 26,14 - - 

     Meslek bilgisi dersleri 9 (9 Z) 14,75 23 10 28 18,3 - - 

Toplam 61 (57 Z, 4 S) 100 132 42 153 100 - - 

         

2018 
        

     Alan eğitimi dersleri 30 (24 Z, 6 S) 46,88 60 22 71 47,97 108 45 

     Genel kültür dersleri 12 (8 Z, 4 S) 18,75 26 2 27 18,24 42 17,5 

     Meslek bilgisi dersleri 22 (16 Z, 6 S) 34,38 44 12 50 33,78 90 37,5 

Toplam 64 (48 Z, 16 S) 100 130 36 148 100 240 100 
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* T: Teorik ders saati, U: Uygulama ders saati, K: Dersin ulusal kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi, 

Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders. 

 

 

Tablo 5. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarının ders grupları bazında teorik ve uygulama ders saatlerinin 

karşılaştırılması  

 Yıl Ders Saati 

      Ders Grubu T T (%) U U (%) T+U T+U (%) 

1998       

     Alan ve alan eğitimi dersleri 68 79,07 18 20,93 86 100 

     Yan alan dersleri 20 83,33 4 16,67 24 100 

     Genel kültür dersleri 16 88,89 2 11,11 18 100 

     Öğretmenlik formasyonu dersleri 24 50 24 50 48 100 

Toplam 128 72,73 48 27,27 176 100 

       

2006       

     Alan ve alan eğitimi dersleri 74 77,08 22 22,92 96 100 

     Genel kültür dersleri 35 77,78 10 22,22 45 100 

     Meslek bilgisi dersleri 23 69,7 10 30,3 33 100 

Toplam 132 75,86 42 24,14 174 100 

       

2018       

     Alan eğitimi dersleri 60 73,17 22 26,83 82 100 

     Genel kültür dersleri 26 92,86 2 7,14 28 100 

     Meslek bilgisi dersleri 44 78,57 12 21,43 56 100 

Toplam 130 78,31 36 21,69 166 100 

* T: Teorik ders saati, T (%): (Teorik ders saati/teorik + uygulama ders saati*100), U: Uygulama ders saati, U (%): 

(Uygulama ders saati/teorik + uygulama ders saati*100), T+U: Teorik ve uygulama ders saatlerinin toplamı,  

T+U (%): T (%) + U (%). 

 

Geçmişten günümüze doğru programlarda ders sayısının giderek arttığı gözlemlenirken ders saatlerinin 

ise giderek azaldığı, doğru teorik ders saatlerine bakıldığında giderek arttığı ve uygulama ders saatlerinin ise 

giderek azaldığı görülmektedir (Tablo 5). 1998 yılında uygulamaya alınan programda ders grupları üzerinden 

teorik kısmı en yoğun olan grup genel kültür dersleri iken en yoğun uygulamanın ise öğretmenlik formasyonu 

derslerindedir. 2006 yılında uygulamaya alınan programda ise 1998 yılına benzer şekilde teorik kısmı en yoğun 

olan grup genel kültür dersleri iken en yoğun uygulamanın ise meslek bilgisi derslerindedir. 2018 yılında 

uygulamaya alınan programda ise diğer iki programa benzer şekilde genel kültür dersleri teorik olarak verilirken 

uygulamanın en fazla olduğu ders grubu ise alan eğitimi dersleridir.  
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Grafik 1. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında ders sayıları karşılaştırması 

 

 

 
Grafik 2. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında ders sayıları yüzde cinsinden karşılaştırması 

 

 

 Fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında ders sayıları Grafik 1 ve Grafik 2’de karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. Alan eğitimi ders sayıları karşılaştırıldığında en fazla alan eğitimi dersinin 2006 programında yer 

aldığı görülmektedir. Alan eğitimi derslerinin toplam dersler ile oranı kıyaslandığında giderek oranının azaldığı 

görülmektedir. Genel kültür derslerinin sayılarına bakıldığında en fazla genel kültür dersinin 2006, en az ise 1998 

yılında olduğu belirlenmiştir. Genel kültür derslerinin toplam dersler ile oranı kıyaslandığında en fazla olduğu 

programdan en aza doğru sıralaması 2006, 2018 ve 1998 yılı programlarıdır. Meslek bilgisi dersleri için 

bakıldığında ise en fazla meslek bilgisi dersinin 2018 yılı programında, en az ise 2006 yılı programında bulunduğu 

görülmektedir. Meslek bilgisi derslerinin toplam dersler ile oranı kıyaslandığında en fazla olduğu programdan en 

aza doğru sıralaması 2018, 1998 ve 2006 yılı programlarıdır. 

 Fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında ders gruplarına derslerin kredi bazında karşılaştırılması ise 

Grafik 3 ve Grafik 4’te gösterilmiştir. Alan eğitimi derslerinde kredilerinin ve toplam kredi içindeki en fazla olduğu 

1998 programından itibaren giderek azaldığı görülmektedir. Genel kültür dersleri grubu için bu durum 

incelendiğinde kredilerinin ve toplam kredi içindeki durumunda en fazla olduğu program 2006 yılı lisans 

programıdır. Meslek bilgisi dersleri grubunda ise ders kredilerinin ve toplam kredi içinde en fazla olduğu 

programın mevcut durumda yürürlükte olan 2018 yılı lisans programı olduğu görülmektedir.  
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Grafik 3. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında ders kredilerinin karşılaştırması 

 

 

 
Grafik 4. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında ders kredilerinin yüzde cinsinden karşılaştırması 

 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

 Öğretmen yetiştirme lisans programlarının nitelikli ve donanımlı öğretmen yetiştirmek için ne kadar 

önemli olduğu düşünülürse, uygulanan ve zaman içinde güncellenen öğretmen eğitimi lisans programlarının iyi 

analiz edilmesi oldukça önemli olduğu anlaşılacaktır. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarının son yirmi 

yılının incelendiği bu çalışmada, sırasıyla 1998, 2006 ve 2018 yıllarında uygulamaya alınan üç lisans programının 

olduğu görülmüştür. Bu programlara ilişkin bilgiler ders grupları bağlamında ders dağılımı, kredi dağılımı, 

seçmeli/zorunlu dersler, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve teorik/uygulama ders saati oranları incelenmiştir.

 1998 yılında uygulamaya alınan lisans programında derslerin %65’i alan ve alan eğitimi ile yan alan 

derslerinden oluştuğu görülmektedir. Bu program daha çok alan derslerini içerirken genel kültür ve meslek bilgisi 

derslerine daha az yer verilmiştir. 2006 yılında uygulamaya alınan lisans programında yan alan uygulaması 

kaldırılmış, ders sayısı artmış, alan ve alan eğitimi ders sayısı da artarken eklenen diğer derslerle beraber toplam 

dersler içindeki oranı azalmıştır. 2018 yılında alınan ve iki yıldır uygulamada olan lisans programında ise 2006 

programına göre ders sayısı artmış, alan eğitimi kodlu derslerin sayısı ve kredileri ise azaltılmıştır. 
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Güncellenen fen bilgisi öğretmenliği lisans programında diğer programlara benzer biçimde (YÖK, 2018a) 

2018 yılında meslek bilgisi derslerinin artması öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitim döneminde mesleğe 

yönelik olarak daha donanımlı olmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak bunun yanında bir alanda 

öğretmen adaylarının kendi alanlarını da çok iyi bilmesi gerekmektedir. Küçükahmet (2007) 2006 yılında 

uygulamaya alınan programları değerlendirdiği çalışmada her alanda ilgili ders gruplarının oranının kendine özgü 

olduğunu belirtmiştir ve programlarda tüm lisans programlarında benzer oranların yakalanmaya çalışılmasını 

eleştirmektedir. Ayrıca belirlenen bu oranların her programda uygulanmadığını da bildirmektedir. Bu durumun 

uygulanmaya çalışılması alanların doğasına aykırı bir durumdur. Benzer bir durumun devam ettirilmeye çalışıldığı 

YÖK (2018a)’ün yeni lisans programıyla ilgili olarak yaptığı çalışmada da görülmekte, tüm alanlarda alan 

eğitiminin genellikle %50’nin altında, meslek bilgisi derslerinin oranının ise %30’un üzerinde olduğu 

görülmektedir. Bununla ilgili olarak fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında yapılan her güncellemede 

giderek alan eğitimi derslerinin azalması alan eğitiminin durumunu tartışmalı bir hale getirebileceği 

düşünülmektedir. 

 1998 yılında uygulamaya alınan programda beş alan ve alan eğitimi seçmeli dersi yer alırken, 2006 

programında iki genel kültür ve iki alan eğitimi seçmeli ders yer almaktadır. 2018 yılında ise altı alan eğitimi, altı 

meslek bilgisi ve dört genel kültür olmak üzere toplam 16 seçmeli ders yer almaktadır. 2018 fen bilgisi 

öğretmenliği lisans programında derslerin %25’inin seçmeli olması Bologna sürecine uyum kapsamında 

değerlendirilebilir. 2006 programı yürürlükte olduğu süreçte YÖK üniversitelerin bu kapsamda programlarını 

düzenlemesini (her dersin AKTS tanımlaması, derslerin seçmeli oranının en %25 olması vb.) istemiştir. Bu 

bağlamda her üniversite kendi çalışmasını yürütmüş, bu sebeple bir üniversitede zorunlu olan aynı ders başka 

üniversitede seçmeli havuzunda yer almıştır. Ayrıca AKTS tanımlamaları da her üniversitede farklılık göstermiştir. 

YÖK son lisans programlarında bu durumu doğrudan Bologna sürecine uygun bir program hazırlayarak kendi 

çözmüştür. Hatta uygulama yönergesinde derslerin adının ve dönemlerinin değiştirilmemesini, seçmeli havuzunda 

(alan eğitimi ve meslek bilgisi havuzları için) eğer ders eklenmek isteniyorsa kur tanımı ve gerekçesi ile YÖK’e 

sunulmasını istemiştir (YÖK, 2018a). 

 2018 fen bilgisi öğretmenliği lisans programında seçmeli ders sayılarının arttırılması her bireyin kendi 

istek ve ilgi alanında dersler alabilmesi bağlamında pozitif bir durum olarak yorumlanabilir. Ancak programın 

bütüncül olarak değerlendirildiğinde alan eğitimi ders sayısının/kredisinin toplam ders sayısı/kredisinin yarısından 

daha az olması düşündürücü bir bulgu olarak yorumlanmaktadır. Her değişen fen bilgisi öğretmenliği lisans 

programında ders sayısının giderek arttığı ancak alan eğitimine ilişkin ders sayısı ve kredilerinin ise giderek 

azaldığı görülmektedir. Sonuç olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya 

alınan lisans programının daha önce tartışılan sorunları giderme noktasında beklentiyi karşılayamadığı, hatta bazı 

yeni sorunları da beraberinde getireceği endişesini oluşturduğu söylenebilir. Bu sorunların başında meslek bilgisi 

ve genel kültür alanında oldukça donanımlı ancak kendi alanında yeterli olmayabilecek öğretmenlerin 

yetişebileceğidir (Dağtekin ve Zorluoğlu, 2019). Bu durum öğretmen eğitimi programlarında alan öğretmeni 

yetiştirme sürecinden genel öğretmen yetiştirme sürecine doğru bir gidişin olabileceğini düşündürtmektedir. 

Mevcut durumu alan eğitimi açısından pozitif olarak değerlendirmek oldukça zordur. 

  Bu çalışmadan elde edilen sonuçların fen bilgisi öğretmenliği özelinde öğretmen yetiştiren kurumların 

programlarında yaşanan değişim sürecini ortaya çıkarması açısından öğretmen yetiştirenlere, eğitim 

politikacılarına fikir sağlaması noktasında önem arz ettiği düşünülmektedir. Öğretmen eğitim programı ile ilgili 

olarak yapılacak bu türde çalışmalar bundan sonra yapılacak öğretmen eğitimi programlarının güncellenmesinde 

ve programdan yetişen öğretmenlerin donanımı konusunda fikir sağlayabilir.  
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Özet 

 Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenliği özelinde eğitim fakültelerine öğrenci alımı ve milli 

eğitimde istihdam oranının son on yıldaki durumunun araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda nitel veri toplama 

yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu çalışmada incelenen dokümanlar son on yıllık 

süreci içerecek şekilde (2010-2019) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veri tabanında bulunan 

kılavuzlar ve sayısal bilgi açıklamaları ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü’nün internet 

adresinde yayınlanan sayısal verilerden oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçları i) yıllara göre fen bilgisi 

öğretmenliği programlarına ayrılan kontenjanlar incelendiğinde genel eğilimin azalma yönünde olduğunu, ii) son 

on yılda atanan fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmeni sayısının yirmi binin üzerinde olduğu iii) en fazla öğretmen 

alımının 2012 yılında yapıldığını, iv) son dönemlerde öğrenci alımları ile öğretmen istihdamı arasındaki makasın 

giderek kapandığını göstermektedir. Fakat, fen bilgisi öğretmenliği özelinde kontenjanların azaltılmaya devam 

etmesi durumunun öğretmen atamalarında yetersiz kalınmasına sebebiyet verebileceği fikrini uyandırmıştır. Bu 

çalışmanın sonuçlarının fen bilgisi öğretmenliği alanında mevcut durumun ortaya çıkarılması ve gelecekte 

yapılacak öğrenci alımları konusunda fikir sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Fen bilgisi öğretmenliği programı, öğretmen yetiştirme, öğretmen istihdamı. 

 

GİRİŞ 

1982 üniversite reformu ile başlayan eğitim fakültelerinin serüveninde, aradan geçen on beş yıllık sürecin 

ardından eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılmıştır. 1997 yılında gerçekleştirilen bu yapılandırma ile ilköğretim 

bölümleri ve bölüme bağlı olarak sınıf, sosyal bilgiler, okul öncesi, ilköğretim matematik öğretmenliğinin yanında 

fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı kurulmuştur. Ortaokullara öğretmen yetiştirmenin eğitim fakültelerinin 

kuruluşundan itibaren on beş yıl süreyle göz ardı edildiği bir dönemin sona erdiğini söylemek mümkündür. Bu 

yapılandırmanın ilköğretim düzeyinde öğretmen açığının fazla, ortaöğretim düzeyinde ise öğretmen fazlasının 

bulunmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca 1997 yılında milli eğitimdeki ilkokul ve ortaokul ayrımına son 

verilerek bu kısmın ilköğretim olarak sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi de eğitim fakültelerinde böyle bir 

yapılanmaya gidilmesinde rol oynamıştır (Akdemir, 2013; Kavcar, 2002; YÖK, 1998). 

Eğitim fakültelerinin dinamik yapısı eğitimde yaşanan değişimlerden etkilenmeye önceki dönemlerde 

olduğu gibi yakın dönemlerde de devam etmiştir. 2012 yılında on iki yıllık kesintisiz eğitim sistemine geçişle 

birlikte ilköğretim kısmı ilkokul ve ortaokul olarak yeniden ayrılmış ve lisenin de bu sisteme eklenmesiyle birlikte 

4+4+4 olarak adlandırılan sisteme geçilmiştir. Bu durum 2016 yılında eğitim fakültelerine yeniden yapılanma 

olarak yansımış ve ilköğretim bölümleri temel eğitim bölümlerine dönüştürülerek yalnızca sınıf ve okul öncesi 

anabilim dalları temel eğitim bölümleri bünyesinde kalmıştır. İlköğretim-ortaöğretim ayrımına son veren bu 

yaklaşımla kurulan bölümlerden biri de matematik ve fen bilimleri bölümü olmuş ve matematik, fen bilgisi, fizik, 

kimya ve biyoloji eğitimi anabilim dalları bu bölüm altında toplanmıştır (YÖK, 2018). 

Yapılan tüm bu değişikliklerle birlikte eğitim fakültelerinin öncelikli tartışma alanlarından biri de 

öğretmen niteliğinin arttırılması olmuştur. Bu niteliği arttırmak adına son yıllarda eğitim fakültesine öğrenci 

alımlarında baraj uygulaması getirilmiş ve öğretmen açığının az olduğu alanlarla ilgili olarak kontenjan azaltımı 

uygulamasına gidilmiştir. Bu bağlamda yaşanan tüm bu değişimler sırasında fen bilgisi öğretmenliği anabilim 

dalının öğrenci alımı ve milli eğitimde istihdamı konularının incelenmesi ve bu değişimin işin uygulanması 

kısmına nasıl yansıdığının ortaya çıkarılması önem arz eden bir konu olarak görülebilir. Buradan hareketle bu 
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çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenliği programının öğrenci alımları ve milli eğitimdeki istihdam oranının 

araştırılmasıdır. 

 

YÖNTEM 

 

 Bu araştırma nitel araştırma metodolojisi ile desenlenmiştir. Nitel araştırma, görüşme, gözlem, doküman 

analizi gibi veri toplamada nitel yöntemlerin tercih edildiği, olayların kendi ortamında gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği bir araştırma türü olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013). Bu araştırmada nitel yöntemlerden durum çalışması tercih edilmiş, birden fazla durumun bir arada 

ele alındığı çoklu durum çalışması kullanılmıştır (Creswell, 2013). 

 Fen bilgisi öğretmenliği programlarında öğrenci alımı ve milli eğitimdeki istihdamının incelendiği bu 

çalışmada, veri toplamak amacıyla doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesinde üzerinde 

çalışılan konuya ilişkin bilgilerin sunulduğu yazılı bilgilerin analizi sürecini içerir. Bu çalışmada incelenen 

dokümanlar son on yıllık süreci içerecek şekilde (2010-2019) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

veri tabanında bulunan kılavuzlar ve sayısal bilgi açıklamaları ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel 

Müdürlüğü’nün web adresinde yayınlanan sayısal verilerden oluşmaktadır. Fen bilgisi öğretmenliği öğrenci 

alımına yönelik olarak yıl bazında her bir üniversiteye ait genel yerleştirme (kontenjan, yerleşen, en büyük puan, 

en küçük puan ve sıralama), okul birincisi yerleştirme (okul birincisi kontenjan, okul birincisi yerleşen, en büyük 

puan ve en küçük puan) ve ek yerleştirme (kontenjan, yerleşen, en büyük puan ve en küçük puan) bilgileri excel 

ortamına aktarılmıştır. Bu bilgiler için ÖSYS yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirmedeki en küçük ve 

en büyük puanları (ÖSYM, 2010; 2011a; 2012a; 2013a; 2014a; 2015a; 2016a; 2017a; 2018a; 2019a), ÖSYS 

yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu ile YÖK Atlas lisans programı (ÖSYM, 2011b; 2012b; 

2013b; 2014b; 2015b; 2018b; YÖK, 2019) ve ÖSYS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (ÖSYM, 

2012c; 2013c; 2014c; 2015c; 2016b; 2017b; 2018c; 2019b) dokümanları incelenmiştir. 

 Öğretmen atamalarına ilişkin bilgiler ise yıl bazında, o yıl içinde yapılan atamalar ilgili bilgiler (toplam 

kontenjan, fen bilimleri/fen ve teknoloji için ayrılan kontenjan, fen bilimleri/fen ve teknoloji için ayrılan 

kontenjana yapılan başvuru sayısı, taban mülakat puanı, minimum KPSS puanı, benzer şekilde excel ortamına 

aktarılmıştır. Bu bilgilere erişim için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) personel genel Müdürlüğü’nün internet 

adresinde yer alan arşivden yıllara göre sayısal verilerle (MEB, 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016a; 

2016b; 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b) ilgili dokümanlar incelenmiştir. Verilerin tamamı excel 

ortamına aktarıldıktan sonra verilere ilişkin bilgiler sıralama, frekans ve yüzde olarak tablolaştırılmış ve 

karşılaştırmalı grafikler sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

Eğitim fakültelerine öğrenci alımı öğretmen yetiştirmenin üniversitelere devri ile birlikte farklı 

dönemlerde farklı isimlerle anılan üniversiteye giriş sınavı ile sağlanmıştır. Yetiştirilen öğretmenlerin milli 

eğitimde öğretmen olarak istihdamı ise bu araştırmanın incelediği yıllar için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 

ile yapılmaktadır. Bu sınavda yıllar içinde değişimler olmuştur. Öğretmen alımları için alan sınavı eklenmiş, ayrıca 

2016 yılından itibaren öğretmen alımları için Millî Eğitim Bakanlığı ayrıca bir sözlü sınav uygulamasına gitmiştir. 

 Bu araştırmada ilk olarak fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarına ait istatistiklere yer verilmiştir. 

Tablo 1’de fen bilgisi öğretmenliğinin son 10 yıl içinde kontenjanları, yerleşenler ve doluluk oranlarına yer 

verilmiştir. Grafik 1’de yıllara göre fen bilgisi programlarına üniversitelerde ayılan kontenjanlar ile yerleşen 

öğretmen adayı sayıları gösterilmiştir. Tablo 2’de ise yıllara göre yerleşen öğrencilerin en küçük ve en yüksek 

puanları, başarı sıralamaları ve bu puanların hangi üniversitelere ait olduğu bilgilerine yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Son 10 Yılda (2010-2019) Fen Bilgisi Öğretmenliğine Yerleşen Öğrencilere İlişkin Bilgiler 

 Genel Yerleştirme 
Okul Birincisi 

Yerleştirme 
Ek Yerleştirme Genel Toplam 

Doluluk 

oranı 

(%) Yıl Kont. Yerl. Kont. Yerl. Kont. Yerl. Kont. Yerl. 

2010 6744 6704 v.y. v.y. v.y. v.y. 6744 6704 99,41 

2011 6957 6778 v.y. v.y. v.y. v.y. 6957 6778 97,43 
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2012 4428 4190 v.y. v.y. 403 296 4593 4486 97,67 

2013 4603 4062 v.y. v.y. 764 172 4826 4234 87,73 

2014 4732 4286 v.y. v.y. 558 234 4844 4520 93,31 

2015 4512 4455 v.y. v.y. 135 76 4590 4531 98,71 

2016 4290 4375 139 39 91 76 4505 4490 99,67 

2017 4320 3037 139 12 1504 64 4553 3113 68,37 

2018 3250 1916 110 8 1494 130 3418 2054 60,09 

2019 2535 2086 87 5 570 187 2661 2278 85,61 

Top. 46371 41889 475 64 5519 1235 47691 43188 90,56 

* Tabloda kontenjan (Kont.), yerleşen (Yerl.) ve veri yok (v.y.) kısaltmalarla gösterilmiştir.  

** Ek yerleştirme kontenjanları, genel yerleştirme ve okul birincisi kontenjanlarından ilk yerleştirme sürecinden 

sonra boş kalan kontenjanlar temelinde hesaplandığından kontenjanların genel toplamı ek yerleştirme verisi olan 

yıllar için aşağıda yer alan formül ile hesaplanmıştır. 

 Genel Toplam=Tüm Kontenjanların Toplamı-((Genel Yerl. Kont.+OB Kont.)-(Genel Yerl.+OB Yerl.)) 

 

 
Grafik 1. Yıllara Göre Üniversitelere Ayrılan Kontenjanlar ve Yerleşen Öğretmen Adayı Grafiği 

 

 Yıllara göre fen bilgisi öğretmenliği programlarına ayrılan kontenjanlar incelendiğinde genel eğilimin 

azalma yönünde olduğu söylenebilir. 2017 ve 2018 yılları dışında kalan sekiz yılda doluluk oranı %85 ve 

üzerindedir. Tablo 1 ve grafik 1 incelendiğinde 2010, 2015 ve 2016 yıllarında kontenjanların nerdeyse tamamının 

dolduğu görülmektedir. Son 10 yılda kontenjanların genel doluluk oranının ise yüzde 90,56’dır. 

 

Tablo 2. Yıllara Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar ve Başarı Sıralamaları 
      

En Düşük Puan ile Alan En Yüksek Puan ile Alan 

Yıl  
Puan 

Tür. 

Yerl. 

Türü 

Prog.

Say. 

Yerl.

Say. 

Öğr.

Türü 
Üniversite 

Puan 

Sıra 
Üniversite 

Puan 

Sıra 

2010 MF-2 Genel 58 3700 NÖ Hakkari 276,321 

229.000 

Boğaziçi 451,342 

40.700  
MF-2 Genel 45 3004 İÖ Artvin Çoruh 258,120 

272.000 

Marmara 352,688 

113.000             
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2011 MF-2 Genel 58 3733 NÖ Kafkas 201,872 

dol. 

Boğaziçi 446,101 

40.500  
MF-2 Genel 46 3045 İÖ Gaziosmanpaş

a 

197,332 

v.y. 

Marmara 337,581 

v.y.             

2012 MF-2 Genel 64 4190 NÖ Muş Alparslan 197,227 

dol. 

Boğaziçi 401,024 

52.400  
MF-2 Ek 58 296 NÖ Yıldız Teknik 334,440 

v.y. 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

196,128 

v.y.             

2013 MF-2 Genel 66 4062 NÖ Bayburt 197,749 

dol. 

Boğaziçi 379,210 

51.800  
MF-2 Ek 60 172 NÖ Düzce 203,069 

v.y. 

Orta Doğu 

Teknik 

329,134 

v.y.             

2014 MF-2 Genel 68 4286 NÖ Kafkas 197,926 

dol. 

Boğaziçi 363,725 

60.600  
MF-2 Ek 57 234 NÖ Siirt 201,918 

v.y. 

Orta Doğu 

Teknik 

350,212 

v.y.             

2015 MF-2 Genel 68 4455 NÖ Kafkas 209,538 

256.000 

Boğaziçi 364,669 

55.700  
MF-2 Ek 42 76 NÖ Kafkas 236,076 

v.y. 

Pamukkale 341,598 

v.y.             

2016 MF-2 Genel 69 4414 NÖ Yakın Doğu 

(%75 Burslu) 

219,304 

278.000 

Boğaziçi 377,817 

65.300  
MF-2 Ek 39 76 NÖ Muş Alparslan 249,567 

v.y. 

Adıyaman 350,584 

v.y.             

2017 MF-2 Genel 70 3049 NÖ Düzce 249,076 

240.000 

Boğaziçi 357,610 

82.400  
MF-2 Ek 48 64 NÖ Atatürk 249,342 

v.y. 

Orta Doğu 

Teknik 

355,375 

v.y.             

2018 SAY Genel 70 1924 NÖ Burdur 

Mehmet Akif 

Ersoy 

248,148 

299.600 

Boğaziçi 344,852 

97.100 

 
SAY Ek 67 130 NÖ Kütahya 

Dumlupınar 

248,065 

v.y. 

Orta Doğu 

Teknik 

352,244 

v.y.             

2019 SAY Genel 66 2091 NÖ Siirt 260,622 

299.990 

Boğaziçi 366,891 

93.400  
SAY Ek 51 187 NÖ Nevşehir Hacı 

Bektaş Veli 

260,981 

v.y. 

Yıldız Teknik 371,707 

v.y. 

* Puan, lisans programına en son yerleşen kişinin puanını (en küçük puanı), sıra en düşük başarı sırasını 

göstermektedir. Dolmadı (dol.) ve veri yok (v.y.) kısaltmalarla gösterilmiştir. 

 

 Tablo 2 incelendiğinde fen bilgisi öğretmenliğine üniversite sınavları ile yapılan alımların 2010-2017 

yılları arasında MF-2 puan türü ile 2018-2019 yıllarında ise SAY (sayısal) puan türünden yapıldığı görülmektedir. 

2010 yılından itibaren fen bilgisi öğretmenliği programına öğrenci alan üniversite sayıları incelendiğinde yıllar 
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bazında bir artışın olduğu göze çarpmaktadır. En fazla programa öğrenci alımının açık olduğu 2017 ve 2018 

yıllarında 70 üniversitede fen bilgisi öğretmenliği programın öğrenci kabul ettiği dönemdir. Kontenjanların ise 

yıllar içinde giderek azaldığı görülmektedir. 2010 yılında hem normal hem de ikinci öğretime yerleşen öğrenci 

sayılarının üçer binin üzerinde olmasına rağmen günümüze gelindiğinde 2019 yılında bu sayı toplamda iki bin 

civarındadır. Aradan geçen yaklaşık on yıllık süreçte yerleşen öğrencilerin sayısı üçte birine kadar azalmıştır.  

 YÖK aldığı bir kararla 2015 yılından itibaren bazı fakültelere başarı sırası şartı getirmiştir. Başarı şartı 

sırası eğitim fakültelerinde ilk olarak 2017 yılında uygulanmış ve 240.000 olarak belirlenmiştir. 2018 yılında 

üniversite sınavlarında puanlamanın değişmesi ile birlikte bu başarı sırası şartı 300.000 olarak güncellenmiştir. Bu 

bağlamda bakıldığında 2017 öncesi dönemde en düşük puanla alan programın taban başarı şartı sırasını 

oluşturduğunu söylemek mümkündür. Tamamen dolmayan programlar için başarı sırası verilmemiştir. Bu da bu 

programı ilgili puan türünde dört yıllık üniversite tercihi yapabilecek herkesin alınabileceği şeklinde 

yorumlanabilir. Genel yerleştirmeler üzerinden incelendiğinde en yüksek taban puan ile öğrenci alan üniversitenin 

son on yıldır istikrarlı biçimde Boğaziçi Üniversitesi olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. Son 10 Yılda (2010-2019) Fen Bilgisi (Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji) Öğretmen Atamalarına İlişkin 

İstatistikler 

Yıl Atama 

Dönemi/ 

Tarihi 

Taban 

Mülakat 

Puanı 

Min 

KPSS 

Puanı 

Atama 

Sayısı 

Başvuru Atama/ 

Başvuru 

Or. (%) 

Toplam 

Atanan 

Öğr.Say. 

Fen/Top. 

Atanan. 

Oranı (%) 

2010 2010-1 - 86,962 370 1.579 23,43 8.908 4,15 
 

2010 Aralık - 87,698 1.254 v.y. - 26.632 4,71 
 

Toplam 
  

1.624 
  

35.540 4,57 
         

2011 6.07.2011 - 85,416 178 1.099 16,20 6.472 2,75 
 

26.08.2011 - 89,186 430 1.883 22,84 10.341 4,16 
 

İlk atama - 85,769 1.033 2.755 37,50 26.499 3,90 
 

Toplam 
  

1.641 
  

43.312 3,79 
         

2012 3.02.2012 - 86,962 639 5.015 12,74 15.934 4,01 
 

10.09.2012 - 83,408 3.148 7.895 39,87 35.914 8,77 
 

10.09.2012 -

Ek atama 

- 82,741 331 3.907 8,47 3.612 9,16 

 
Toplam 

  
4118 

  
55.460 7,43 

         

2013 9.09.2013 - 74,008 2.729 7.584 35,98 36.489 7,48 
 

23.09.2013 - 

Ek atama 

- - - - - 1.097 0,00 

 
25.09.2013 -

Ek atama 

- 73,5156 209 4.453 4,69 2.400 8,71 

 
27.11.2013 - 73,287 63 2.837 2,22 693 9,09 

 
Toplam 

  
3.001 

  
40.679 7,38 

         

2014 6.02.2014 - 72,1916 595 4.385 13,57 9.375 6,35 
 

19.09.2014 - 78,5182 1.363 7.382 18,46 39.269 3,47 
 

2014 Aralık 

Ek Atama 

- 78,2812 19 - - 358 5,31 

 
Toplam 

  
1.977 

  
49.002 4,03 

         

2015 5.02.2015 - 76,3399 745 4.377 17,02 14.762 5,05 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

146 
 

 
2015 Mart Ek 

Atama 

- - - - - 39 0,00 

 
15.09.2015 - 78,55 1.521 7.633 19,93 35.161 4,33 

 
Toplam 

  
2.266 

  
49.962 4,54 

         

2016 2016 Şubat - 75,2723 1.393 5.706 24,41 29.615 4,70 
 

2016 Ekim 86 77,5543 587 - - 29.746 1,97 
 

2016 Ekim 

Dershane/Etüt 

Merkezi 

69,34 - 111 - - 3.633 3,06 

 
2016-2 Ek 

Atama (2017) 

87 79,4271 54 704 7,67 1.367 3,95 

 
Toplam 

  
2.145 

  
64.361 3,33 

         

2017 2017 Mart 80 79,941 1.003 2.513 39,91 20.125 4,98 
 

2017 Aralık 

Ek Atama 

80 78,9521 15 - - 534 2,81 

 
Toplam 

  
1.018 

  
20.659 4,93 

         

2018 2018 Temmuz 77 76,7082 1.095 2907 37,67 19.999 5,48 
 

2018 Temmuz 

Ek 

77 76,6347 10 - - 200 5,00 

 
Toplam 

  
1.105 

  
20.199 5,47 

         

2019 2019 Şubat 78 78,1117 919 - - 19.996 4,60 
 

2019 Ağustos 75 75,2279 1.149 - - 19.873 5,78 
 

Toplam 
  

2.068 
  

39.869 5,19 
         

 
Genel Toplam 

  
20.963 

  
419.043 5 

* Min KPSS Puanı: İlgili atama döneminde yapılan atama sonucunda oluşan minimum KPSS puanını ifade 

etmektedir. 

** Atama/Başvuru Oranı (%): (İlgili atama döneminde atanan öğretmen sayısı/ilgili döneme başvuran sayısı*100) 

*** Fen/Top. Atanan. Oranı (%): (İlgili atama döneminde fen bilgisi alanından atanan öğretmen sayısı/ilgili 

dönemde atanan toplam öğretmen sayısı*100) 

 

 Milli eğitime öğretmen alımlarını incelediğimizde toplamda son on yılda atanan fen bilimleri/fen ve 

teknoloji öğretmeni sayısının yirmi binin üzerinde olduğu görülmektedir (Tablo 3). En fazla öğretmen alımının ise 

2012 yılında olduğu görülmektedir. Tablo 4 ve grafik 2 incelendiğinde yetiştirilen öğretmen adayı ile atanan 

öğretmen sayısı arasındaki makasın giderek kapandığı görülmektedir. 

 

Tablo 4. Yıllara Göre Üniversitelere Yerleşen Öğretmen Adayı Sayıları, Mezun Sayıları ve Atanan Öğretmen 

Sayıları 

Yıl 
Yerleşen 

Öğretmen Adayı 
Mezun Sayısı 

Mezun/Yerleşen 

Oranı 

Atanan 

Öğretmen Sayısı 

Atanan/Mezun 

Oranı 

2010 6.704 3.026 v.y. 1.624 53,67 

2011 6.778 2.968 v.y. 1.641 55,29 

2012 4.486 3.916 v.y. 4.118 105,16 

2013 4.234 4.869 v.y. 3.001 61,63 

2014 4.520 5.637 84,08 1.977 35,07 
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2015 4.531 5.736 84,63 2.266 39,50 

2016 4.490 4.115 91,73 2.145 52,13 

2017 3.113 3.445 81,37 1.018 29,55 

2018 2.054 3.870 85,62 1.105 28,55 

2019 2.278 4.531* 100* 2.068 45,64* 

* Yükseköğretim bilgi yönetim sisteminde (https://istatistik.yok.gov.tr/) henüz 2019-2020 öğretim yılı 

yükseköğretim istatistikleri yayınlanmadığı için 2015 yılında fen bilgisi öğretmenliği programına yerleşen öğrenci 

sayıları baz alınmıştır. 

** Yükseköğretim bilgi yönetim sisteminde en son 2013-2014 öğretim yılı yükseköğretim istatistiklerine 

erişilebilmektedir. Eksik kalan üç yılın (2010-2012) verileri Aydın, Sarıer, Uysal, Aydoğdu-Özoğlu ve Özer (2014, 

s.405)’den alınmıştır. 

*** Mezun/yerleşen oranı: Mezun öğrenci sayısı/Programa dört yıl önce yerleşen öğrenci sayısı*100 

**** Atanan/mezun oranı: Atanan öğretmen sayısı/Mezun olan öğretmen sayısı*100 

 

 
Grafik 2. Yıllara Göre Üniversitelere Yerleşen Öğretmen Adayı Sayıları ve Atanan Öğretmen Sayıları Grafiği 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

 Fen bilgisi öğretmenliği özelinde eğitim fakültesine öğrenci alımı ve milli eğitimdeki istihdamına yönelik 

olarak yapılan bu araştırmada ilk olarak öğrenci alımları incelenmiştir. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programına 

öğrenci alımları yıl bazında kontenjanlar incelendiğinde ikinci öğretim programlarının açık olduğu 2010-2011 

yıllarında talebin oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Ortalama olarak bir yılda atanan öğretmen sayısının iki 

bin civarında olduğu görülmektedir. Genel yapı itibarı ile incelendiğinde öğrenci alımı ile öğretmen atamada arz-

talebin giderek daha uyumlu bir hale gediği görülmektedir. Ancak öğretmen yetiştirme programlarının yalnızca 

kontenjanını azaltmak bu süreçte katkı sağlıyor gibi görünse de benzer şekilde devam edilmesi özellikle 2010-

2011 yıllarında yaşanan durumu tersine çevirecek ve yetişen nitelikli öğretmen sayısı talebi karşılayamayacak hale 

gelecektir. Ayrıca özel eğitim kurumlarının genel istatistiklerine (öğretmen alımı, taban puan kriteri vb.) 

ulaşılamadığı için bu çalışmaya dahil edilmemiş olsa da yetişen öğretmen gücünün bir kısmı da burada oluşan 

talebi karşılamaktadır.  

 En fazla öğretmen alımının 4+4+4 eğitim sistemine geçilen 2012 yılında olduğu görülmektedir. İncelenen 

on yıllık süreçte yalnızca 2012 yılında öğretmen alımlarının ilgili yıldaki mezun sayısını aştığı görülmektedir. Bu 

durum ortaokulların üç yıldan dört yıla çıkmasıyla oluşan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Görüldüğü üzere ayrıca 

milli eğitimin yükseköğretim öncesi kademelerinde yaşanan değişimlerden de etkilenen bu süreç daha geniş 

kapsamlı olarak analiz edilmeye ihtiyaç duymaktadır.  
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 Öğretmen eğitiminde cumhuriyetin ilanından günümüze kadar öğretmenlerin niteliği her ne kadar 

tartışılagelmiş olsa da bu zamana kadar daha çok nicelik kısmı ön planda tutulmuş ve yetişmiş insan gücü 

bağlamında öğretmen açığı kapatılmaya çalışılmıştır. Her ne kadar günümüzde milli eğitimde bu açığın tamamen 

kapatıldığını söylemek mümkün olmasa da yetişmiş insan gücümüzün olması bu sorunun çözümü noktasında 

değerlendirilebilecek önemli bir çözüm ortağı olarak görülebilir. 2010 yılında toplanan 18. Milli Eğitim Şura’sında 

(MEB TTKB, 2010) alınan “…öğretmen istihdamında kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi farklı 

uygulamalar kaldırılarak tüm öğretmenlerin kadrolu olarak istihdamı sağlanmalı…” tavsiye kararına rağmen 

mevcut durumda öğretmenlerin kadrolu, sözleşmeli, ücretli vb. farklı sıfatlarla adlandırıldığı düşünüldüğünde 

öğretmelere dair yapılacak bir düzenleme hızla öğretmen talebini de doğurabilecektir. Özellikle ders saati ücreti 

karşılığında yapılan görevlendirmelere son verilip yerine kadrolu/sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığında 2012-

2013 yıllarındakine benzer şekilde öğretmen atamasında mevcut rutinin aksine bir süreç oluşmasına neden olabilir. 

MEB’in bu konu ile ilgili olarak daha uzun süreçleri kapsayan branş bazında bir ihtiyaç analizi çalışması yapması 

ilgili sorunun çözümü noktasında büyük destek sağlayabilir. En çok öğretmen alımı yapılan branşlar içinde yer 

alan fen bilgisi öğretmenliği için bu durum oldukça fazla önem arz etmektedir (Abazaoğlu, Yıldırım ve Yıldızhan, 

2016). 

 Eğitim fakültelerinde kontenjanların azaltılması, başarı sırası uygulaması, ikinci öğretim programlarının 

kapatılması gibi son on yıl içinde uygulanmaya çalışılan tedbirler arz-talep dengesinde etkili olmuş gibi görünse 

de bu sürecin çok daha geniş bir biçimde, paydaşların etkin katılımının sağlandığı platformlarda tartışılması 

özellikle uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunların azaltılması açısından önemli gözükmektedir. Bu bağlamda 

konunun temelde iki paydaşı görevini üstlenen öğretmenin yetiştirilmesinden sorumlu YÖK ve öğretmenin 

istihdamından sorumlu MEB’in bu süreçle ilgili daha fazla iş birliği içine gitmesinin yararlı olabileceği 

söylenebilir (Özyurt, Bahar ve Nartgün, 2017). Öğretmenlik meslek kanunu üzerine çalışmaların yapıldığı 

günümüzde yapılan bu çalışmanın sonuçlarının fen bilgisi öğretmenliği alanında mevcut durumun ortaya 

çıkarılması ve gelecekte yapılacak alımlar konusunda güncelliği hiç yitirmeyen öğretmen alımı ve istihdamı 

hususunda fikir sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca diğer alanları kapsayacak şekilde yapılacak çalışmalar, 

eğitim fakülteleri ve yapılandırılması, öğretmen yetiştirme programlarının güncellenmesi, öğretmen niteliklerinin 

arttırılması, milli eğitim-üniversite iş birliğinin arttırılması gibi birçok konuda etkin bir bakış açısı sağlaması 

açısından da önemli olabilir.  
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İNGİLİZCE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMLARINDA ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM 

YANSIMALARI 

 

Sinem ÇALIŞKAN 

 

MEB, Türkiye 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin TAN ŞİŞMAN 

 

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 

Özet 

Bu çalışmada, son 20 yılda ülkemizde uygulamaya konulan 1998, 2007 ve 2018 İngilizce öğretmenliği 

lisans programları ders içeriklerinde çok kültürlü eğitim yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 

dokuman analizine dayalı olarak yürütülen çalışmanın veri kaynakları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 

onaylanarak 1998, 2007 ve 2018 yıllarında uygulamaya konulan İngilizce öğretmenliği lisans programlarıdır. Bu 

üç farklı yıla ait İngilizce öğretmenliği lisans programı kapsamında toplam 153 ders içeriği incelenerek elde edilen 

nitel veriler, betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Bulgularda, 1998, 2007 ve 2018 İngilizce öğretmenliği 

lisans programlarında “çok kültürlü eğitim” adı altında veya “çok kültürlü eğitim” ifadesini içeren bir derse 

rastlanılamamıştır. Bu üç farklı lisans programı ders içeriklerinde çok kültürlü eğitim; “kültürel farkındalık”, 

“bireysel farklılıklar” ve “dil öğretiminde kültür” temalarına ilişkin vurgular kapsamında yansıtılmıştır. Ders sayısı 

açısından çok kültürlü eğitim yansımalarına, en fazla  2007 lisans programında yer verildiği bunun sırayla, 2018 

ve 1998 lisans programlarının takip ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 1998 lisans programında alan/alan eğitimi ders 

kategorisinde; 2007 ve 2018 lisans programında ise genel kültür ders kategorisinde çok kültürlü eğitime yönelik 

vurgular içeren derslere rastlanılamamıştır.  Bu bağlamda, son 20 yılda ülkemizde uygulamaya konulan 1998, 

2007 ve 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programları ders içeriklerinde çok kültürlü eğitime ilişkin olarak tespit 

edilen bu yansımaların, “çok kültürlü eğitim” kavramına, boyutlarına ve uygulamalarına ilişkin öğretmen 

adaylarına bilgi ve beceri kazandırma potansiyeli açısından ve aynı zamanda YÖK ve MEB’in hedeflediği 

öğretmen profilinin yetiştirilmesi açısından yetersizdir. Çok kültürlü eğitimin tüm bileşenlerini kapsayıcı ve aynı 

zamanda alana özgü bağlamı dikkate alan İngilizce Öğretiminde Çok Kültürlü Öğrenme Ortamları gibi derslerin 

program geliştirme ilkeleri doğrultusunda geliştirilerek lisans programları kapsamına alınması önerilebilir. 

Anahtar kelimler; Çok kültürlü eğitim, öğretmen eğitimi, İngilizce öğretmenliği lisans programları 

Problem Durumu ve Amaç 

Kültürlere ve çeşitliliğe değer verme açısından bir köprü niteliğinde olan eğitim, küreselleşmenin yarattığı 

homojen dünya kültürüne ve çok kültürlü durumlara ilişkin bireylerin ihtiyaç duyduğu yeterlikleri kazandırmada 

kilit bir rol üstlenmektedir. Bu doğrultuda okullar doğası gereği kültürel, bölgesel ve yaşayış tarzları vb. açılardan 

farklılık gösteren bireylerin bir arada öğrenme sürecini deneyimledikleri ortamlardır ve böyle ortamlarda çok 

kültürlü eğitim yaklaşımı gereklilik ve önem arz eden bir durumdur. Çok kültürlü eğitim, öğrencilerin eşit fırsatlar 

ve şartlar dâhilinde eğitim görmesini amaçlayan; ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet yönelimi, engelli olma durumu 

ve sosyal yaşamdaki sınıfsal farklılıkları gözetmeksizin bütün bireylerin gelişimlerine izin veren bir reform 

hareketidir (Banks, 2004; Gay, 2004; Ghosh ve Galczynski, 2014). Cırık (2008), kültürel farklılıklara hoş görüyle 

yaklaşma, bireylere kültürel farkındalık kazandırarak ön yargıların üstesinden gelme, eğitimde fırsat eşitliğini 

sağlama, insan haklarına ve demokrasiye saygı duyma, kültürel çeşitliliği ortaya çıkaran öğretim ortamları 

tasarlama, farklı bakış açıları geliştirme ve fikirleri eleştirel bakış açısıyla ele alma gibi kavramların çok kültürlü 

eğitim tanımlarının ortak noktası olduğunu ifade etmektedir. Bunlarla birlikte çok kültürlü eğitim, bireylere farklı 

kültürlerin tanıtılması, kendi kültürel özelliklerinin farkında olarak kültürlerarası etkileşim sağlamayı, farklılıklara 

yönelik olumlu tutum sergilemeyi ve akademik olarak başarıyı arttırmayı kapsamaktadır (Kurtuluş, 2018).  

21.yüzyılda eğitime yüklenen anlam ve işlevlerdeki farklılaşma ile değişen öğretmen ve öğrenci profili; çok 

kültürlü eğitimin öğrenme-öğretme ortamına yansıtılmasını gereklilik haline getirmektedir. Çok kültürlü eğitime 

yönelik bilgi ve becerilere sahip bir öğretmenden ise öğrencilerin, eşit eğitim fırsatına sahip olması için mücadele 
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etmesi, farklılıkları zenginlik olarak görmeleri beklenmektedir (Subaşı, 2013; Vavrus, 2009). Çok kültürlü eğitim, 

ders veya disiplin ayrımı yapılmaksızın tüm öğrenme-öğretme süreçlerinde dikkate alınması gereken bir unsur 

olmakla birlikte, özellikle yabancı dil öğretiminde, dil ve kültürün ayrılmaz bir bütün olması (Alyılmaz ve Er, 

2016) sebebiyle önceliğe sahiptir. Diğer bir ifadeyle, öğrenilecek her bir yeni kelime, kültürel bir anlam 

taşımaktadır ve dilin öğrenilebilmesi için kültür, olmazsa olmaz etkenlerdendir (Özbay, 2010). Ülkemizde yabancı 

dil olarak İngilizce öğretimi, hem ilkokul ikinci sınıftan itibaren zorunlu yabancı dil dersi olması hem doğasındaki 

dil ve kültür ilişkisi açısından, çok kültürlü eğitimle yakından ilişkilidir.  Buradan hareketle yürütülen bu 

araştırmada farklı bir dil ile birlikte farklı bir kültürün öğretilmesinden sorumlu olan İngilizce öğretmenlerine 

hizmet öncesi eğitim süreçleri kapsamında dersler aracılığıyla sunulan çok kültürlü eğitime ilişkin yansımaların 

incelenmesi gereklilik arz eden bir durum olarak değerlendirilerek; son 20 yılda YÖK tarafından onaylanarak 

uygulamaya konulan 1998, 2007 ve 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programları kapsamındaki ders 

içeriklerinde çok kültürlü eğitimin nasıl ele alındığı incelenmiştir.  Bu doğrultuda araştırmada yanıt aranan sorular 

şöyledir:  

 1998, 2007 ve 2018 yıllarında uygulamaya konulan İngilizce öğretmenliği lisans programları  

1. ders içeriklerinde “çok kültürlü eğitim” nasıl ele alınmıştır? 

2. meslek bilgisi, alan/alan eğitimi ve genel kültür kategorilerine ait ders içeriklerinde “çok kültürlü eğitime” 

ilişkin yansımalar nasıldır? 

Yirmi yıllık bir süreç kapsamında uygulamaya konulan üç farklı İngilizce öğretmenliği lisans programı ders 

içeriklerinin çok kültürlü eğitim odağında karşılaştırmalı olarak incelenmesi ile elde edilen bulguların başta 

öğretmen eğitimcileri, politika yapıcılar, program geliştirme uzmanları olmak üzere ilgili tüm paydaşlara bugünkü 

mevcut durumun, geçmiş ile bağlantılı olarak ortaya konulması ve gelecekte atılacak adımlar açısından katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

YÖNTEM 

1998, 2007 ve 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programları ders içeriklerinde çok kültürlü eğitime yer verilme 

durumunun incelenmesini amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi ile 

yürütülmüştür. Doküman analizi, bir olgu, durum veya olay hakkında basılı/elektronik belgelerin incelenmesi ile 

anlam çıkarma, yorumlama, geliştirme ve değerlendirme gibi amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilebilir  (Bowen, 

2009; Corbin ve Strauss, 2008). Ayrıca, diğer araştırma yöntemleriyle birlikte kullanılabileceği gibi araştırma 

sorularının doğasına uygun olarak tek başına da bir yöntem olarak kullanılabilir (Bowen, 2009). Bu bağlamda 

yürütülen çalışmada, 1998, 2007 ve 2018 İngilizce Öğretmenliği lisans programları kapsamındaki derslerde çok 

kültürlü eğitim yansımalarının incelenmesi amaçlandığından doküman analizi yöntemi tercih edilmiştir. 

Araştırmanın yazılı veri kaynakları, YÖK’ün kurumsal internet sayfasında yayımlanan 1998, 2007 ve 2018 

İngilizce Öğretmenliği lisans programlarıdır. Tablo 1’de araştırmanın yazılı veri kaynaklarına ilişkin bilgiler 

sunulmuştur. 

Tablo 1 

Araştırmanın Yazılı Veri Kaynakları 

Ders kategorileri 

İngilizce Öğretmenliği lisans programları 

1998*   2007+ 2018^  Toplam 

f Ʃ F f f 

Alan/Alan Eğitimi 27 34 26 87 

Meslek Bilgisi 11 13 16 40 

Genel Kültür 7 11 8 26 

Toplam 45 58 50 153 

*https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-

programlari-mart-1998.pdf  
+https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-

programlari.pdf 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari-mart-1998.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari-mart-1998.pdf
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^https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-

Programlari/Ingilizce _Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf 
ƩDers sayısı 

 

Araştırmanın yazılı veri kaynaklarının çok kültürlü eğitim yansımaları odağında incelenmesi amacıyla 

araştırmacılar tarafından geliştirilen Ders İçeriği Analiz Formuna ilişkin açıklamalar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2 

Ders İçeriği Analiz Formu 

Çok Kültürlü Eğitimle İlgili Dersin Künyesi Ders İçeriğinde Çok Kültürlü Eğitim Yansımaları 

Lisans 

Programı 
Dersin Adı Dersin Kategorisi / Türü     Ders içeriğinden alıntı 

Çok Kültürlü Eğitim 

vurgusu/ Tema-Kod 

 1998  

 

 Alan ve Alan Eğitimi     

 Zorunlu Seçmeli 

   2007   
 Meslek Bilgisi  

 Zorunlu Seçmeli 

 2018 
 Genel Kültür 

 Zorunlu Seçmeli 

Ders içeriği analiz formu aracılığıyla elde edilen nitel veriler, betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Betimsel 

analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmesi 

ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Betimsel analiz, (1) betimsel 

analiz için çerçeve oluşturma, (2) tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi (3), bulguların tanımlanması (4) 

bulguların yorumlanması olarak dört aşamada gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu bağlamda 

gerçekleştirilen işlemlere dair açıklamalar Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3 

Betimsel Analiz Sürecine İlişkin İşlemler 

Veri analiz aşamaları İşlemler  

1.Betimsel analiz için 

çerçeve oluşturma 

Ders içeriklerinde araştırmanın odağı olan çok kültürlü eğitim; lisans 

programının yılı, dersin adı, ders türü (seçmeli, zorunlu), ders kategorisi 

(alan/alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür), içerik tanımlarından alıntılar 

ve çok kültürlü eğitim vurguları olmak üzere beş başlık altında ele alınmıştır. 

2.Tematik çerçeveye göre 

verilerin işlenmesi 

1998, 2007 ve 2018 yıllarında uygulamaya konulan üç farklı İngilizce 

öğretmenliği lisans programı kapsamındaki tüm derslere ait içerikler çok 

kültürlü eğitim tanımları çerçevesinde belirlenen “kültür”, “çok kültürlülük”,  

“çok kültürlü eğitim”, “kültürel farkındalık”,”bireysel farklılıklar”,  “fırsat 

eşitliği”, “ değerler”, “kapsayıcılık” gibi anahtar kelimelerle tek tek taranmıştır. 

Anahtar kelimelerden en az birini içeren derslerin listesi oluşturulmuştur. 

 

Tablo 3 

Betimsel Analiz Sürecine İlişkin İşlemler (devamı) 

Veri analiz aşamaları İşlemler  

2.Tematik çerçeveye göre 

verilerin işlenmesi 

Oluşturulan bu listedeki, her bir ders içeriği, tespit edilen anahtar kelimenin, 

içerikte yer alan anlamı dikkate alınarak yeniden kontrol edilmiştir. Bu kontrol 

sonrasında oluşturulan çok kültürlü eğitimle ilişki dersler, bir önceki 

basamakta oluşturulan çerçeve doğrultusunda analiz edilmiştir.  

3.Bulguların Tanımlanması 

Betimsel analiz sürecinin bir gereği olarak, ders içeriklerinde çok kültürlü 

eğitime ilişkin tespit edilen göstergeler derslerin içerik tanımlarından aynen 

alıntılara yapılarak sunulmuştur. 

4.Bulguların Yorumlanması 
Ders içeriklerinde çok kültürlü eğitime ilişkin tespit edilen bulguların 

yorumlanmasında alan yazın ve araştırmacıların çıkarımları;  içeriklerdeki 
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ifadelerden doğrudan alıntılardan oluşturulan kanıtlar çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya dahil edilen lisans programları ders içeriklerinin çok kültürlü eğitim odağında incelenmesine ilişkin 

örnek, Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4 

Örnek Ders İçeriği İncelemesi 

Çok Kültürlü Eğitimle İlgili Dersin Künyesi Ders İçeriğinde Çok Kültürlü Eğitim Yansımaları 

Lisans 

Programı 
Dersin Adı Dersin Kategorisi / Türü Ders içeriğinden alıntı 

Çok Kültürlü Eğitim 

vurgusu/ Tema-Kod 

 1998  

İkinci Yabancı 

Dil I 

 Alan ve Alan Eğitimi     

 Zorunlu   Seçmeli “Özgün araç-gereçler 

aracılığı ile hedef dilin 

kültürü ile ilgili bilgi.”   

 

Kültürel Farkındalık 

-Hedef dilin kültürü  
   2007   

 Meslek Bilgisi  

 Zorunlu Seçmeli 

  2018 
 Genel Kültür 

 Zorunlu Seçmeli 

BULGULAR 

1998, 2007 ve 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programları ders içeriklerinde çok kültürlü eğitim yansımalarının 

incelenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmadan elde edilen bulgularda, 1998, 2007 ve 2018 İngilizce öğretmenliği 

lisans programlarında “çok kültürlü eğitim” adı altında veya “çok kültürlü eğitim” ifadesini içeren bir derse 

rastlanılamamıştır. Bu üç farklı lisans programlarının ders içeriklerinde çok kültürlü eğitim; “kültürel farkındalık”, 

“bireysel farklılıklar” ve “dil öğretiminde kültür” temalarına ilişkin vurgular kapsamında yansıtılmıştır. Şekil 1’de 

bu temalara ilişkin açıklamalar sunulmuştur.  

 

Şekil 1. Ders içeriklerinde çok kültürlü eğitime ilişkin tespit edilen temalar 

1998 İngilizce öğretmenliği lisans programına ilişkin elde edilen bulgular, çok kültürlü eğitime ilişkin vurguların 

bireysel farklılıklar (f=2), kültürel farkındalık (f=1) ve dil öğretiminde kültür (f=1) temalarıyla ilişkili olduğunu 

göstermiştir. 2007 İngilizce öğretmenliği lisans programında çok kültürlü eğitime ilişkin yansımalarda kültürel 

farkındalık (f=5), dil öğretiminde kültür (f=4) ve bireysel farklılıklar (f=2) temasına vurgu yapıldığı görülmüştür.  

2018 İngilizce öğretmenliği lisans programında çok kültürlü eğitime ilişkin bulgularda ise dil öğretiminde kültür 

(f=4), kültürel farklılıklar (f=3) ve bireysel farklılıklar (f=3) temaları vurgulanmıştır. 1998, 2007 ve 2018 İngilizce 

öğretmenliği lisans programlarında çok kültürlü eğitim yansımalarını içeren derslerin temalara göre dağılımı Tablo 

5’te sunulmuştur.  
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Tablo 5  

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programlarında Çok Kültürlü Eğitim Yansımalarını İçeren Derslerin Temalara 

Göre Dağılımı 

Programlar 

Temalar ve dersler 

Kültürel farkındalık Bireysel farklılıklar Dil öğretiminde kültür Toplam 

 

1998 

Atatürk İlkeleri ve 

İnkılapları 

Gelişim ve Öğrenme, 

Rehberlik 
Türkçe: Yazılı Anlatım I 4 

 

 

 

2007 

Edebiyat ve Dil 

Öğretimi I ve II, 

İkinci Yabancı Dil I, 

II ve III 

Özel Eğitim, 

İngilizce Öğretiminde 

Yaklaşımlar II 

Dil Edinimi, 

Çocuklara Yabancı Dil 

Öğretimi 

Edebiyat ve Dil Öğretimi I ve 

II, 

Türkçe- İngilizce Çeviri, 

Yabancı Dil Öğretiminde 

Materyal İnceleme ve 

Geliştirme 

13 

2018 

Eğitim Sosyolojisi, 

Dil ve Edebiyat 

Öğretimi I ve II 

 

Özel Eğitim ve 

Kaynaştırma, 

Dil Edinimi, 

Çocuklara Yabancı Dil 

Öğretimi 

Dil ve Edebiyat Öğretimi I ve 

II, 

İngilizce Öğretiminde Ders 

İçeriği 

Geliştirme, 

İngilizce Öğrenme ve Öğretim 

Yaklaşımları 

10 

Toplam 9 9 9 27 

Tablo 5’te verildiği gibi, ders sayısı açısından çok kültürlü eğitim yansımalarına en fazla (f=13) 2007 İngilizce 

öğretmenliği lisans programında yer verildiği bunu sırayla, 2018 (f=10)  ve 1998 (f=4) lisans programlarının takip 

ettiği görülmektedir. Çok kültürlü eğitim yansımalarının çeşitliliği açısından tüm programlarda kültürel 

farkındalık, bireysel farklılıklar ve dil öğretiminde kültür vurgularına yer veren farklı dersler olmakla birlikte;  

1998 lisans programında bireysel farklılıklar (f=2), 2007 lisans programında kültürel farkındalık (f=5), 2018 lisans 

programında dil öğretiminde kültür (f=5) vurgusu ön plana çıkmaktadır. 

Meslek bilgisi, alan/alan eğitimi ve genel kültür kategorilerine ait ders içeriklerinde çok kültürlü eğitim 

yansımalarına ilişkin Tablo 6’da verilen bulgularda, çok kültürlü eğitim yansımalarına en fazla alan/alan eğitimi 

(f=20) ders kategorisine ait ders içeriklerinde yer verildiği; bunu sırasıyla meslek bilgisi (f=5) ve genel kültür (f=2) 

kategorilerinin takip ettiği görülmektedir.  

Tablo 6 

Ders Kategorilerine göre İngilizce Öğretmenliği Lisans Programlarında Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Yansımalar 

Ders kategorileri  

Lisans programları 

1998 2007 2018  
*KF  +BF ^DÖK *KF +BF ^DÖK *KF +BF ^DÖK Toplam 

Alan/Alan Eğitimi - - - 5 2 4 2 2 4     20 

Meslek Bilgisi - 2 - - 1 - 1 1 - 5 

Genel Kültür 1 - 1 - - - - - - 2 

Toplam 1 2 1 5 3 4 3 3 4 27 
* Kültürel farkındalık; + Bireysel farklılıklar; ^ Dil öğretiminde kültür 

Tablo 6’daki bulgulara göre, 1998 lisans programında alan/alan eğitimi kategorisinde; 2007 ve 2018 lisans 

programında ise genel kültür kategorisinde çok kültürlü eğitime yönelik vurgular içeren derslere 

rastlanılamamıştır. Ayrıca, çok kültürlü eğitime yönelik vurguların çeşitliliği açısından 1998 lisans programında 

meslek bilgisi ders kategorisi bireysel farklılıklar teması; 2007 programı alan/alan eğitimi kategorisinde kültürel 

farkındalık teması ve 2018 programında ise alan/alan eğitimi kategorisi dil öğretiminde kültür teması ön plana 

çıkmaktadır.  

Ders içerikleri; kategoriler ve lisans programları özelinde incelendiğinde, 1998 İngilizce öğretmenliği lisans 

programı alan/alan eğitimi kategorisinde çok kültürlü eğitim vurgusuna sahip ders içeriğine rastlanılamamıştır. 
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2007 lisans programında alan ve alan eğitimi kategorisi ders içeriklerinde çok kültürlü eğitim “dil öğretiminde 

kültür” teması açısından Edebiyat ve Dil Öğretimi I ve II, Türkçe-İngilizce Çeviri, Yabancı Dil Öğretiminde 

Materyal İnceleme ve Geliştirme ve İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II derslerinde; “kültürel farkındalık” 

teması açısından Edebiyat ve Dil Öğretimi I ve II, İkinci Yabancı Dil I, II ve III derslerinde vurgulanmıştır.  

“Bireysel farklılıklar” temasına ise Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi ve Dil Edinimi ders içeriklerinde  yer 

verilmiştir. 2018 lisans programındaki alan/alan eğitimi ders içeriklerinde ise, Dil ve Edebiyat Öğretimi I ve II, 

İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme, İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları dersleri “dil 

öğretiminde kültür” açısından;  Dil ve Edebiyat Öğretimi I ve II dersleri de “kültürel farkındalık” açısından çok 

kültürlü eğitime ilişkin yansımalar içermektedir. “Bireysel farklılıklar” açısından ise 2007 lisans programıyla aynı 

ders içeriğine sahip olan Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi ve Dil Edinimi derslerinde çok kültürlü eğitim 

yansımaları tespit edilmiştir. Ayrıca, tüm programlardaki alan/alan eğitimi kategorisindeki ders içeriklerinde çok 

kültürlü eğitim yansımaları “dil öğretiminde kültür ve kültürel farkındalık” temalarına yöneliktir.  Tablo 7’de çok 

kültürlü eğitim ile ilişkili olan alan/alan eğitimi kategorisindeki ders içeriklerinden örnekler sunulmuştur. 

Tablo 7 

Alan ve Alan Eğitimi Kategorisinde Çok Kültürlü Eğitim ile İlişkili olan Dersler İçeriklerinden Örnekler   

Programlar Dersin Adı İçerik Tanımından Alıntı 
Çok kültürlü eğitim 

temaları 

2007 

İngilizce 

Öğretiminde 

Yaklaşımlar II 

…İkinci/ yabancı/ uluslararası/ özel amaçlı/ 

akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci 

ihtiyacına uygun yaklaşımlar… 

Bireysel farklılıklar 

İkinci Yabancı Dil 

I, II ve III 

Özgün araç-gereçler aracılığı ile hedef dilin 

kültürü ile ilgili bilgi. 

Kültürel farkındalık 

(hedef dil) 

Türkçe- İngilizce 

Çeviri 
… Çevirinin kültürel boyutu 

Dil öğretiminde 

kültür 

2018 

İngilizce Öğrenme 

ve Öğretim 

Yaklaşımları 

… İngilizce öğretimine sosyal, kültürel ve 

ekonomik açıdan bakış. 

Kültürel farkındalık 

(hedef dil) 

Dil Edinimi 

 

…Dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai 

kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik 

etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon 

ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları) 

Bireysel farklılıklar 

Dil ve Edebiyat 

Öğretimi 

…Kültür öğretimi yöntemlerinin .. incelenmesi, … 

dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve 

deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış 

ifadeler; toplumsal yapılar, … gelenekler/ 

görenekler/ adetler; inançlar, değerler, yasaklar 

ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, 

tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; 

mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı. 

Dil öğretiminde 

kültür 

 

Meslek bilgisi kategorisi ders içeriklerine ilişkin bulgularda, 1998 İngilizce öğretmenliği lisans programındaki, 

Gelişim ve Öğrenme ile Rehberlik dersleri; 2007 lisans programındaki Özel Eğitim dersi; 2018 lisans programında 

ise Özel Eğitim ve Kaynaştırma dersi “bireysel farklılık” açısından çok kültürlü eğitime ilişkin yansımalar 

içermektedir. Ayrıca, tüm programlardaki meslek bilgisi kategorisindeki ders içeriklerinde çok kültürlü eğitim 

yansımaları “bireysel farklılık ” temasına yöneliktir.  Tablo 8’de çok kültürlü eğitim ile ilişkili olan meslek bilgisi 

kategorisindeki ders içeriklerinden örnekler sunulmuştur. 
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Tablo 8 

Meslek Bilgisi Kategorisinde Çok Kültürlü Eğitim ile İlişkili olan Dersler İçeriklerinden Örnekler   

Programlar Dersin Adı İçerik Tanımından Alıntı Çok kültürlü eğitim temaları 

1998 Rehberlik 
…Özel eğitime muhtaç öğrencilerin 

saptanması ve eğitimi. 

Bireysel farklılıklar 

-Öğrenci özelliklerine göre 

 

1998 
Gelişim ve 

Öğrenme*(Z) 
…Öğrenmede bireysel farklılıklar. 

Bireysel farklılıklar 

-Öğrenci özelliklerine göre 

 

2007 Özel Eğitim+(S) 

Zihinsel engelli, işitme engelli, görme 

engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim 

bozukluğu olan, süregelen hastalığı 

olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, 

dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu olan, otistik ve üstün 

yetenekli çocukların özellikleri ve 

eğitimleri  

Bireysel farklılıklar 

-Öğrenci özelliklerine göre 

 

2018 
Özel Eğitim ve 

Kaynaştırma*(Z) 

…Öğretimin bireyselleştirilmesi; 

kaynaştırma ve destek özel eğitim 

hizmetleri;…farklı yetersizlik ve 

yetenek gruplarının özellikleri; farklı 

gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve 

öğretim stratejileri… 

Bireysel farklılıklar 

-Öğrenci özelliklerine göre 

 

2018 
Eğitim 

Sosyolojisi*(Z) 

…Kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, 

ahlaki bir sistem ve topluluk olarak 

okul. 

Kültürel farkındalık 

-Diğer kültürlere ilişkin 

farkındalık 

 

Genel kültür kategorisi ders içeriklerinden elde edilen bulgulara göre, 1998 İngilizce öğretmenliği lisans 

programında Atatürk İlkeleri ve İnkılapları “kültürel farkındalık”, Türkçe: Yazılı Anlatım I dersi ise “dil 

öğretiminde kültür” temasına yöneliktir.  2007 ve 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programı genel kültür 

kategorisinde ise çok kültürlü eğitim vurgusuna sahip ders içeriğine rastlanılamamıştır. Tablo 9’da çok kültürlü 

eğitim ile ilişkili olan genel kültür kategorisindeki ders içeriklerinden örnekler sunulmuştur. 

Tablo 9 

Genel Kültür Kategorisinde Çok Kültürlü Eğitim ile İlişkili olan Dersler İçeriklerinden Örnekler   

Programlar Dersin Adı İçerik Tanımından Alıntı Çok kültürlü eğitim temaları 

 

1998 

Türkçe Yazılım 

Anlatım: I *(Z) 

…Dil kültür ilişkisi Dil öğretiminde kültür 

-Önemi 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Son 20 yılda ülkemizde uygulamaya konulan 1998, 2007 ve 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programları ders 

içeriklerinde çok kültürlü eğitim yansımalarının incelenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmadan elde edilen 

bulgularda, “Çok Kültürlü Eğitim” adı altında bir ders veya “çok kültürlü eğitim” ifadesini içeren bir derse, 

araştırma kapsamında incelenen üç farklı yıla ait lisans programında rastlanılamamıştır. MEB Öğretmen Strateji 

Belgesi’nde (MEB, 2017) eleştirel düşünen, kendi benlik algısının koruyarak farklı kültürlere saygı ve hoşgörü 

duyan nesillerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 2017 Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’nde de çok kültürlü 

eğitimin gerekliliklerine yönelik vurgulara yer verilmiştir. Bunlara ek olarak, 2018 yılında yenilenen öğretmen 

yetiştirme lisans programlarında öğretmen adaylarının alanlarıyla ilgili yeterli bilgi ve beceri kazanmalarının yanı 

sıra sosyal, kültürel ve entelektüel yönden de donanımlı bir şekilde yetiştirilmesinin günümüz dünyası için önemli 

olduğunu vurgulamaktadır (YÖK, 2018). Araştırmadan elde edilen bu sonuç, öğretmen eğitiminde çok kültürlü 

eğitim anlayışının 20 yıllık bir süreçte yeterli düzeyde programlara yansıtılamadığına açıkça işaret etmektedir. Bu 
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bağlamda, İngilizce öğretmenliği ve diğer tüm öğretmen eğitimi lisans programlarında çok kültürlü eğitime ilişkin 

farkındalık, bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla Çok Kültürlü Eğitim dersinin zorunlu derslerden biri 

olarak programlara dahil edilmesi önerilebilir.  

1998 ve 2007 lisans programları ile karşılaştırıldığında, 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programı, Seçmeli Ders 

Havuzları açısından farklılaşmaktadır. Ders kategorilerine göre farklı kapsamlarda oluşturulan Seçmeli Ders 

Havuzlarındaki ders içerikleri incelendiğinde, çok kültürlü eğitime yönelik vurguların (f=18), zorunlu ders 

içeriklerinden daha fazla olduğu görülmektedir. Fakat seçmeli ders havuzlarındaki bu dersler, öğrencilerin 

tamamlamakla yükümlü olmadığı/isteğe bağlı olarak seçilen derslerdir. Bu bağlamda, özellikle yabancı dil 

öğretimi amacıyla yetiştirilen öğretmen adaylarının gerek çok kültürlü öğrenme ortamlarına yönelik farkındalık 

ve deneyim kazanması gerekse dil ve kültür arasındaki bağı öğretime yansıtmalarını desteklemek amacıyla, çok 

kültürlü eğitimle doğrudan ilişkili içeriklere sahip derslerin zorunlu ders statüsüne alınması önerilebilir.   

1998 İngilizce öğretmenliği lisans programında alan bilgisi derslerinde çok kültürlü eğitimi yansıtan ders 

içeriklerine rastlanılamamakla birlikte; 2007 ve 2018 lisans programındaki alan/alan eğitimi ders kategorisinde, 

çok kültürlü eğitim diğer ders kategorilerine göre daha fazla vurgulanmıştır. Bu sonuç, ders kategorilerine ayrılan 

yüzdeliklerin farklılaşmasıyla ilişkilendirilebilir. 2007 ve 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programı alan ve alan 

eğitimi ders içeriklerinin, yabancı dil öğrenme ve öğretmeye ilişkin olması; dil öğretiminde kültürün önemi ve 

kültürel farkındalık bağlamında çok kültürlü eğitime ilişkin yansımalara daha fazla yer verilmesinin nedeni 

olabilir. Çok kültürlü eğitime ilişkin olarak tespit edilen bu yansımaların, çok kültürlü eğitim kavramına, 

boyutlarına ve uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarına bilgi ve beceri kazandırma potansiyeli ve aynı zamanda 

YÖK ve MEB tarafından hedeflenen öğretmen profilinin yetiştirilmesi açısından yetersizdir. Manning, Baruth ve 

Lee (2017), çok kültürlü eğitimi farklı kültür, etnik köken, sosyal sınıf, cinsiyet eğilimi, din, özel ihtiyaç ve cinsiyet 

farklılıklarını tanıma, kabul etme, değer verme, demokrasi, adalet ve eşitlik gibi fikirleri benimseme ve bu konuda 

sorumluluk duygusuna sahip olma gibi farkındalık ve becerilerin kazandırılması olarak ele almaktadır. Bu nedenle 

çok kültürlü eğitimin, sadece dil ve kültür öğretimi veya kültürel farkındalık odağında ele alınması oldukça sınırlı 

ve yüzeysel bir bakış açısıdır. Bu bağlamda, çok kültürlü eğitimin tüm bileşenlerini kapsayıcı ve aynı zamanda 

alana özgü bağlamı dikkate alan İngilizce Öğretiminde Çok Kültürlü Öğrenme Ortamları, Çok Kültürlü Sınıflarda 

İngilizce Öğretimi gibi derslerin program geliştirme ilkeleri doğrultusunda geliştirilerek lisans programları 

kapsamına alınması önerilebilir. 

Araştırmada ulaşılan diğer bir ilginç sonuç ise, 1998 İngilizce öğretmenliği lisans programı genel kültür 

kategorisinde çok kültürlü eğitime ilişkin yansımalar içeren iki ders tespit edilirken; 2007 ve 2018 İngilizce 

öğretmenliği lisans programları genel kültür kategorisinde çok kültürlü eğitim ile ilişkili bir derse 

rastlanılamamıştır. Schaetzel, Peyton ve Burt  (2007) nitelikli bir yabancı dil öğretmenin, öğrettiği dilin 

konuşulduğu ülkelerdeki sosyal, politik, tarihi ve ekonomik yapıyı bilmesi, bunun yanı sıra öğrencilerde kültürel 

anlayışı geliştirici yöntemleri içeren pedagojik bilgi ve becerilere sahip olması gerektiğini ifade etmektedir. 

Cohran-Smith (2003) ise öğretmenlerin, kültürün anlamını ve öğrenme üzerindeki etkisini bilmeleri, çok kültürlü 

ortamlarda öğretim deneyimine sahip olmaları, sadece kendilerine ait kültürel unsurları değil, farklı kültürlere 

empatik anlayışla yaklaşmanın önemini anlamaları ve okul ortamında bireyin sosyalleşme, iletişim ve etkileşim 

kurma sürecinde kültürün rolünü vurgulamalarının gerekli olduğunu önemle vurgulamaktadır. Bu doğrultuda, 

2018-2019 öğretim yılından itibaren birinci sınıflardan başlanarak uygulamaya konulan İngilizce öğretmenliği 

lisans programındaki ders içeriklerinin gözden geçirilerek öğretmen adaylarının bireysel ve profesyonel gelişim 

süreçlerinde çok kültürlü eğitime yönelik farkındalık ve deneyim kazanmalarını destekleyecek içeriklerin ilgili 

tüm derslerle harmanlanarak program kapsamına alınması önerilmektedir. Son olarak, dokuman analizine dayalı 

olarak yürütülen bu çalışmanın bulguları, yazılı dokümanlardaki mevcut durumlarla sınırlı olduğundan; gelecekte 

yapılacak araştırmaların, çok kültürlü eğitimin öğrenme-öğretme süreçlerindeki yansımalarına yönelik olarak 

yürütülmesi önerilmektedir.  
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Özet 

Araştırmada ilkokula devam eden çocuklarda akran zorbalığı ile empati becerileri arasındaki ilişkinin incelemesi 

amaçlanmış, araştırma akran zorbalığının (kurban ve zorba); empati, yaş ve cinsiyet ile arasındaki ilişkisini 

belirlemek amacıyla ilişkisel tarama modeli seklinde tasarlanmıştır. Araştırmaya 2018/2019 eğitim öğretim 

döneminde Ankara’nın Mamak ilçesinde tesadüfi yöntemle belirlenen ilköğretim okullarına devam eden ve 

çalışmaya gönüllü katılan 147 çocuk dâhil edilmiştir. araştırmada “Genel Bilgi Formu”, “Akran zorbalığı belirleme 

ölçeği: Çocuk Formu” ile “Çocuk ve Ergenler İçin Empati Ölçeği Türkiye Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde 

edilen veriler Pearson korelasyon katsayısı Mann Whitney-U Testi ve Kruskal-Wallis Testi ile analiz edilmiştir. 

Araştırma sonucunda; akran zorbalığının alt ölçekleri ve  empati arasında negatif yönlü düşük ilişki olduğu, fiziksel 

zorba, fiziksel kurban, sözel zorba ve sözel kurban alt boyutlarında erkeklerin kızlara, empatik becerilerde ise 

kızların erkeklere göre daha yüksek puan aldığı belirlenmiştir.  On bir yaşında bulunan çocukların Söylenti 

Çıkarma ve Yayma boyutunda hem zorba hem de kurban için on yaşında bulunan çocuklardan daha yüksek puan 

aldığı,  Dışlanma (zorba) ve eşyalara zarar verme (kurban) puan ortalaması, akranları tarafından sevilmediğini 

düşünenlerde daha fazla iken empatik becerileri akranları tarafından sevildiğini düşünenlerde daha yüksek 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: akran zorbalığı, empati, eğitim 

 

Examination of the Relation between Peer Bullying and Empathy Ability in Children studying in 

Elementary Schools 

ABSTRACT 

In this study it was aimed to examine the relation between peer bullying and empathy ability in children studying 

in elementary schools and the study was designed as relational screening model with the aim of determining the 

relation between the peer bullying (victim and bully); and empathy, age and gender. 147 children who were chosen 

randomly, studied in elementary schools in Mamak district of Ankara in 2018-2019 academic year and participated 

in the study voluntarily, were included in the study. “General Information Form”, “Peer Bullying Determination 

Scale: Child’s Form” and “Turkey Form of Empathy Scale for Children and Teenagers” were employed in the 

study. The data obtained in the study and Pearson correlation coefficient were analyzed with Mann Whitney-U 

Test and Kruskal-Wallis Test. As a result of the study it was determined that there was a negative directional low 

relation between the sub-scales of the peer bullying and empathy, boys got higher scores than girls in physical 

bully, physical victim, verbal bully and verbal victim sub-dimensions, also girls got higher scores than boys in 

emphatic abilities. Furthermore, it was found that; children, who were eleven years old, got higher scores than ten-

year-old children both for the bully and for the victim in the dimension of Rumour and Spreading, the average 

score of exclusion (bully) and giving damage to property (victim) were higher in those who thought that they were 
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not liked by their peers, last but not least; the emphatic abilities of those who thought they were liked by their peers 

were higher. 

Keywords: peer bullying, empathy, education 

GİRİŞ 

Zorbalık, bir güç dengesizliğini içeren ve birden fazla kez tekrarlanan veya tekrarlanma olasılığı oldukça yüksek, 

saldırgan davranışlardır (Gladden, Vivolo-Kantor, Hamburger, Lumpkin,  2014). Akran zorbalığı, akran 

gruplarının birbirlerini olumsuz yönde etkileyerek,  birbirlerine karşı sözel, fiziksel veya sosyal saldırganlık içine 

girecek şekilde tekrarlı olarak kaba güç kullanılması olarak tanımlanmakta ve bir halk sağlığı sorunu olarak kabul 

edilmektedir (Kılıç, 2018). Akran zorbalığı, fiziksel, psikolojik, sosyal, duygusal veya eğitimsel zarar da dahil 

olmak üzere, hedeflenen çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir (Burk, Armstrong, Park, Zahn-Waxler, Klein, 

Essex, 2011; Camodeca, Goossens, Terwogt, Schuengel, 2002; Gladden, Vivolo-Kantor, Hamburger, Lumpkin, 

2014). Yapılan araştırmalar incelendiğinde; problem çözme becerilerinin ve kendilik değerini artıran becerilerin 

(Totan ve Kabakçı, 2010), benlik saygısının (Pan, Yang, Liu, Chan, Liu, Zhang, 2019), akran zorbalığını etkilediği, 

anne baba ile ilişkilerin artmasının zorba ve zorba kurban statülerinde olma olasılığını azalttığı, akran ilişkilerinin 

artışın ise zorba olma olasılığını artırdığı (Totan ve Yöndem, 2007); okul müdürlerine göre ise ailenin çocuk 

yetiştirme tarzı, aile içi şiddet, öğrencinin içinde bulunduğu çevre, görsel medyadaki şiddet içeren yapımlar ve 

öğrencinin akademik başarısızlığının akran zorbalığına neden olduğu (Hoşgörür ve Orhan, 2017) bulunmuştur. 

Okullarda sıklıkla görülen akran zorbalığının çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz sonuçlarının önlenmesinde; 

çocuklarda empatik becerilerin geliştirilmesi bir çözüm olabilir (Nickerson, Mele ve Princiotta, 2008; Siyez ve 

Kaya, 2011; Zych, Ttofi, Farrington, 2019). Çocuklarda akran zorbalığı ve empatik beceriler arasındaki ilişkinin 

saptanmasının; akran zorbalığı ile mücadele için yapılacak erken müdahale çalışmalarına ve önleyici eğitim 

programlarına da kaynaklık edeceği düşünülmektedir. Bu düşüncelerden hareketle araştırmada ilkokula devam 

eden çocuklarda akran zorbalığı ile empati becerileri arasındaki ilişkinin incelemesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın örneklem grubu, çalışmada kullanılan ölçme araçları, veri toplama süreci ve verilerin 

analizi başlıkları yer almaktadır. Araştırma akran zorbalığının (kurban ve zorba); empati, yaş ve cinsiyet ile 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ilişkisel tarama modeli seklinde tasarlanmıştır (Karaşar, 2009; Erdoğan, 

Nahcivan ve Esin, 2014). 

Araştırmaya 2018/2019 eğitim öğretim döneminde Ankara’nın Mamak ilçesinde tesadüfi yöntemle belirlenen 

ilköğretim okullarına devam eden ve çalışmaya gönüllü katılan 147 çocuk dâhil edilmiştir. Örneklem grubunun 

71(%48,3)’i kız, 76(%51,7)’sı erkektir. 23(%15,6)’ü dokuz yaşında, 118 (%80,3)’i on yaşında ve 6 (%4,1)’sı on 

bir yaşındadır.  

Araştırmada çocukların akran zorbalığı düzeylerini ve kurban ve/veya zorba olma durumlarını belirlemek için 

Pişkin ve Ayas (2011) tarafından geliştirilen “Akran zorbalığı belirleme ölçeği: Çocuk Formu” ve çocukların 

empati düzeylerini belirlemek için Gürtunca (2013) tarafından geliştirilen “Çocuk ve Ergenler İçin Empati Ölçeği 

Türkiye Formu” kullanılmıştır. Ayrıca çocukların demografik değişkenlerine ilişkin bilgileri elde etmek için 

araştırmacılar tarafından hazırlanan, çocukların yaşları, cinsiyetleri; ebeveynlerinin yaşı, mesleği ve eğitim 

durumuna ilişkin bilgiler, kardeş durumu ve çocukların sınıf arkadaşları tarafından sevilip sevilmediğine yönelik 

algısı gibi değişkenlere ilişkin soruların bulunduğu  “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır.  

Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği-Çocuk Formu: Çocukların akran zorbalığı durumlarını belirlemeyi amaçlayan 

ölçek Pişkin ve Ayas (2011) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek toplamda 37 maddeden oluşturmaktadır. Her bir 

madde için “ben yaptım” ve “bana yapıldı” başlıkları ile çocukların kurban ve zorba olma durumlarını belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Aynı zamanda beş alt ölçek ile çocukların zorba veya kurban olma durumlarının hangi alanda 

olduğu belirlenmektedir. Ölçekteki maddelerin alt ölçeklere göre dağılımı ise; 1-10 arası maddeler fiziksel, 11-

16arası maddeler sözel, 17-21 arası maddeler dışlama, 22-28 arasımaddeler söylenti çıkarma ve yayma, 29-37 

arası maddeler eşyalara zarar verme şeklinde dağılım göstermektedir. 5’li likert tipte olan ölçekte “Hemen hemen 
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her gün için 4,  Haftada en az bir defa için 3, Ayda bir defa için 2, Dönem boyunca bir defa için 1 ve Hiçbir zaman 

için 0 puan verilmektedir (Pişkin veAyas, 2011). 

Geçerlilik güvenilirlik: Ölçeğin geliştirilmesinde ulaşılan örneklemi, Ankara ilinde farklı sosyo-ekonomik 

düzeylerdeki ilköğretim okullarının 3., 4. ve 5. sınıfa devam eden 425 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin Cronbach 

Alfa iç tutarlılık katsayısı kurban boyutu için .90 iken zorba boyutu için .87 olarak bulunmuştur (Pişkin ve Ayas, 

2011).Mevcut çalışmada ise Cronbach Alfa katsayısı zorba alt ölçeği için .91 iken kurban alt ölçeği için ise .91 

olduğu belirlenmiştir.  

Çocuk ve Ergenler İçin Empati Ölçeği Türkiye Formu: Çocukların kendi ifadeleri ile empati düzeylerini ölçmeyi 

amaçlatan ölçek Bryant (1982) tarafından geliştirilmiştir. Ülkemize ise Gürtunca (2013) tarafından geçerlilik 

güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçek 8-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Ayrıca 21 maddeden 

oluşmakta ve 2’li likert (1=evet, 0=hayır) tiptedir. Ölçeği orijinali için Kuder Richarson 20 değerlerine göre .70 

ve test tekrar test korelasyon Pearson Momentler Çarpımı katsayısı ise .76 olarak bulunmuştur (Gürtunca, 2013). 

Mevcut çalışmada Cronbach Alfa katsısı .58 olarak belirlenmiştir.  

Araştırma 2018/2019 eğitim-öğretim döneminde Ankara’nın Mamak merkez ilçesinde yer alan Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 

Mamak Milli Eğitim Müdürlüğünden araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Daha sonra 

tesadüfi yöntemle belirlenen ilköğretim okullarının müdürleri ile araştırmanın uygulama planı yapılmıştır. 

Uygulamaya başlamadan önce çocuklara çalışmanın amacı açıklanmış ve çalışmaya katılmak için gönüllü olan 

çocuklar belirlenmiştir. Çalışmaya katılmak için gönüllü olan çocukların öğretmenleri ile planlama yapılarak 

uygun zaman dilimleri belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından çocuklara Genel Bilgi Formu, Akran zorbalığı 

belirleme ölçeği: Çocuk Formu ve Çocuk ve Ergenler İçin Empati Ölçeği Türkiye Formu uygulanmıştır. Verilen 

ölçek ve formlar çocuklar tarafından doldurulduktan sonra araştırmacı tarafından tüm veriler toplanmıştır. 

Toplamda 297 veriye ulaşılmıştır ve boş bırakılan sorusu olan veriler çalışmadan çıkarılmış ve toplamda 147 veri 

ile çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma kapsamında toplanan veriler bilgisayar ortamında uygun istatistiksel paket program kullanılarak 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla histogram grafiklerine 

bakılmıştır. Histogram grafiklerine göre örneklem grubunun normal dağılım gösterdiği belirlenmiş ve bu 

doğrultuda Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Örneklem grubunun normal dağılım göstermesi sebebiyle 

iki kategorili değişkenlerde Mann Whitney-U Testi, üç ve daha fazla sayıda kategorili değişkenlerin analizinde ise 

Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Çocukların akran zorbalığı davranışları ile empati düzeyleri, yaşları ve cinsiyetleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesinin amaçlandığı çalışmadan elde edilen bulgular sırası ile aşağıda verilen tablolarda yer almaktadır.  

Tablo1. Akran zorbalığı alt ölçekleri ileempati ölçeği arasındaki ilişkiye ait Pearson Korelasyon Katsayısı 

sonuçları 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Fiziksel 

(Zorba) 

1 .740** .536** .534** .405** .663*

* 

.515** .388** .403** .414** -.212** 

2.Sözel 

(Zorba) 

 1 .538** .557** .493** .515*

* 

.645** .349** .352** .392** -.188* 

3.Dışlama 

(Zorba) 

  1 .582** .454** .329*

* 

.290** .434** .273** .294** -.193* 

4.Söylenti 

(Zorba) 

   1 .444** .294*

* 

.272** .341** .447** .270** .005 

5.Eşyalar 

(Zorba) 

    1 .273*

* 

.292** .251** .278** .441** -.162* 
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6.Fiziksel 

(Kurban) 

     1 .720** .427** .468** .481** -.229** 

7.Sözel 

(Kurban) 

      1 .389** .457** .414** -.212* 

8.Dışlama 

(Kurban) 

       1 .526** .466** -.232** 

9.Söylenti 

(Kurban) 

        1 .462** -.165* 

10.Eşyalar 

(Kurban) 

         1 -.258** 

11. Empati           1 

 

Mean 3.28 3.58 3.22 2.82 1.60 1.95 1.45 1.03 .80 .72 14.90 

SD 4.95

8 

4.761 3.934 4.742 3.410 3.363 2.503 2.214 2.744 2.666 2.890 

Min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Max. 35 23 19 22 23 21 11 16 21 22 21 

*p<0,05 ; **p<0,01; r=0,00-0,30 düşük, 0,30-0,70 orta, 0,70-1,00 yüksek 

Tablo 1’de yer alan Akran Zorbalığı Ölçeğinin Zorba ve Kurban alt boyutları için yer alan alt ölçekler ile 

Empati Ölçeğinin arasındaki ilişki için Pearson Korelasyon Katsayısı sonuçları incelendiğinde; Empati toplam 

puanının fiziksel (zorba), sözel (zorba), dışlama (Zorba), eşyalara zarar verme (zorba), fiziksel (kurban), sözel 

(kurban), dışlanma (kurban), söylenti çıkarma-yayma (kurban) ve eşyalara zarar verme (kurban) arasında negatif 

yönlü düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ancak empati ile söylenti çıkarma-yayma (zorba) 

arasında bir ilişki tespit edilememiştir.  

Tablo1‘den görüldüğü üzere; fiziksel (zorba) ile sözel (zorba) arasında pozitif yönlü yüksek bir ilişki var 

iken dışlama (zorba), söylenti çıkarma-yayma (zorba), eşyalara zarar verme (zorba) arasında pozitif yönlü orta 

dereceli bir ilişki mevcuttur. Ayrıca fiziksel (zorba)ile fiziksel (kurban), sözel (kurban), dışlanma (kurban), 

söylenti çıkarma-yayma (kurban) ve eşyalara zarar verme (kurban) arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki 

mevcuttur.  

Sözel (zorba) ile dışlama (zorba), söylenti çıkarma-yayma (zorba), eşyalara zarar verme (zorba) arasında 

pozitif yönlü orta dereceli bir ilişki mevcuttur.  Ayrıca sözel (zorba) ile fiziksel (kurban), sözel (kurban), dışlanma 

(kurban), söylenti çıkarma-yayma (kurban) ve eşyalara zarar verme (kurban) arasında pozitif yönlü orta düzeyde 

bir ilişki mevcuttur. 

Dışlama (zorba) ile söylenti çıkarma-yayma (zorba), eşyalara zarar verme (zorba) arasında pozitif yönlü 

orta dereceli bir ilişki mevcuttur. Ayrıca Dışlama (zorba) ile fiziksel (kurban) ve dışlanma (kurban) arasında pozitif 

yönlü orta dereceli bir ilişki mevcuttur. Dışlama (zorba) ile sözel (kurban), söylenti çıkarma-yayma (kurban) ve 

eşyalara zarar verme (kurban) arasında pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki mevcuttur.  

Söylenti çıkarma-yayma (zorba) ile eşyalara zarar verme (zorba) arasında pozitif yönlü orta dereceli bir 

ilişki mevcuttur. Ayrıca söylenti çıkarma-yayma (zorba) ile dışlama (kurban) ve söylenti çıkarma-yayma (kurban) 

arasında pozitif yönlü orta dereceli bir ilişki mevcuttur. Söylenti çıkarma-yayma (zorba) ile fiziksel (kurban), sözel 

(kurban) ve eşyalara zarar verme (kurban) arasında pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki mevcuttur.  

Eşyalara zarar verme (zorba) ile eşyalara zarar verme (kurban) arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir 

ilişki mevcuttur. Eşyalara zarar verme (zorba) ile fiziksel (kurban), sözel (kurban), dışlama (kurban) ve söylenti 

çıkarma-yayma (kurban) arasında pozitif yönlü düşük düzeyde ilişki mevcuttur.  
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Fiziksel (kurban) ile sözel (kurban) arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde ilişki mevcuttur. Ayrıca 

fiziksel (kurban) ile dışlama (kurban), söylenti çıkarma-yayma (kurban) ve eşyalara zarar verme (kurban) arasında 

pozitif yönlü orta düzeyde ilişki mevcuttur.  

Sözel (kurban) ile dışlama (kurban), söylenti çıkarma-yayma (kurban) ve eşyalara zarar verme (kurban) 

arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki mevcuttur. Dışlama (kurban) ile söylenti çıkarma-yayma (kurban) ve 

eşyalara zarar verme (kurban) arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki mevcuttur. Söylenti çıkarma-yayma 

(kurban) ile eşyalara zarar verme (kurban) arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki mevcuttur.  

Tablo 2. Akran zorbalığı belirleme ölçeği ve empati ölçeğine ait puanların çocukların cinsiyetlerine göre göre 

Mann Whitney-U Testi sonuçları 

 Zorba Kurban 

 

Grup n 

Sıra 

Ortalama

sı (SD) 

Sıra 

Topla

mı 

U 

Sıra 

Ortalama

sı (SD) 

Sıra 

Topla

mı 

U 

Fiziksel 

Kız 
7

1 

59.67 

(3,396) 

4236,50 

1680,500*

* 

62.25 

(3,341) 

4419,50 

1863,500*

* 
Erkek 

7

6 

87.39 

(5,793) 

6641,50 84.98 

(3,275) 

6458,50 

Sözel 

Kız 
7

1 

63.96 

(4,654) 

4541,50 

1985,500* 

62.70 

(1,849) 

4389,00 

1904,000*

* 
Erkek 

7

6 

83.38 

(4,755) 

6336,50 83.45 

(2,858) 

6342,00 

Dışlama 

Kız 
7

1 

69.61 

(3,601) 

4942,00 

2386,000 

71.65 

(2,281) 

5087,50 

2531,500 

Erkek 
7

6 

78.11 

(4,219) 

5936,00 76.19 

(2,158) 

5790,50 

SöylentiÇıkarma/

Yayma 

Kız 
7

1 

72.13 

(4,202) 

5121,00 

2565,000 

70.75 

(3,170) 

5023,00 

2467,000 

Erkek 
7

6 

75.75 

(5,204) 

5757,00 77.04 

(2,298) 

5855,00 

Eşyalarazararver

me 

Kız 
7

1 

72.93 

(3,640) 

5178,00 

2622,000 

69.43 

(3,238) 

4929,50 

2373,500 

Erkek 
7

6 

75.00 

(3,192) 

5700,00 78.27 

(2,012) 

5948,50 

Empati 

Kız 
7

1 

89,51 

(2,699) 

6355,00 

1597,000** 

Erkek 
7

6 

59,51 

(2,805) 

4523,00 

*p< .05; **p<.01 

 

Tablo 2’de akran zorbalığı belirleme ölçeği ve empati ölçeğine ait puanların çocukların cinsiyetlerine göre 

farklılık gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar incelendiğinde fiziksel zorba-kurban ve sözel zorba-kurban 

davranışlarının çocukların cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Hem fiziksel zorba ve sözel zorba davranışlarında hem de fiziksel zorbalığa kurban ve sözel zorbalığa kurban alt 

boyutlarında erkek çocukların puan ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir.  

Empati ölçeği için çocukların cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği,  kız 

çocuklarının puan ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 3.Akran zorbalığı belirleme ölçeği ve empati ölçeğine ait puanların çocukların yaşlarına göre Kruskal-

Wallis Testi sonuçları 

  Zorba  Kurban  

 Grup n SıraOrtala

ması (SD) 

Ki-

kare 
Fark 

 

p 

SıraOrtala

ması (SD) 

Ki-

kare 
Fark 

 

p 

Fiziksel 

 

9 Yaş 23 72,59 

(3,822) 

3,128 

 
 

 
83,24(2,725) 

2,684  

 

10 Yaş 118 72,81 

(5,129) 

71,48 

(3,291) 

11 Yaş 6 102,92 

(5,193) 

88,17 

(5,958) 

Sözel 

9 Yaş 23 71,30 

(5,663) 

1,644  

 82,76 

(3,390) 

2,267  

 

10 Yaş 118 73,48 

(4,655) 

71,22 

(2,299) 

11 Yaş 6 94,58 

(3,430) 

82,50 

(2,066) 

Dışlama 

9 Yaş 23 
62,96(4,693) 

2,074  

 73,89 

(2,504) 

,647  

 

10 Yaş 118 75,77 

(3,856) 

74,57 

(2,211) 

11 Yaş 6 81,58 

(2,366) 
63,25 (,408) 

Söylenti

Çıkarma

/Yayma 

9 Yaş 23 79,33 

(6,403) 

7,001 
11>1

0 

 

0,32* 

75,28 

(2,962) 

7,348 
11>1

0 

 

0,02* 

10 Yaş 118 70,99 

(4,291) 

72,12 

(2,762) 

11 Yaş 6 112,83 

(4,131) 

106,00 

(1,506) 

Eşyalara

zararver

me 

9 Yaş 23 71,02 

(4,130) 

2,529  

 71,65 

(2,721) 

5,305  

 

10 Yaş 118 73,43 

(3,340) 

73,18 

(2,718) 

11 Yaş 6 96,58 

(1,673) 

99,08 

(1,329) 

 

Empati 

9 Yaş 23 79,46 

(2,137) 

 

,469 

10 Yaş 118 73,09 

(3,061) 

11 Yaş 6 70,92 

(1,941) 

*p< .05 

 

Tablo 3’te akran zorbalığı belirleme ölçeği ve empati ölçeğine ait puanların çocukların yaşlarına göre farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar incelendiğinde; söylenti çıkarma ve yayma davranışlarında zorba ve 

kurban olan çocukların yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Söylenti çıkarma ve 

yayma alt ölçeğinin hem zorba hem de kurban alt boyutunda 11 yaş grubunun lehine bir durumun söz konusu 

olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 4. Akran zorbalığı belirleme ölçeği ve empati ölçeğine ait puanların çocukların sevilme algısına göre göre 

Mann Whitney-U Testi sonuçları 

 Zorba Kurban 

 

Grup n 

Sıra 

Ortalaması 

(SD) 

Sıra 

Topla

mı 

U 

Sıra 

Ortalaması 

(SD) 

Sıra 

Topla

mı 

U 

Fiziksel 

Seviliyorum 129 
71,82 (3,975) 9264,5

0 
879,500 

73,74 (3,385) 
9513,0

0 
1128,000 

Sevilmiyoru

m 
18 

89,64 (8,997) 1613,5

0 
75,83 (3,282) 

1365,0

0 

Sözel 

Seviliyorum 129 
72,04 

(4,289) 

9293,0

0 
908,000 

73,19 (2,556) 
9368,0

0 
1112,000 

Sevilmiyoru

m 
18 

88,06 

(7,053) 

1585,0

0 
75,72 (2,137) 

1363,0

0 

Dışlam

a 

Seviliyorum 129 
70,07 

(3,652) 

9038,5

0 653,500

* 

73,05 (2,142) 
9423,5

0 
1038,500 

Sevilmiyoru

m 
18 

102,19 

(4,886) 

1839,5

0 
80,81 (2,657) 

1454,5

0 

Söylenti

Çıkarm

a/ 

Yayma 

Seviliyorum 129 
72,45 

(4,118) 

9346,5

0 
961,500 

73,60 (2,625) 
9494,0

0 
1109,000 

Sevilmiyoru

m 
18 

85,08 

(7,608) 

1531,5

0 
76,89 (3,517) 

1384,0

0 

Eşyalar

azararv

erme 

Seviliyorum 129 
71,97 

(2,885) 

9284,0

0 
899,000 

72,17 (2,502) 
9310,0

0 
925,000* 

Sevilmiyoru

m 
18 

88,56 

(5,772) 

1594,0

0 
87,11 (3,561) 

1568,0

0 

Empati 

Seviliyorum 129 
76,98 

(2,700) 

9930,5

0 
776,500* 

Sevilmiyoru

m 
18 

52,64 

(3,726) 

947,50 

*p< .05 

Tablo 4’te akran zorbalığı belirleme ölçeği ve empati ölçeğine ait puanların çocuklara sorulan “Sınıf 

arkadaşlarının seni sevdiğini düşünüyor musun?” sorusuna verdiği cevaplara göre farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin sonuçlar incelendiğinde; dışlama (zorba) puanları çocukların sevilme algısına göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Farkın kaynağını belirlemek amacıyla uygulanan 

nonparametric post hoc testi sonucunda dışlama (zorba) puanları sevilmediğini düşünenlerin lehine bir durumun 

söz konusu olduğu belirlenmiştir. 

Eşyalara zarar verme (kurban) puanları çocukların sevilme algısına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Farkın kaynağını belirlemek amacıyla uygulanan nonparametric post hoc testi 

sonucunda eşyalara zarar verme (kurban) puanları sevilmediğini düşünenlerin lehine bir durumun söz konusu 

olduğu belirlenmiştir. 

Empati toplam puanının çocukların sevilme algısına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Farkın kaynağını belirlemek amacıyla uygulanan nonparametric post hoc testi sonucunda empati 

puanları sınıf arkadaşları tarafından sevildiğini düşünenlerin lehine bir durumun söz konusu olduğu belirlenmiştir. 

TARTIŞMA 

Bu araştırmada ilkokula devam eden çocuklarda akran zorbalığı ile empati becerileri arasındaki ilişkinin 

incelemesi amaçlanmıştır.  
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Tablo 1 incelendiğinde akran zorbalığının alt boyutları ile empati ölçeği arasında negatif yönlü düşük ilişki 

bulunmuştur. Toplumsal bir varlık olan insan her yaş grubunda, sosyal yaşamın bir gereği olarak diğer insanlarla 

ilişki halindedir ve bu ilişki hali kimi zaman saldırgan unsurlar içerebilmektedir.  Okuldaki saldırganlığın ve 

zorbalığın uzun vadede birey ve toplum için yol açtığı olumsuz sonuçlar, bu durumun empati ile olan bağlantısının 

üzerinde çalışılması gerektiğini göstermektedir (Hasta ve Güler, 2013). Noorden, Haselager, Cillessen ve  

Bukowski (2015)  akran zorbalığının empati ile negatif ilişkili olduğunu; Gini, Albiero, Benelli, Altoè, (2007) ve 

Zych ,Ttofi, Farrington (2019) da empati ile akran zorbalığı arasında negatif yönde ilişki bulmanın yanında 

empatik becerilerin, zorbalığa uğrayan okul arkadaşlarına yardım etmekle ilişkili olduğunu da belirtmiştir.  

Nickerson, Mele ve Princiotta (2008) ise empatik becerileri geliştirmenin ve buna ebeveynleri de dahil etmenin, 

eğitim programlarında kritik unsurlar olduğunu vurgulamıştır. Ancak empati ölçeğinden elde edilen puanlar ile 

akran zorbalığı ölçeğinin söylenti çıkarma-yayma (zorba) alt boyutu arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Bu 

durumun çocukların henüz ilkokul döneminde olmasından kaynaklı; öfkesini ve saldırganlığını daha çok fiziksel 

ve sözel olarak açık bir şekilde gösterme eğiliminde olması ile açıklanabilir. Bu nedenle akran zorbalığı ile ilgili 

yapılacak müdahale çalışmalarında çocukların gelişim özelliklerinin ve içinde bulundukları çevrenin özelliklerinin 

dikkate alınması önemli görülmektedir. 

Tablo 2’ye göre fiziksel zorba olma, fiziksel kurban olma, sözel zorba ve sözel kurban olma puanlarının erkeklerin 

kızlardan yüksek olduğu görülmüştür. Kızların ise empatik becerilerinin erkeklerden yüksek olduğu bulunmuştur.  

Araştırmadan elde edilen bulgular literatür ile doğru orantılı olup erkeklerin zorbalıkla ilgili biliş puanlarının 

(Kılıç, 2019), hem zorba hem de kurban olma durumlarının yani zorbalık sistemi içinde yer alma durumlarının 

(Özen ve Aktan, 2010) kızlara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Empatik anlayış günlük yaşamın hemen 

her kesiminde ve her yaş grubunda bireyleri birbirine yaklaştırma, iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. 

Bireyler kendileriyle empati kurulduğunda, anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissederler. Diğer 

bireyler tarafından anlaşılmak ve önem verilmek ise bireyi rahatlatmakta ve kendisini iyi hissetmesini 

sağlamaktadır.  Okul ortamı ve akran zorbalığı bağlamında düşünüldüğünde ise empatinin varlığı çocuklar 

arasında doğru ilişki biçiminin oluşmasında, hatta çocuğun karşısındaki çocuğun duygu, düşünce ve davranışlarını 

anlama becerisini kazanabilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir (Yüksel, 2004).  

Tablo 3 incelendiğinde; 10 yaş ve 11 yaş arasında ilişki olduğu görülmüş, 11 yaşında olan çocukların, Söylenti 

Çıkarma ve Yayma alt boyutunda hem zorba hem de kurban olmada 10 yaşında olan çocuklara göre daha yüksek 

puan aldıkları görülmüştür.  Bu zorbalık türünde zorba davranışta bulunan çocuğun, hedeflenen kitlenin 

akranlarıyla etkileşime girmesini önleyerek veya onları görmezden gelerek izole etme çabalarını ve yine hedef 

kitlenin izin veya bilgisi olmadan yanlış ve zararlı söylentiler yaymak görünmektedir (Gladden, Vivolo-Kantor, 

Hamburger, Lumpkin, 2014). Çocukların yaşı bağlamında 11 yaşın, 10 yaşa göre ergenliğe biraz daha yakın olması 

nedeniyle akranları arasında değer görmenin ön plana çıkması ve beraberinde daha gizil davranmak amacıyla 

fiziksel zorbalığın geri planda kalmaya başlaması ile açıklanabilir. Kurt (2019) da araştırmasında; akran 

zorbalığına maruz kalan ve akran zorbalığı uygulayan çocuklarda, kendi aralarına almama, arkadaş gruplarından 

dışlama, yok sayma, hakkında yalanlar söyleme ya da asılsız dedikodular yayma gibi durumların belirleyici 

olduğunu saptamıştır.  

Tablo 4’te  “Sınıf arkadaşlarının seni sevdiğini düşünüyor musun?” sorusuna verilen cevaplar yer almaktadır. 

Dışlanma (zorba) ve eşyalara zarar verme (kurban) akranları tarafından sevilmediğini düşünenlerde daha fazla 

iken; empati puanlarının akranları tarafından sevildiğini düşünen çocuklarda daha fazla olduğu görülmüştür. 

Çocuklar, ilkokul yıllarında yeni bir sosyal dünyaya adım atmaktadır. Aile üyeleri ve okul öncesi dönem 

arkadaşlıkları dışında da genişleyen sosyal ağlar ve ilişkiler; bu dönemde çocuklar için önemli bir aşama, baş 

edilmesi gereken yeni zorluklar ve yeni kurallar anlamına gelmektedir (Kılıç, 2018). Bu anlamda sınıf arkadaşları 

tarafından sevilmenin akran zorbalığını ve empatiyi etkilemesi, bu yıllarda gelişmesi beklenen aidiyet duygusu ile 

açıklanabilir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İlkokula devam eden çocuklarda akran zorbalığı ile empati becerileri arasındaki ilişkinin incelemesi amacıyla 

gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda; çocuklarda akran zorbalığında farklı değişkenlerin etkisini belirlemeye 

yönelik farklı araştırmalar planlanması, akran zorbalığı ile mücadelede ailelerin de dahil edildiği erken müdahale 
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programlarının hazırlanması ve uygulanması, akran zorbalığı ile ilgili daha fazla sayıda araştırma yapılması 

önerilebilir. 
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Özet 

Araştırmada ergenlerde telefon ve internet kullanımının öğretmen görüşleri ile incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bulunan liselerde 

görev yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 20 öğretmen (12 kadın, 8 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, 

araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin 

analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlere göre; ergenlerin mobil 

telefonlarını çoğunlukla sosyal medya için kullandıkları, interneti kullanım sürelerinin uzun olduğu, ergenlerin 

telefonları ile ilişkisi tanımlanırken bağımlılık, ihtiyaç ve arkadaş kavramının ön plana çıktığı, öğretmenlerin 

yarısının sıklıkla internet kaynaklı ödev vermesine rağmen, internet kaynaklı ödev vermeyen öğretmenlerin de 

bulunduğu, öğretmenlere göre internet kullanımının sınıf düzeyinde birbirine yakın olduğu, öğretmenlerin 

ergenlerin internet kullanımında ergenlere sınır konulmasının, ergenlerin farklı etkinliklere yönlendirilmelerinin, 

medya okuryazarlığı eğitiminin etkili olabileceğini düşündükleri bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: eğitim, ergen, internet 

EXAMINATION OF TEENAGERS’ INTERNET USE WITH TEACHERS’ VIEWS 

Abstract 

In this study it was aimed to examine teenagers’ internet and telephone use in the light of teachers’ views. 

Qualitative research model was used in the study. The study was carried out with 20 teachers (12 female and 8 

male) who work in high schools in Keçiborlu district of Isparta and accepted to participate in the study. Data were 

collected via semi-structured interview form prepared by the researchers. Content analysis method was used for 

the data analysis. As a result of the study, according to the teachers’ views the followings were found; teenagers 

use their mobile phones mostly for social media, the time they spend for the internet use is long, the concepts of 

addiction, need and friends stand out while defining teenagers’ relation with their phones, half of the teaches give 

internet-based homework, but there are some other teachers who do not give such homework, the internet use of 

different class levels is close to each other, teachers think that bounds should be set to teenagers’ internet use, the 

teenagers should be directed to different activities and education of media literacy can be effective. 

Keywords: education, adolescent, internet 

GİRİŞ 

İnternet teknolojilerinin artması ve kaydedilen büyüme ve ilerlemeler; yaşama, çalışma, ticaret, öğrenme ve 

öğretmen tarzını hızla değiştirmektedir. Yaşanan bu değişimler, internetin yarattığı bu değişikliklerden nasıl 

yararlanılacağı, nasıl yönetileceği, nasıl kullanılacağı ve bunlara dayanılarak neler yapılabileceği konusunda pek 

çok sorun yaratabilmektedir (Aral ve Doğan Keskin, 2018). Özellikle ergenlik döneminde internetin yaygın olarak 

kullanılması ve ergenin günlük hayatının tüm alanlarını etkilemesi ve ergene birçok fırsat sunmasına rağmen farklı 

sorunların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Uça Günaş, 2016; Ünver ve Koç, 2017). Bunlardan dolayı 
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ergenlik döneminde internet kullanımının önemli olduğu düşünülmektedir. Ergenlerin internetten doğru, etkin ve 

verimli bir şekilde yararlanmasının sağlanabilmesi için internetin doğru kullanımının ön plana çıkmasının (Cömert 

ve Kayıran, 2010; Ünver ve Koç 2017), yeni nesil öğrenme, sosyal etkinlikler ve boş zamanları değerlendirmede 

de internetin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Herkesin sahip olduğu, ergenlik döneminde çok yaygın bir şekilde 

kullanılan, aynı zamanda internete erişimde kolaylık sağlayan cep telefonu ve internetle ilgili gerekli 

düzenlemelerin ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve bu çalışmalara ailelerin de dahil edilmesi 

gerekmektedir  (Ayas ve Horzum, 2016; Derin ve Bilge, 2016; Doğan Keskin ve Aral, 2016;  Kadan, Sağlam, 

Aral, 2016;  Yen, Yen, Chen, Chen, Ko, 2007). Yapılan araştırmalar incelendiğinde; ergende doyum ve olumlu 

duygular arttıkça internet bağımlılık olasılığının azaldığı ve internete kafeden ve telefondan bağlananların, evden 

ve diğer yerlerden bağlananlara göre (Derin ve Bilge, 2016), çevrimiçi oyunlar oynayanların (Siomos, Dafouli, 

Braimiotis, Mouzas, Angelopoulos, 2008)  internet bağımlılığı olasılıklarının arttığı; internet bağımlılığı ile 

psikiyatrik bozukluklar (Hekim, Göker, Aydemir, Çöp, Dinç, Üneri, 2019), depresif belirtiler ve obsesif kompulsif 

belirtiler (Ha, Kim, Bae, Bae, Kim, Sim,... & Cho, 2007), problem davranışlar (Cao ve Su, 2007) stres ve aile 

memnuniyetsizliği (Lam, Peng, Mai, Jing, 2009) ve internette harcanan zaman, internetin kullanım amacı ve 

internete ayrılan sürenin kontrol edilmesi gibi becerilerin ilişkili olduğu (Canoğulları ve Güçray, 2017), kendilerini 

yalnız hisseden ergenlerin daha fazla sosyal medyayı kullandıkları (Doğan ve Karakaş, 2016) bulunmuştur. Bu 

nedenle okulda gün boyu ergenlerle birlikte olan öğretmenlerin bakış açısından telefon ve internet kullanımının 

belirlenmesi yapılacak çalışmalara yol gösterici olabilir. Bu düşüncelerden hareketle bu araştırmada ergenlerde 

internet kullanımının öğretmen görüşleri ile incelenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği tercih edilmiştir. Görüşme tekniği, bireysel olarak 

görüşmeleri içermekte ve görüşmeler çoğunlukla bireylerin deneyimlediği bir olay ya da durum üzerindeki 

anlayışları, inançları hatta sosyal dünyayı algılayışları hakkında bilgi almayı amaçlamaktadır (Merriam ve Tisdell, 

2015; Dallos ve Draper, 2016). Nitel araştırma modelinde planlanan çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemleri gözlenebilir davranışlara odaklanmaktansa bu davranışlar altında yatan 

anlamları keşfetmeye odaklanmak amacıyla yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış verileri kullanmaktadır 

(Bazeley ve Jackson, 2015, Dallos ve Draper, 2016).  

Çalışma; 2019/2020 eğitim-öğretim yılında Isparta’nın Keçiborlu ilçesindeki liselerde görev yapan öğretmenler 

ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bulunan lise düzeyinde devlet okullarında görev 

yapan ve gönüllü katılan öğretmenler dahil edilmiştir. Bu doğrultuda çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemiyle 

belirlenmiştir. Çalışma grubunu 2019/2020 öğretim yılında Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı iki farklı lisede görev yapan 20 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubuna katılan öğretmenlerin 

12 (%60)’si kadın, 8 (%40)’i erkek, 2 (%10)’si 25-30 yaşları, 9 (%45)’u 31-40 yaş, 5 (%25)’i 41-50 yaş ve 4 

(%20)’ü 51-60 yaşları arasındadır.  Öğretmenlerin, mevcut çalıştıkları kurumdaki deneyimlerinin bir ile yedi yıl 

arasında değiştiği görülmüştür.   

Öğretmenlerin, ergenlerin internet kullanımı hakkındaki görüşlerini incelemek amacıyla planlanan çalışmada yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmen görüş formunun oluşturulmasında çalışmanın amaçları 

göz önünde bulundurularak literatür taraması yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda sorulabilecek soruların konu 

başlıkları belirlenmiştir. Sorular nitel araştırma yöntemine uygun olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

şeklinde oluşturulmuş ve uzman görüşü alındıktan sonra son şekli verilmiştir. Öğretmen Görüşme Formunda, 

öğretmenlerin ergenlerin internet kullanımına ilişkin düşüncelerini belirlemeyi amaçlayan 14 soru yer almaktadır. 

Bu formda; ergenlerin interneti kullanma amaçları, erişim araçları, okul içi kuralları, günlük internet kullanım 

süreleri, sınıflar arasında internet kullanım düzeyleri, yoğun internet kullanımının ergenlerin sosyal ilişkilerine ve 

akademik başarısına etkisi, yoğun internet kullanımına ilişkin çözüm önerileri gibi ergenlerin internet kullanımına 

ilişkin davranış ve yaklaşımları hakkında bilgi almayı amaçlayan soruları kapsamaktadır.  

Veri toplama sürecinde okul müdürleri ile ön görüşme yapılmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü öğretmenler 

aydınlatılmış onam formu doldurmuştur. Öğretmenler ile görüşmeler bireysel olarak yapılmıştır. 
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Verilerin analizi için ilk olarak görüşmelerden elde edilen kayıtlar bilgisayara olduğu gibi üzerinde değişiklik 

yapılmadan aktarılmıştır. Görüşme verileri MAXQDA (ver.18.1) programına yüklenmiş ve her soru için 

kodlamalar yapılmıştır. Her bir soruya verilen cevaplar içerik analizinden faydalanılarak çözümlenip yorumlanmış 

ve bunun sonucunda da sorulara alınan cevapların kod ve alt kodları oluşturulmuştur. Kodlamalar neticesinde 

verilen cevapların frekansları belirlenmiştir.  

BULGULAR 

Öğretmenlerin, ergenlerin internet kullanımına ilişkin görüşleri kategorilere göre gruplandırılmış ve tablo üzerinde 

temel kategori başlıkları verilmiştir. Buna ek olarak her soru katılımcıların özgün ifadeleri ile desteklenmiştir. 

Ergenlerin internete erişim araçları ve mobil telefonlarını kullanım amaçları 

Araştırmaya dahil edilen öğretmenler, ergenlerin internete erişim araçlarının mobil telefon (f:19), bilgisayar (f:8) 

ve tablet (f:5) olduğunu bildirmiş, mobil telefonlarını ise; sosyal medya (f:17), oyun (f:10), iletişim (f:8) ve müzik 

dinlemek (f:1) şeklinde kullandıklarını belirtmişlerdir.   

 

Şekil 1. Ergenlerin mobil telefonlarını kullanım amacına ilişkin öğretmenlerin görüşleri 

Ergenlerin mobil telefonlarını kullanım amacına ilişkin öğretmenlerden Ö7 görüşünü “Birbirleri ile iletişim 

kurmak için veya sosyal medya için daha çok kullandıklarını düşünüyorum mesela çoğu öğrencinin çok aktif 

Instagram hesapları ve o hesaplarda çok fazla içerik paylaşımları mevcut.”şeklinde ifade etmiştir.  

Ergenlerin günlük internet kullanım süreleri 

Şekil 2’de ergenlerin günlük internet kullanım sürelerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde; “6 saat 

ve üzeri (f:9), 4-5 saat (f:9), 2-3 saat (f:3)ve en az 2 saat (f:3)” şeklinde dağılım gösterdiği saptanmıştır.   

 

Şekil 2. Ergenlerin günlük internet kullanım sürelerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri 

Öğretmenlerden Ö2 görüşünü “İnternet hattı bulabildikleri sürece 6 ile 8 saat süreyle internete giriyorlar 

harçlıklarının büyük bir bölümünü internet hatlarına harcıyorlar.”olarak belirtmiştir.  
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Ergenlerin telefonları ile ilişkilerinin tanımlanması 

Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerden ergenlerin mobil telefonları ile ilişkilerini tanımlamaları istendiğinde 

öğretmenlerin; “bağımlılık (f:9), ihtiyaç (f:6) ve arkadaş (f:5)” kategorilerinde benzetmeler yaptıkları 

belirlenmiştir. 

 

Şekil 3. Ergenlerin telefonları ile ilişkisinin tanımlanması 

İhtiyaçtan kaynaklı bir ilişki tanımlayan Ö3 “Ekmek su gibi onlar için çok önemli, elinden ekmeğini 

bırakmayan çocuk gibi öğrencilerin oyuncağı cep telefonu olmuş. Oyuncağı elinden alınan çocuk gibi 

üzülüyorlar.”, Ö8 ise “Telefondan belli bir süre uzak kaldığında susamış bir insanın suya koşmasına 

benzetiyorum.” şeklinde görüş bildirmiştir.  Ergenlerin telefonları ile ilişkisinde bağımlılığa vurgu yapan Ö6 bu 

yöndeki düşüncesini “Küçük çocuğun emzik emmesine.” şeklinde,  Ö11 “Anne çocuk öğrenciler telefonlarına çok 

değer veriyor en fazla zamanı onunla geçiriyor yokluğunda huzursuzlanıyor mutsuz oluyorlar her şeyi ona 

soruyorlar.”olarak ifade etmiştir. 

Öğretmenlerin internet kaynaklı ödevler verme sıklığı 

Öğretmenlerin internet kaynaklarından yararlanmayı gerektiren ödevler verme sıklığına bakıldığında “sıklıkla 

veriliyor (f:10), nadiren veriliyor (f:6) ve verilmiyor (f:2)” şeklinde cevapların verildiği görülmüştür.  

 

Şekil 4. Öğretmenlerin ergenlere internet kaynaklı ödevler verme sıklığı  

Ergenlere internet kaynaklı ödevler verdiği belirten Ö2 “Öğrencilere performans ödevleri veriyorum proje 

ödevleri veriyorum. Bu ödevleri yapabilecekleri yararlanabilecektir internet sitelerini de kaynak olarak 

kendilerine veriyorum.” olarak, Ö19 ise “Genel olarak en kolay erişim internet olduğu için araştırma ödevlerini 

çoğunu internet üzerinden yapıldığını görüyorum her hafta olmasa bile 2-3 haftada bir araştırma ödevi 

veriyorum.” cevabını vermiştir. 

Sınıf düzeylerine göre internet kullanımı 
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Öğretmenlere lisede ders verdikleri farklı sınıf düzeylerinde ergenlerin internet kullanımının farklılık gösterip 

göstermediği sorulduğunda “fark yok (f:12), lise 1 ve 2 daha fazla (f:3), lise 3 ve 4 daha fazla (f:3) ve kullanım 

amaçları değişiyor (f:2)” cevapları elde edilmiştir.  

 

Şekil 5. Ergenlerin sınıf düzeylerine göre internet kullanımının değişimine ilişkin öğretmen görüşleri  

Ergenlerin sınıf düzeylerine göre internet kullanımının değişimine ilişkin Ö7 “Pek bir fark görmüyorum bana göre 

her sınıf düzeyindeki öğrencilerin internet kullanımı aşırı fazla.”, Ö17 ise “Son sınıflar daha çok ders notlarını 

dinlemek için giriyor alt sınıflar daha çok Facebook, Instagram hesaplarına giriyorlar.” yönünde görüş 

bildirmiştir. 

Yoğun internet kullanımının ergenlerin gelişimi, akademik başarısı ve arkadaş ilişkilerine 

etkisi 

Araştırmaya dahil edilen öğretmenler yoğun internet kullanımının, ergenlerin akademik başarılını ve arkadaşlık 

ilişkilerini olumsuz (f:19) yönde etkilediğini düşünmektedir. Şekil 6’da öğretmenlere, ergenlerin gelişimleri 

üzerinde kitle iletişim araçlarının etkisi sorulduğunda ise “kullanım amacına göre faydalı (f:11), faydalı değil (f:6) 

ve faydalı (f:3)” cevapları elde edilmiştir. 

 

Şekil 6. Ergenlerin gelişimlerinde kitle iletişim araçlarının kullanımının etkisine ilişkin öğretmen 

görüşleri 

Ergenlerin gelişimlerinde kitle iletişim araçlarının kullanımının etkisine ilişkin Ö4  görüşünü “Aslında 

doğru kullanıldığında ve doğru sitelerden bilgiler alındığında çok yararlı ama günümüzde ne yazık ki kitle iletişim 

araçları yanlış kullanılıyor.” şeklinde belirtmiş,  Ö10 ise “Evet tabii amacı içinde kullanılırsa gayet faydalı oluyor 

amacı dışında ise öğrencinin vaktinin heba olmasına neden oluyor tembelleştiriyor.” olarak ifade etmiştir. 
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Ergenlerin yoğun internet kullanımına ilişkin ebeveynlerin görüşleri ve kontrolleri 

Ergenlerin internet kullanımında ebeveynlerin kontrolüne ilişkin öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde 15 

öğretmen “hayır”, 3 öğretmen “evet”, 2 öğretmen ise “kısmen” cevabını vermiştir. Ayrıca öğretmenlerin tamamı 

(f:20) ebeveynlerin ergenlerin internet kullanımından şikâyetçi olduğu yönünde görüş bildirmiştir.  

 

Şekil 7. Ergenlerin internet kullanımında velilerin kontrolüne ilişkin öğretmen görüşleri  

Ebeveynlerin ergenlerin internet kullanımından şikâyetçi olduğu ve kontrol sağlamadığı yönünde görüş 

bildiren Ö7 “Muhakkak şikâyetçilerdir fakat çok fazla dikkat ettiklerini veya yaklaşımlarda bulunduklarını 

düşünmüyorum.”, Ö8 “Şikâyetçi bırak o telefonu şeklinde yaklaşılıyor ama veli kendi telefonunu bırakmıyor.”, 

Ö19 “Düşünmüyorum gözlemlerim neticesinde veliler bu konuda yeterli gözlemi yapmıyorlar.”, Ö9 ise “İlgili 

veliler kontrolü sağladığını düşünüyorum. Ama velilerin çocuklarını kontrolde zorlandıklarını düşünüyorum.” 

cevabını vermiştir. 

Ergenlerin internet kullanımını kontrol etme yöntemlerine ilişkin görüşleri 

Öğretmenlere, ergenlerin yoğun internet kullanımını kontrol etme yöntemleri sorulduğunda “sınır koyma (f:10), 

bilinçlendirme (f:8) ve farklı etkinliklere yönlendirme (f:2)” şeklinde cevaplar geldiği saptanmıştır.   

 

Şekil 8. Ergenlerin yoğun internet kullanımını kontrol etme yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri  

Öğretmenlerden Ö19 “Kontrollü başlangıçlarla yapılabilir eğitimde premack ilkesi bu yönde 

kullanılabilir ceza yöntemler uygulandığında daha fazla o davranışa eğilim olabileceği için premack ilkesi ve 

benzer yöntemler olabilir.”, Ö2 ise “Önce ilkokul çağından itibaren öğrenci telefon ve internet kullanımında 

bilinçlendirilmesi gerekir. İnternetin ihtiyaç duyulduğu zaman bilinçli bir şekilde kullanıldığı zaman çok faydalı 

olduğunu küçük yaştan itibaren alışkanlık haline getirilmesi sağlanmalı aile okul ve çevre.” şeklinde görüş 

bildirmiştir. 

Öğretmenlere medya okuryazarlığı eğitiminin ergenlerin internet kullanımı üzerindeki etkileri 

sorulduğunda “bilinçli internet kullanımı sağlama (f:15), kısmen faydalı olma (f:3) ve etkili olmayacağını düşünme 

(f:1)” şeklinde cevapların olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 9. Medya okuryazarlığı eğitiminin ergen üzerinde etkisine ilişkin öğretmen görüşleri  

Medya okuryazarlığı eğitiminin ergen üzerinde etkisine ilişkin Ö4 “Kesinlikle verilmesi gerekiyor 

hepsinde etkili olmasa da birkaç kişi kurtarılabiliniz.” şeklinde görüş bildirmiş, Ö2 ise “Küçük yaşlardan ilkokul 

çağından itibaren ders olarak okutulursa öğrencilerin bilinçli cep telefonu ve internet kullanımı sağlanmış olur.” 

cevabını vermiştir.  

TARTIŞMA 

Ergenlerin mobil telefonlarını kullanım amacına ilişkin öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde çoğunlukla sosyal 

medya cevabının verildiği, bu cevabı oyun, iletişim ve müzik dinlemek cevaplarının izlediği görülmektedir. 

Ergenlerin mobil telefonlarını çoğunlukla sosyal medya için kullanmaları kedilerini yalnız hissetmeleri ve bu 

sayede sosyalleşmeye çalışmaları ile açıklanabilir. Doğan ve Karakaş (2016) romantik ilişkilerde yalnızlık ve aile 

ilişkilerinde yalnızlık ile sosyal ağların kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulmuş, yalnızlık duygusu içerisindeki 

bireylerin daha fazla internet kullanımına yöneldiklerini saptamıştır. 

Ergenlerin günlük internet kullanım sürelerine ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerden 9 

öğretmen dört-beş saat, 6 öğretmen altı saat ve üzerinde ergenlerin interneti kullandığını belirtirken, iki saat (3) ve 

iki-üç saat (3) kullanıldığını belirten öğretmenlerin oranının ise birbirine eşit olduğu görülmüştür. İnternetin 

günlük kullanım sürelerinin uzun olmasının istenmedik bir durum olduğu söylenebilir. Derin ve Bilge (2016) 

araştırmasında internete bağlı kalınan süre arttıkça internet bağımlılığı olasılığının arttığını saptamıştır. Hekim ve 

arkadaşları da (2019) internette geçirilen sürenin arttıkça günlük hayatta iş, okul, aile hayatı gibi diğer alanların 

ihmal edilmesi gibi etkenlerin, bağımlılığa neden olan işlevsellikte bozulma ile sonuçlanabileceğini vurgulamıştır. 

Çünkü yeni neslin internete bağlı hareket etmesine rağmen, bu araçların olumsuz etkilerine karşı daha az duyarlılık 

gösterdikleri vurgulanmaktadır (Gümüş, Şıpkın, Tuna, Keskin, 2015; Strasburger, Wilson ve Jordan, 2009).  

Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerden ergenlerin telefonları ile ilişkisinin tanımlanması istendiğinde; 

öğretmenlerin yarıya yakını (9) tanımlarında bağımlılık yönüne vurgu yapmış, 6’sı ihtiyaç, 5’i ise arkadaş 

kavramını ön plana çıkarmıştır. Teknolojik bağımlılıklar ergenin akran, arkadaş ve ailesi ile ilişkilerinin kalitesini 

olumsuz bir şekilde etkilemesinin yanında, ergenin kendisini sahip olduğu ilişkilerinin anlamlı bir parçası olarak 

görmesini de engellemektedir (Savcı ve Aysan, 2017). Ergenlerle akıllı telefonların ilişkisinin bağımlılık olarak 

ve ihtiyaç gibi görülmesinin yanında arkadaşlarının yerine geçtiği yönünde görüşlerin olduğu da dikkati 

çekmektedir. Çakır ve Oğuz (2017) araştırmasında da ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile yalnızlık arasında 

pozitif ve anlamlı ilişki bulmuştur.  

Öğretmenlere ergenlere internet kaynaklı ödevler verme sıklığı sorulduğunda; öğretmenlerin yarısının (10) sıklıkla 

internet kaynaklı ödev vermesine rağmen, 6’sının nadiren verdiği, 2’sinin ise internet kaynaklı ödev vermediği 

görülmüştür. Bu noktada öğretmenlerin interneti eğitsel olarak kullanmaları ön plana çıkmaktadır.   Ergenlik 

döneminde internete daha çok oyun, e- posta, sosyal medya ve diğer amaçlarla bağlananların daha çok ödev, film 

ve müzik için bağlananlara göre internet bağımlılığı olasılıklarının arttığı bilinmektedir (Derin ve Bilge, 2016). 

Öğretmenlerin yarıdan fazlası (12) ergenlerin internet kullanımının sınıf düzeyinde benzerlik gösterdiğini 

belirtmiş, lise birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören ergenlerin internet kullanımı ile üç ve dördüncü sınıfa giden 

ergenlerin internet kullanımlarının fazla olduğunu belirten öğretmenlerin oranının birbirine eşit olduğu 
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bulunmuştur. Öğretmenlerin 2’si ise kullanım amaçlarının değiştiği yönünde görüş bildirmiştir. Durusoy, Hassoy, 

Karababa, Özkurt, (2011) tarafından yapılan araştırmada ise ergenlerde sınıf büyüdükçe cep telefonu kullanma ve 

sahibi olma oranlarında anlamlı artışlar gözlenmiş, ergenlerin ortalama dört yıldır cep telefonu sahibi olmasının 

cep telefonlarını çok erken kullanmaya başladıklarının bir göstergesi olduğu vurgulanmış ve ileride doğurabileceği 

sağlık riskleri açısından düşündürücü olduğu üzerinde durulmuştur.  

Derin ve Bilge (2016) ergenlerin kullanım amacı açısından internete daha çok oyun, e- posta, sosyal 

medya ve diğer amaçlarla bağlananların daha çok ödev, film ve müzik için bağlananlara göre internet bağımlılığı 

olasılıklarının arttığını belirlemiştir.  

Ergenlerin internet kullanımında aileleri ile ilişkilerinin önemli olduğu söylenebilir. Ayas ve Horzum 

(2016) internet bağımlılığında, ihmalkar internet tutumuna sahip olan ailelerin önemli rolü olduğunu,  Say ve 

Batıgün (2016) de sorunlu internet kullanımında ergenin ebeveyn ile olan ilişkisinin önemli olduğunu ve 

güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamış, ergenlerin yalnızlık, öfke düzeyleri ve problem çözme becerilerinin 

değerlendirilmesinin ardından iletişim becerileri ile ilgili müdahaleler, öfke yönetimi ve problem çözme 

yaklaşımları sorunlu internet kullanımını azaltabileceği üzerinde durulmuştur.  

Ergenlerin yoğun internet kullanımını kontrol etme yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri 

incelendiğinde öğretmenler; sınır konulması, ergenlerin bilinçlendirilmesi ve farklı etkinliklere yönlendirilmeleri 

üzerinde durmuştur. Ünver ve Koç (2017) araştırmasında ödev sitelerini kullanan ve internet kullanımları kontrol 

altında tutulan ergenlerin problemli ve riskli internet kullanımlarının daha düşük olduğu bulunmuştur. Ergenlerde 

internetle ilgili sınır koyma ve bilinçlendirme çalışmaları için doğru iletişim kurulması dönemin gelişimsel 

özellikleri göz önüne alındığında bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Ergenlerin ilişkilerinde doyum ve olumlu 

duygular arttıkça internet bağımlılık olasılığının da azaldığı görülmektedir (Derin ve Bilge, 2016), farklı 

etkinliklere yönlendirilmeleri için ise ilgililerini çekecek etkinliklerin bulunmasının da önemli olduğu söylenebilir.  

Medya okuryazarlığı eğitiminin ergen üzerinde etkisine ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde 

öğretmenlerin 15’i bilinçli internet kullanımını sağlayacağı yönünde görüş bildirmiş, 3’ü kısmen faydalı olacağını 

ifade ederken bir öğretmen etkili olmayacağını belirtmiştir. Bilinçli internet kullanımı noktasında ülke genelinde 

ortak bir medya okuryazarlığı vizyonunun oluşturulması ve bu vizyonun medya ve eğitim sektörleri başta olmak 

üzere konuyu ilgilendiren tüm alanlara yansıtılması önemli görülmektedir (Altun, 2011).    

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Öğretmenlere göre ergenlerin internet kullanımının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmadan elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda; ergenlerin boş zamanlarını etkin olarak geçirebilecekleri doğru aktivitelere 

yönlendirilmeleri, aileleri ile ilişkileri ve aile yapılarının düzeltilmesine yönelik müdahale programları 

oluşturulması, medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması önerilebilir. 

KAYNAKÇA 

Altun, Y. (2011). Tavsiye kararları çerçevesinde avrupa birliği’nin medya okuryazarlığı eğitimi vizyonu. Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 58-86  

Aral, N. ve Doğan Keskin, A. (2018). “Ebeveyn bakış açısından 0-6 yaş döneminde teknolojik alet kullanımının 

incelenmesi.” Addicta: TheTurkishJournal on Addictions (ESCI), 5(2), 317-348  

Ayas, T., Horzum, M. B. (2016). İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. Türk 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 46-57 

Bazeley, P., Jackson, K. (2015). NVIVO ile Nitel Verileri Analizi. (Qualitative data analysıs with NVIVO). (Çev. 

Arif Bakla & Selçuk Beşir Demir). Ankara: Anı Yayıncılık. 

Cao, F.,  Su, L. (2007). Internet addiction among Chinese adolescents: prevalence and psychological features. 

Child: care, health and development, 33(3), 275-281 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

179 
 

Canoğulları, Ö., Güçray, S. S. (2017). İnternet bağımlılık düzeyleri farklı ergenlerin cinsiyetlerine göre psikolojik 

ihtiyaçları, sosyal kaygıları ve anne baba tutum algılarının incelenmesi. Journal of the Cukurova 

University Institute of Social Sciences, 26(1). 42-57 

Cömert, I. T., Kayıran, S. M. (2010). Çocuk ve ergenlerde internet kullanımı. Çocuk Dergisi, 10(4), 166-170. 

Çakır, Ö., Oğuz, E. (2017). Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki 

İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1) , 418-429 . 

Dallos, R., Draper, R. (2016). Aile Terapisine Giriş Sistemik Teori ve Uygulama. (Kesici, Ş., Çev. Ed.,Kiper, C. 

& Mert, A., Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık. 

Derin, S, Bilge, F. (2016). Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ve Öznel İyi Oluş Düzeyi. Türk Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Dergisi, 6 (46) , 35-51 

Doğan Keskin, A. Aral, N. (2016). “Türkiye’de İnternet Bağımlılığı İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin 

İncelenmesi” IIIrd International Eurasian Educational Research Congress,  31 Mayıs-3 Haziran, 171-

172, Muğla,  

Doğan, U., Karakaş, Y. (2016). Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık. 

Sakarya University Journal of Education, 6 (1) , 57-71 

Durusoy, R., Hassoy, H., Karababa, A. O., Özkurt, A. (2011). Bornova’da 2150 lise öğrencisinin cep telefonu 

kullanımı ve ilişkili semptomlar. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (203-207). İstanbul: 

Ezgi Matbaacılık 

Gümüş, A. B., Şıpkın, S., Tuna, A., Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, 

şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. TAF Preventive Medicine 

Bulletin, 14(6),46-467 

Ha, J. H., Kim, S. Y., Bae, S. C., Bae, S., Kim, H., Sim, M., ... , Cho, S. C. (2007). Depression and Internet 

addiction in adolescents. Psychopathology, 40(6), 424-430. 

Hekim, Ö., Göker, Z., Aydemir, H., Çöp, E., Dinç, G., Üneri, Ö. (2019). Ergenlerde internet bağımlılığı ve 

psikopatoloji ile ilişkisi: Kesitsel bir çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi, 22(3), 329-337 

Kadan, G., Sağlam, M., Aral, N. (2016). “Erken Çocukluk Döneminde Teknoloji Bağımlılığında Aile Etkisinin 

İncelenmesi” III. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi 3-4 Mayıs, İstanbul, 177-187, İstanbul: 

Yeşilay Teknoloji Kongresi Bildiri Kitabı 

Lam, L. T., Peng, Z. W., Mai, J. C., Jing, J. (2009). Factors associated with Internet addiction among 

adolescents. Cyberpsychology & behavior, 12(5), 551-555 

Merriam, S. B., Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John 

Wiley&Sons. 

Savcı, M., Aysan, F. (2017). Teknolojik bağımlılıklar ve sosyal bağlılık: internet bağımlılığı, sosyal medya 

bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının sosyal bağlılığı yordayıcı etkisi. The 

Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30(3), 202-216 

Say, G., Batigün, A. D. (2016). The assessment of the relationship between problematic internet use and parent-

adolescent relationship quality, loneliness, anger, and problem solving skills. Journal of Psychiatry and 

Neurological Sciences, 29(4), 324. 

Siomos, K. E., Dafouli, E. D., Braimiotis, D. A., Mouzas, O. D., Angelopoulos, N. V. (2008). Internet addiction 

among Greek adolescent students. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 653-657. 

Strasburger, V. C., Wilson, B. J., Jordan, A. B. (2009). Children, Adolescents, and the Media. Thousand Oaks, 

CA: Sage Publishing. 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

180 
 

Uça Güneş, E. (2016). Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri. Açıköğretim 

Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2) , 191-206 

Ünver, H., Koç, Z . (2017). Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15 (2) , 117-140  

Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. C., Chen, S. H., Ko, C. H. (2007). Family factors of internet addiction and 

substance use experience in Taiwanese adolescents. CyberPsychology & Behavior, 10(3), 323-329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

181 
 

ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMASI HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ÇALIŞMASI 

Prof. Dr. Figen GÜRSOY 

Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Neriman ARAL 

Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Arş. Gör. Nur Sena ÖZ 

Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Burçin AYSU 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye 

Özet 

Araştırmada ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme ile ilgili 

metaforlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış 

ve araştırma deseni olarak olgubilim (fenomenoloji) seçilmiştir. Çalışmaya 2018/2019 eğitim-öğretim yılında 

Ankara’nın Mamak merkez ilçesinde görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı farklı devlet ilkokul ve 

ortaokulunda görev yapan 30 öğretmen dahil edilmiştir. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanmış, MAXQDA programı ile analiz edilmiştir. Öğretmenler; kaynaştırma/bütünleştirmenin yavaş ve 

zahmetli olduğuna, özel ilgi ve sabır gerektirdiğine vurgu yapmışlar, pek çok alanda sorun yaşadıklarını, ancak 

konunun öneminin de farkında olduklarını ve eğitim ihtiyaçlarının bulunduğunu, kaynaştırma/bütünleştirmenin 

çocuklara katkısının olduğunu, kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde ailelerden ve okul yönetiminden 

beklentilerinin olduğunu, alanında uzmanlaşmış profesyonellere ihtiyaç duyduklarını, kaynaştırma/bütünleştirme 

eğitimine ilişkin hem olumlu hem olumsuz yönde metaforların oluştuğunu belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: öğretmen, kaynaştırma/bütünleştirme, eğitim 

Teachers’ Views about Inclusive/Integration Practices: A Metaphor Study 

 

Abstract 

In this study it was aimed to investigate the metaphors of teachers, who work in elementary and secondary schools, 

about inclusive/integration. Interview technique, one of the qualitative research methods, was used and 

phenomenology was also chosen as for research pattern. 30 teachers who work in different elementary and 

secondary schools, which are connected to Ministry of National Education, in Mamak district of Ankara in 2018-

2019 academic year were included in the study. Data in the study were collected via semi-structured interview 

form and they were analyzed with MAXQDA program. Teachers indicated that: The inclusive/integration is slow 

and demanding, it require special interest and patience, they have problems in many fields but they are aware of 

the importance of the subject, they need education, the inclusive/integration provides contribution to the children, 

they have expectations from families and school board during the inclusive/integration process, they need 

professionals who are expert in their own fields, both positive and negative metaphors occur about the 

inclusive/integration education. 

Keywords: teacher, Inclusive/Integration, education 

GİRİŞ 

Gelişim alanlarındaki yetersizlikler nedeniyle akranlarından beklenen düzeyde anlamlı farklılık gösteren (Acarlar, 

2013; Aral ve Gürsoy, 2007) özel gereksinimli çocukların, normal gelişim gösteren çocuklar gibi topluma 

katılmaları ve kabul edilmeleri sağlıklı iletişim kurmalarına ve çevrelerine uyum sağlayabilmelerine bağlıdır 

(Ataman, 2012). Sağlıklı iletişim becerilerinde özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla 
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aynı eğitim ortamlarına yerleştirilmesi etkili olmaktadır. Normal eğitim kapsamında fiziksel, akademik ve sosyal 

açıdan gerekli önlemlerin alınarak normal eğitimden en iyi şekilde yararlanmaları için özel gereksinimli ve normal 

gelişim gösteren çocukların aynı eğitim ortamlarına yerleştirilmesi şeklinde tanımlanan kaynaştırma/bütünleştirme 

eğitiminde (Marin, 2014) çocuklar birbirlerini değişik şekillerde etkileyerek akademik ve sosyal alanlarda gelişme 

fırsatı bulabilmekte, sosyal hayata uyumu kolaylaştırıcı pek çok olumlu davranışlar kazanmakta ve gelişimleri 

desteklenmektedir (Rafferty ve Griffin, 2005). Kaynaştırmanın/bütünleştirmenin başarıya ulaşmasında 

öğretmenlerin önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir (Çulhaoğlu, 2009; Doğaroğlu ve Bapoğlu Dümenci, 

2015; Forlin, 2010;Sönmez ve ark., 2019; Özkubat ve ark., 2016; Toy ve Duru, 2016). Ancak bu süreçte hem 

ilkokul hem de ortaokul düzeyinde görev yapan öğretmenler pek çok sorunla karşılaşmaktadır (Anılan ve Kayacan, 

2015; Berkant ve Atılgan, 2017; Esmer ve ark., 2017; Forlin, 2010; Yazıcıoğlu ve Kargın, 2018). İlkokul ve 

ortaokulda görev yapan öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme ile ilgili düşüncelerinin ve yaşadıkları sorunların 

ve metaforların belirlenmesi, kaynaştırmanın/bütünleştirmenin etkililiğini arttıracak eğitimin amacına ulaşmasını 

sağlayacaktır. Bu düşünceden hareketle araştırmada ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin 

kaynaştırma/bütünleştirme ile ilgili metaforlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan nitel araştırma modeli; gözlemlenebilir davranışlara odaklanmaktansa anlamları keşfetmeye, 

kuramsal görüşlere ve katılımcıların sosyal dünyayı algılayış şekillerine, yorumlama ve post modern bilim 

felsefesine dayanmaktadır (Sönmez ve Alacapınar, 2016). Çalışmada; nitel araştırma yöntemlerinden görüşme 

tekniği tercih edilmiş ve araştırma deseni olarak olgubilimden (fenomenoloji) faydalanılmıştır. Görüşme 

tekniklerinden ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Olgubilim yöntemindeki veri kaynaklarını 

araştırmanın odaklandığı durumu yaşayan ve bunu dışa vurabilecek birey ya da gruplar oluşturmaktadır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2008).  

Çalışma amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen, ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubuna; 2018/2019 öğretim yılında sınıfında 

kaynaştırma/bütünleştirme eğitimini uygulayan, Ankara’nın Mamak merkez ilçesinde bulunan ilk ve orta öğretim 

kurumlarında görev yapan, sınıfında kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine dahil olan öğrenci bulunan ve çalışmaya 

gönüllü katılan 30 öğretmen dahil edilmiştir. Çalışma grubuna dahil edilen öğretmenlerin 25 (%80)’i kadın, 5 

(%20)’i erkektir. Öğretmenlerin 5 (%16,67)’i 25-30 yaş, 12 (%40)’si 31-40 yaş, 10 (%33,33)’u 41-50 yaş ve 3 

(%10)’ü 51-60 yaş arasında olup deneyimlerinin 3 ile  27 yıl arasında değiştiği, çalıştıkları kurumdaki 

deneyimlerinin ise  1 ile 21 yıl arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Araştırmada öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme ile ilgili metaforlarını incelemek amacıyla planlanan 

çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmen görüşme formunun oluşturulmasında 

yapılan literatür taraması sonucunda sorular ve konu başlıkları belirlenmiştir. Sorular, nitel araştırma ve metafor 

yöntemine uygun olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu şeklinde oluşturulmuştur. Oluşturulan sorular çocuk 

gelişimi alanında çalışan beş öğretim elemanının görüşlerine sunularak uzman görüşleri alınmıştır. Uzmanlardan 

gelen “uygun, uygun değil, değiştirilmeli” önerileri dikkate alınarak görüşme formu tekrar düzenlenmiş ve pilot 

uygulama ile değerlendirildikten sonra görüşme formuna son hali verilmiştir. Öğretmen Görüşme Formunda, 

öğretmenlerin kaynaştırma uygulamasına ilişkin düşüncelerini ve metaforlarını belirlemeyi amaçlayan 10 soru yer 

almaktadır. Görüşme formunda; başarılı bir kaynaştırma uygulaması için olması gerekenler, Türkiye’de 

kaynaştırma uygulamasını etkileyen etmenler, kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde ailelerden ve okul 

yönetiminden beklentiler, kaynaştırma sürecinde yaşanan güçlükler, kaynaştırmanın tipik gelişen ve özel 

gereksinimli çocuğa katkıları ile kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi, kaynaştırma/bütünleştirme öğretmeni ve 

kaynaştırma/bütünleştirme eğitimini metafor yöntemiyle ifade etmelerine yönelik sorulara 

(kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi...gibidir; çünkü…, kaynaştırma/bütünleştirme öğretmeni…gibidir; çünkü… 

ve kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi…gibidir; çünkü…) yer verilmiştir.Metafor çalışmalarında “gibi” kavramı, 

metaforun konusu ve metaforun kaynağı arasındaki ilişkiyi açıklamak “çünkü” kavramı ise metafora gerekçe 

sunulması için kullanılmaktadır (Saban, 2009).  
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Veri toplama süreci başlamadan önce Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alındıktan sonra gönüllü olan 

öğretmenlere aydınlatılmış onam formu doldurtulup öğretmenler ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş ve not 

alma tekniği ile öğretmenlerin görüşleri kâğıt ve kalem kullanılarak kayıt altına alınmıştır.  

Verilerin analizi için öncelikle yapılan görüşmelerden ve metafor sorularından elde edilen kayıtlar üzerinde 

değişiklik yapılmadan bilgisayar ortamında yazıya dökülmüştür. Verilerin analizi içerik analizi yöntemiyle 

yapılmış, görüşmeler, MAXQDA programı ile analiz edilmiştir. Her bir soruya verilen cevaplar içerik analizi ile 

çözümlenip yorumlanarak kod ve alt kodlar oluşturulmuş, benzetmeleri de genel başlıklar altında toplanmıştır. 

Kodlamalar ve benzetmeler sonucunda verilen cevapların frekansları belirlenmiştir.  

BULGULAR 

Öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları hakkındaki görüşleri ve metaforlarına ilişkin elde edilen 

bulgular kategorilere göre gruplandırılmış ve öğretmenlerin düşünceleri ve metaforları özgün ifadeler ile 

desteklenmiştir. 

Öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasını değerlendirmeleri 

istenildiğinde; öğretmenlerden 19 öğretmen uygulamanın başarılı, 10 öğretmen  başarısız, 2 öğretmen ise  kısmen 

başarılı olarak değerlendirmiştir. 

Şekil 1 incelendiğinde öğretmenler kaynaştırma/bütünleştirmenin özel gereksinimli çocuğa sosyal gelişim 

(15 öğretmen ), eğitimsel destek (6 öğretmen), benlik algısı gelişimi (3 öğretmen), öğrenciyi tanıma (2 öğretmen) 

açısından katkı sağladığını belirtirken  1 öğretmen olumsuz etkilerinin olduğunu;  öğretmenler 

kaynaştırma/bütünleştirmenin tipik gelişim gösteren çocuğa bireysel farklılıklara saygı gösterme (10 öğretmen ), 

bağımsız yaşama ve gelişim (7 öğretmen), yardımlaşma ve dayanışma (3 öğretmen), sosyal gelişim (3 öğretmen) 

açısından katkı sağladığını belirtirken  1 öğretmen faydası olmadığını belirtmiştir.   

 

Şekil 1. Öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasının özel gereksinimli çocuğa ve tipik 

gelişen çocuğa katkılarına ilişkin görüşleri 

Sosyal gelişime katkısı olduğunu düşünen Ö 20 “Uyaran çeşitliliği açısından faydalı olur. Çocuk 

yaşıtlarından doğal ortamda öğrenme şansını yakalar.”, eğitimsel destek anlamında katkı sağladığını düşünen 

Ö30 da“Hem duygusal hem de eğitim öğretim başarısının artması açılarından yararlıdır.” görüşünü bildirmiş, 

benlik algısı gelişimine katkısı olduğunu düşünen Ö28 “Kendini değerli hissetme, güven, kendini ifade etme, var 

olduğunu kabul ettirme gibi faydaları vardır.” görüşünü belirtmiştir. Olumsuz etkilerinin olduğunu düşünen Ö25 

ise “Hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Akranlarından ayrılmadan sosyal yönü de gelişir. Fakat 

birçoğunda başarısızlık duygusu hâkim olur.” görüşünü ifade etmiştir. Yardımlaşma ve dayanışma hakkında katkı 

sağlayacağını düşünen Ö1“Empati ve yardımlaşma duygularını pekiştirmek gibi yararları vardır.” görüşünü 

belirtmiştir.  

 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

184 
 

Şekil 2 incelendiğinde öğretmenler kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde ailelerden sorumluluk ve 

işbirliği (12 öğretmen), destek (11 öğretmen),  kabullenme (10 öğretmen), sabır, anlayış ve güven (5 öğretmen) 

boyutlarında beklentilerinin olduğunu, okul yönetimden ise fiziksel beklentiler (16 öğretmen), eğitimsel beklentiler 

(5 öğretmen), psikolojik beklentiler (2 öğretmen) ile beklenen tüm desteğin sağlanması (1 öğretmen) boyutlarında 

beklentilerinin olduğunu belirtmiştir. 

 

Şekil2. Öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde ailelerden ve okul yönetimden beklentilerine 

ilişkin görüşleri  

Aileden kabullenme ve destek konusunda beklentisi olan Ö25 “Destek olmalarını, çocuklarının 

durumunu kabullenip yapamayacakları hedefler koymamalılar. Çocuklarına güvenip zaman vermelidir.” Destek 

olmaları ve sorumluluk ve iş birliği açısından beklentisi olan Ö30 ise “Bu süreci sürekli desteklemeleri, öğrenci 

hakkında sürekli iletişim içinde olup olumlu ya da olumsuz gelişmelerden haberdar olmaları gibi beklentilerim 

var.” görüşünü ifade etmiştir. 

Okul yönetiminden fiziksel ve psikolojik beklentileri olan Ö9 “Gerekli materyalleri sağlamalarını ve 

öğretmenleri cesaretlendirmelerini bekliyorum.” eğitimsel ve fiziksel beklentileri olan Ö11 “Zaman planlaması 

ve çalışma ortamının eğitim materyallerince zenginleşmesini., benzer şekilde Ö22 ise “Kesinlikle kaynaştırma 

öğrencilerini her sınıfa eşit şekilde dağıtılması.” görüşünü belirtmişlerdir. 

Şekil 3 incelendiğinde öğretmenler kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde sınıf ve eğitimsel sürece ilişkin 

güçlükler (14), öğrenciye ilişkin güçlükler (6), öğretmene ilişkin güçlükler (5) ve aileye ilişkin güçlükler (3) 

şeklinde güçlükler yaşadıklarını, öğretmenler başarılı bir kaynaştırma/bütünleştirme süreci için alanda 

uzmanlaşmış sınıf ve okulların(18), eğitim almış profesyonellerin (12), bireysel desteğin (6), sabır ve işbirliğinin 

(6), öğrenciyi ve aileyi tanımanın (4), sosyal etkinliklerin (3) ve okuma ve yazma öğretmenin (1) olması gerektiğine 

ilişkin görüşler bildirmişlerdir. 

 

Şekil 3. Öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde yaşadıkları güçlüklere ve başarılı 

kaynaştırma/bütünleştirme süreci için olması gerekenlere ilişkin görüşleri 

Sınıf ve eğitimsel sürece ilişkin güçlükler yaşadıklarını ifade eden Ö9 “Sınıf mevcudu kalabalık olduğu 

için kaynaştırma öğrencisine yeterince zaman ayıramıyorum, müfredat yoğun dersler ancak yetişiyor.”Öğretmene 

ilişkin güçlükler yaşayan Ö24 “Eğitimini almadığım için onları anlamak ve ne yapmam gerektiğini tam olarak 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

185 
 

bilmemek beni çok zorluyor.”Öğrenciye ilişkin güçlükler yaşadığını düşünen Ö25 ise“Sınıfın yapısına göre 

değişse de birçok sınıftaki öğrenciler kaynaştırma öğrencisini dışlamaktadırlar. Farklı yanları ile dalga geçip 

akran zorbalığına maruz kalabiliyorlar.”görüşlerini bildirmişlerdir. 

Başarılı bir kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde eğitim almış profesyonellere ihtiyaç olduğunu düşünen 

Ö1“Kaynaştırma öğrencilerinin bu işin eğitimini almış profesyonel kişilere emanet edilmesi gerekir. Onların 

başarısı için buna ihtiyaç vardır.”, bireysel desteğe ihtiyaç olduğunu düşünen Ö16 “Çocuğu ve aileyi iyi 

gözlemlemeli ve ayrıntılı tanımalıyız. Çocuğun iç dünyasında neler ve hayalleri sevdiği ve sevmediği şeyleri 

bilmeye ihtiyaç var.”  şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Şekil 4 incelendiğinde öğretmenler Türkiye’deki kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde kaynakların yetersiz 

olmasının (15 öğretmen), öğretmenlerin kaynaştırma için yeterince bilgi sahibi olmamasının (15 öğretmen), 

işbirliğinin (5 öğretmen)ve özel gereksinimli bireye ait etmenlerin(3 öğretmen)etkili olduğunu ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlerin kaynaştırma uygulaması için yeterince bilgi sahibi olmadığını düşünen Ö1“Öğretmenlerin 

kaynaştırma öğrencileri için yeterli eğitimi yoktur. Bunu bu konuda yetkin kişilerin kaynaştırma öğrencileri ile 

ilgilenmesi gerekir.” görüşünü bildirmiştir. 

 

Şekil 4. Öğretmenlerin Türkiye’de kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasını etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri 

Şekil 5 incelendiğinde öğretmenler kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine ilişkin yavaş ve zahmetli (10 öğretmen), 

özel ilgi, sevgi ve sabır (10 öğretmen), farklılık (4 öğretmen) ve toplumsallaşma ve eşit haklar (3 öğretmen) 

anlamına gelecek metaforları kullandıkları, kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisine ilişkin dezavantajlı biri (9 

öğretmen), desteğe ihtiyacı olan biri (9 öğretmen), anlayamadığımız biri (6 öğretmen) ve farklı olan biri (4 

öğretmen) anlamına gelecek metaforları kullandıkları görülmüştür. 

 

Şekil 5. Öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine ve kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisine ilişkin 

metaforları 

Kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminin yavaş ve zahmetli olduğunu düşünen Ö30 “Dik yokuş gibidir, çünkü 

ilerleme bazen çok yavaş, bazen zahmetlidir.”yine benzer bir şekilde Ö14“Bir deniz gibidir, çünkü içine girildiği 

zaman boğuşman gereken anlar olabilir.”Ö26“Sonu belli olmayan yolculuk gibidir,  çünkü öğrencinin hangi 

konuları öğrenip hangilerini öğrenemeyeceğini bilmeliyiz. Bazı beklemediğim konuları çok basit öğrenirken kolay 
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olan bir konuda çok zorlanabilmektedirler.”, eşit haklar olduğunu düşünen Ö25“Eşitleme gibidir, çünkü öğrenciyi 

arkadaşlarıyla iletişimini koparmadan bilgi düzeyini artırıp bazen arkadaşlarına yaklaştırmaktır.” metaforlarını 

kullanmışlardır. 

Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisini; dezavantajlı biri olduğunu düşünen Ö17“Çöldeki kaktüs gibidir, çünkü 

kaktüs nasıl suyla mücadele ediyorsa, öğrenci de farklı ortamda mücadele ediyor.”, anlayamadığımız biri olarak 

düşünen Ö12“Tamamlanmamış yap-boz gibidir, çünkü kendini sosyal yönden tamam hissetse de akademik yönden 

bir parça eksik kalır.”, desteğe ihtiyacı olan biri olarak düşünen Ö24 “Yontulmamış ham ahşap gibidir, çünkü 

onun ihtiyaçları ve gereksinimlerini bilerek şekillendirerek hayatını kolaylaştırabilir ve bize uyum sağlamalarını 

sağlayabiliriz.” metaforlarını ifade etmişlerdir. 

Şekil 6 incelendiğinde öğretmenler kaynaştırma/bütünleştirme öğretmenine ilişkin sabırlı biri (10 öğretmen), 

önemli biri (10 öğretmen) ve çaresiz biri (10 öğretmen) anlamına gelecek metaforları kullandıkları görülmüştür.  

 

Şekil 6. Öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme öğretmenine ilişkin metaforları 

Kaynaştırma/bütünleştirme öğretmenini sabırlı olan biri olarak düşünen Ö13 “Güneş gibidir, çünkü her gün 

yeniden yılmadan öğrencisini aydınlatmaya çalışır.”, çaresiz biri olarak düşünen Ö12“Uçmayan süper kahramanı 

gibidir, çünkü veli sizden büyük beklenti içine girer. Ama sizin de yapabileceklerinizin sınırı vardır. Çabalarsınız 

ama uçamazsınız.”  metaforlarını kullanmışlardır. 

TARTIŞMA 

Çalışmada öğretmenlerin tamamına yakınının kaynaştırma uygulamasının özel gereksinimli çocuğa katkılarına 

ilişkin olumlu ifadelerde bulunduğu, sadece bir öğretmenin olumsuz etkileri olduğu yönünde görüş bildirdiği 

bulunmuştur. Öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik düşüncelerinde bilgi düzeyleri, aldıkları eğitim gibi 

faktörlerin etkili olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmalarda kaynaştırma konusunda bilgilendirmenin 

kaynaştırmaya yönelik tutumları olumlu yönde etkilediği (Gözün ve Yıkmış, 2004b), öğretmenlerin sorun 

yaşamalarına karşın kaynaştırmaya ilişkin olumlu duygulara sahip oldukları (Doğaroğlu ve Bapoğlu Dümenci, 

2015), kaynaştırma öğrencilerinin kaynaştırma eğitimi sürecinde akademik başarılarının arttığını ve kişisel 

gelişimlerinde de olumlu ilerlemeler elde ettiklerini düşündükleri (Esmer ve arkadaşları, 2017) saptamıştır. Benzer 

şekilde Yazıcıoğlu ve Kargın (2018) yaptıkları araştırmada 12 öğretmenden 9’u, uygulanan kaynaştırma eğitimi 

modelinin çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişim alanlarındaki etkilerine ilişkin olumlu görüş bildirmiş, 

Gök ve Erba (2011) da öğretmenlerin kaynaştırma uygulamasının özel gereksinimli çocuklara pek çok yararı 

olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlerin kaynaştırma uygulamasının normal gelişen çocuğa katkılarına ilişkin görüşleri incelendiğinde 

tamamına yakınının olumlu yönde, sadece bir öğretmenin olumsuz yönde katkı sunduğu belirlenmiştir. 

Öğretmenler ağırlıklı olarak (10) normal gelişim gösteren çocukların bireysel farklılıklara saygı gösterme 

konusunda olumlu yönde kazanımlarının olduğunu belirtmiştir. Patlar ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan 

araştırmada normal gelişim gösteren çocukların kaynaştırma etkinlikleri sonrası zihinsel engelli çocuklara yönelik 

hem davranış hem de bakış açılarında olumlu yönde gelişme olduğu bulunmuştur. Başgül ve arkadaşları (2018) 

tarafından yapılan araştırmada kaynaştırma öğrencisi ile aynı sınıfta okuyan anasınıfı çocuklarının, özel 
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gereksinimli arkadaşları hakkındaki algıları, diğer sınıfta okuyan çocuklardan daha olumlu ve gerçekçi olduğu 

bulunmuştur.  

Öğretmenlerin kaynaştırma sürecinde ailelerden sorumluluk ve işbirliği yapmaları, destek olmaları, sabır ile 

anlayış göstermeleri ve güven duymalarını beklemelerinin yanında, kabullenme noktasında da beklentilerinin 

bulunduğu, okul yönetiminden ise öğretmenlerin yarıdan fazlasının (16) fiziksel beklentileri olduğu görülmüştür. 

Bunun yanında eğitimsel ve psikolojik destek beklediğini belirten öğretmenler de bulunmaktadır. Elde edilen 

bulgulara göre öncelikle fiziksel şartların kaynaştırma uygulamalarını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 

Öğretmenlere göre kaynaştırmanın başarısında yöneticilerin desteği de belirleyici olmaktadır (Leatherman ve 

Niemeyer, 2005). Gözün ve Yıkmış (2004a) araştırmasında müfettişlerin de okullardaki kaynaştırma 

etkinliklerinin başarısı için okul yönetiminden öncelikle fiziki şartları ve ortamı düzenlemesine yönelik 

beklentilerini vurguladıklarını görmüştür. Saraç ve Çolak (2012) ise araştırmasında kaynaştırma uygulamalarında 

sınıf öğretmenlerinin isteklerinin göz ardı edildiği, kaynaştırma uygulamalarının uygun olmayan fiziksel şartlarda 

gerçekleştirildiğini bulmuştur. Fiziksel yetersizliklere rağmen öğretmenlerin öncelikle sınıf içinde yapacakları 

fiziksel değişiklikler de bulunmaktadır. Denizli ve Uzoğlu (2014) araştırmasında bu konuya değinmiş, elde 

ettikleri bulgulara göre öğretmenler özel gereksinimli çocuklar için sınıfın fiziksel yapısında değişiklik 

yapmamakta, değişiklik yaptıklarında ise bunun çoğunlukla çocuğun yerinin değiştirilmesi şeklinde olmaktadır.   

Araştırmaya dahil edilen öğretmenler kaynaştırma sürecinde pek çok güçlükle karşılaştıkları yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Ceylan ve Aral (2016)’a göre kaynaştırmada öğretmenlerin çocuklarla davranış sorunları, dersler 

ve sosyal kabul ile ilgili konularda; Berkant ve Atılgan (2017) da en çok zaman yetersizliği yaşadıkları, 

öğrencilerin dikkat problemi yaşadıkları, sınıfların kalabalık olduğu ve sınıf yönetimi sorunları yaşadıkları 

belirlenmiştir. Koçyiğit (2015) ise yaşanan sorunlara ebeveynler, öğrenciler, yöneticiler, öğretmenler ve eğitim 

ortamlarının kaynaklık ettiğini vurgulamıştır. Öğretmenlerin kaynaştırma sürecinde sınıf ve eğitimsel süreç, 

öğrenci, aile ve öğretmen gibi farklı boyutlardan kaynaklanan pek çok sorun yaşaması; öğretmen yeterlikleri ile 

de açıklanabilir.  Bu anlamda hizmet öncesinde verilecek özel eğitim ve kaynaştırma ile ilgili dersler de önemli 

görülmektedir.  Çünkü öğretmenler kaynaştırma konusunda bilgi eksiklikleri yaşadıkları (Ceylan ve Aral, 2016) 

için öğretmen adayları kaynaştırma konusunda bilgilendirildiklerinde olumlu sonuçlar oluşmakta (Gözün ve 

Yıkmış, 2004b), hizmet öncesinde alınan eğitimler ile kaynaştırmaya yönelik tutumlar olumlu yönde 

etkilenmektedir (Altıntaş ve Şengül, 2014). Hizmet içinde ise öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle sürekli olarak 

desteklenmesi beklenmektedir. Hizmet içinde verilen eğitimlerin ise sınıfında özel gereksinimli çocuk bulunan 

öğretmenlerin gereksinimlerini karşıladığından emin olunması beklenmektedir (Forlin, 2010).  

Öğretmenlerin Türkiye’de kaynaştırma uygulamasını etkileyen etmenlere ilişkin görüşlerinden elde edilen 

bulgular incelendiğinde öğretmenlerin kaynaştırma ve özel gereksinimli çocuklar ile ilgili almaları gereken eğitim 

bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Çünkü öğretmenlerin yanında normal gelişim gösteren çocukların da 

kaynaştırma ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmaması (Ceylan ve Aral, 2016) ülke genelindeki kaynaştırma ile ilgili 

uygulamaları etkilemektedir. Hizmet içinde öğretmenlerin eğitimlerle desteklenmesi bilgi düzeylerini, sınıf 

yönetimi ile ilgili tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir (Sarı, 2007). Ayrıca verilen diğer cevaplardan yola 

çıkılarak öğretmenlerin işbirliğine de ihtiyacı olduğu söylenebilir. Öğretmenlere göre okul yönetimi, veli dâhil 

olmak üzere süreçte yer alan bireylerle işbirliği tam olarak gerçekleşmemektedir (Denizli ve Uzoğlu, 2014; Forlin, 

2010; Mulholland ve O'Connor, 2016). 

Öğretmenlerin başarılı bir kaynaştırma uygulaması için getirdikleri önerilerin çoğunlukla alanında uzmanlaşmış 

ve bu alanda eğitim almış profesyonellere ihtiyaç olduğu yönündedir. Kaynaştırma uygulamaları için 

öğretmenlerin kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin yanında destek personel ve işbirliği de önemli bir 

yere sahiptir (Leatherman ve Niemeyer, 2005; Mulholland ve O'Connor, 2016).  

Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin 10’unun kaynaştırmanın yavaş ve zahmetli olmasına vurgu yapmaları 

kaynaştırma ile ilgili aldıkları eğitim ile ilişkili olabilir. Ayrıca öğretmenlerin kaynaştırmada özel ilgi ve sabır ile 

ilgili metaforları kaynaştırmanın önemini anlamalarının yanında yaşadıkları güçlüklere de vurgu yapmaları ile 

açıklanabilir. Berkant ve Atılgan (2017) tarafından yapılan araştırmada kaynaştırma eğitimi alan öğretmenlerin bu 

eğitimi hizmet içinde seminer ve konferansla aldıklarını, alınan bu eğitimlerin çoğunun sadece teorik olarak 

verildiğini saptamıştır.  Babaoğlan ve Yılmaz  (2010)’ın araştırmasına göre öğretmenler kaynaştırma 
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uygulamalarında kendilerini yetersiz hissetmektedir. Başgül ve Sağır (2017) öğretmenlerin özel eğitimin incelik 

isteyen ve hassas bir süreç olduğu fikrini taşıdıklarını belirtmiştir. Araştırma kapsamındaki öğretmenler tarafından 

toplumsallaşma ve eşit haklar ile kaynaştırmanın olumlu anlamda farklı olması boyutunun vurgulanmasının 

istendik bir durum olduğu söylenebilir. Kaynaştırma/bütünleştirme çalışmaları; yaşamda önemli olanın farklılıklar 

değil benzerlikler ortak paydasının yakalanmasını sağlamakta, dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin normal 

gelişim gösteren bireylerle bir arada olmalarının, her bireyin sahip olduğu farklılıkları zenginliklere 

dönüştürmesini sağlamaktadır (Ahmetoğlu ve Akşin Yavuz, 2018).    

Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi alan çocuğa ilişkin metaforları incelendiğinde hem olumlu hem olumsuz yönde 

metaforların oluştuğu görülmüş, “Anlayamadığımız biri”, “farklı olan biri” gibi metaforların varlığı özel 

gereksinimli çocukların gelişim özelliklerinin bilinmemesi ile açıklanabilir.  Öğretmenlerin “desteğe ihtiyacı olan 

biri” şeklindeki metaforları, özel gereksinimli çocuklar için planlanmış özel eğitim programlarının gerekliliğinin 

farkında olduklarının bir göstergesi olabilir. Kök ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan araştırmada 

öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının kaynaştırma öğrencilerine yönelik metaforların çoğunlukla olumlu yönde 

olduğu ve en fazla "Geliştirilebilen bir birey olarak kaynaştırma öğrencisi" kavramsal kategori altında toplandığı 

belirlenmiş, buna karşın bazı öğretmen ve öğretmen adaylarının metaforlarının "Geliştirilmesi zor bir birey olarak 

kaynaştırma öğrencisi" ve "Toplum tarafından dışlanan bir birey olarak kaynaştırma öğrencisi" gibi olumsuz 

kavramsal kategoriler altında toplandığı saptanmıştır.  Zehra (2019) ise engelli kavramına ilişkin dikkat ve özen 

isteyen birey, çevresine anlam katan kişi eksik olarak görülen birey, kırılgan olarak görülen birey, farklı özellikler 

gösteren bir kişi, çaresiz olarak görülen bir kişi gibi metaforların oluştuğunu saptamıştır. 

Öğretmenlerin kaynaştırma öğretmenine ilişkin metaforları incelendiğinde pek çok alanda sorun yaşadıkları, ancak 

önemlerinin de farkında oldukları sonucuna ulaşılabilir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde öğretmenlerin 

kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde pek çok sorun yaşadığı söylenebilir (Anılan ve Kayacan, 2015; Berkant ve 

Atılgan, 2017; Esmer ve ark., 2017; Forlin, 2010; Yazıcıoğlu ve Kargın, 2018). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme ile ilgili metaforlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu 

araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içinde 

kaynaştırma/bütünleştirme ile ilgili eğitim almaları, ailelerin ve okul yönetiminin özel gereksinimli çocuklar ve 

eğitimleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, kaynaştırma/bütünleştirme ile ilgili farklı yöntemlerin kullanıldığı geniş 

kapsamlı araştırmaların yapılması önerilebilir. 
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMAYA DAYALI FEN 

LABORATUVARLARINDA VEE DİYAGRAMI KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ* 

Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, dördüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırmaya dayalı fen laboratuvarlarında 

Vee diyagramı kullanımına yönelik görüşlerini detaylı olarak incelemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol 

gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu bağlamda dördüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarından biri deney 

grubu (n=32), diğeri kontrol grubu (n=32) olmak üzere iki şube seçilmiştir. Deney grubundaki öğretmen adayları, 

araştırmaya dayalı laboratuvarlarda kullanılan hipotez test etme deneylerini yaparken kontrol grubundaki 

öğretmen adayları kapalı uçlu deneyleri yapmışlardır. Deney grubundaki öğretmen adayları deney raporlarını Vee 

diyagramına göre hazırlarken kontrol grubundaki öğretmen adayları geleneksel laboratuvar raporuna göre 

hazırlamışlardır. Uygulama sonunda deney grubundaki öğretmen adaylarından dörder kişilik gruplar halinde (iki 

grup) toplam 8 öğretmen adayı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, içerik 

analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları, fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırmaya dayalı 

fen laboratuvarlarında Vee diyagramı kullanımına yönelik olumlu görüşler sergiledikleri görülmüştür. İlgili 

bulgular ışığında ileride gerçekleştirilebilecek çalışmalara yönelik gerekli öneriler getirilmiştir. Bu bağlamda, 

çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi öğretmen adayları, araştırmaya dayalı fen laboratuvarı, Vee diyagramı, odak grup 

görüşmesi  

Abstract 

The aim of present study is to investigate fourth grade pre-service science teachers’ views towards the aims of 

science experiments of using Vee diagram in inquiry-based science laboratories. In the study, a quasi-experimental 

design was used with pre-test and post-test control group. In this context, two sections were selected from the 

fourth grade pre-service science teachers as one experimental group (n=32) and one control group (n=32). While 

the pre-service science teachers in the experimental group performed the testing of hypothesis used in the inquiry-

based science labs, the ones in the control group carried out closed-ended experiments. While the students in the 

experimental group prepared their experiment reports according to the Vee diagram, the students in the control 

group prepared their experiment reports according to the traditional laboratory report. At the end of the application, 

a focus group interview was conducted with a total of 8 pre-service science teachers in four groups (two groups) 

in the experimental group. The data obtained from the research were evaluated by content analysis. The results of 

the study showed that the fourth grade pre-service science teachers showed positive views about the use of Vee 

diagram in the research-based science laboratories. In the light of related findings, necessary suggestions were 

made for future studies. In this context, the study is thought to contribute to the literature. 

Keywords: Inquiry-based science laboratories, Vee diagram, science experiments, pre-service science teachers, 

views. 

GİRİŞ 

Bilindiği gibi özellikle fen laboratuvarları, fen eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır (Wang, Wu, Lee, 

Hwang, Chang, Wu, Chiou, Chen, Liang, Lin, Lo & Tsai, 2014). Laboratuvarlarda deney yapan öğrenciler, 

arkadaşlarıyla daha çok iletişim kurarlar ve sorumluluk alırlar böylece kendilerini daha özgür hissederler. Fen 

laboratuvar uygulamalarında kullanılan deney teknikleri de son derece önemlidir. Özellikle öğrencilerin daha aktif 

rol aldıkları açık uçlu ve araştırmaya dayalı deney tekniklerinin öğrencilerin gelişime önemli bir katkı sağladığı 

bilinmektedir. Ek olarak, Fen laboratuvarlarının daha etkin olmasında ise Vee diyagramlarının önemli bir araç 

                                                             
* Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

desteklenen “18. KARİYER.95” nolu projenin bir bölümüdür. 
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olduğu günümüzde bilinen bir gerçektir (Tatar, Korkmaz ve Şaşmaz-Ören, 2007). Vee diyagramı, laboratuvar 

çalışmaları sırasında öğrencilerin düşünme ve öğrenmelerine rehberlik eden bir araçtır (Yakışan & Selvi, 2005). 

Vee diyagramı öğrencilerin derste öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvar gözlemleriyle bütünleştirmelerine 

yardımcı olan üst bilişsel bir öğrenme stratejisidir (Nakhleh, 1994). Ayvacı ve İpek-Akbulut (2012) tarafından 

yapılan bir çalışmada;  Vee diyagramının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda öğrencilere katkılar 

sağladığını belirlemişlerdir. Sonuç olarak, Vee diyagramlarının laboratuvar derslerinde geleneksel doğrulama 

yönteminin ezberci yaklaşımıyla hazırlanan geleneksel laboratuvar raporları yerine kullanılması, öğrencilerin yeni 

bilgilerini belli bir sistematik sırayla ve daha önceki bilgileriyle ilişkilendirerek yapılandırmalarına yardımcı 

olmaktadır (Yakışan & Selvi, 2005). Vee diyagramları, üç ana bölümden oluşan V harfinin ortasında yer alan odak 

sorusu, sol tarafta yer alan kavramsal kısım ile sağ taraftaki yöntemsel kısım arasında köprü sağlar (Savran-Gencer, 

Sevim & Kaska, 2015). Vee diyagramları, son yıllarda fen eğitimi alanında sıklıkla çalışılan konulardan biri olup 

kavram öğretimini kolaylaştıran etkili araçlar arasında sıklıkla yer almaktadır (Okebukola, 1992). Ayrıca, Vee 

diyagramları öğrenci başarısının iyi bir şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesine imkân sağlayabilmektedir 

(Savran-Gencer, Sevim & Kaska, 2015).  

Çalışmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, dördüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırmaya dayalı fen 

laboratuvarlarında Vee diyagramı kullanımına yönelik görüşlerini detaylı olarak incelemektir.  

Bu genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee diyagramı tanımına ilişkin algıları nelerdir? 

2. Fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee diyagramı kullanımının sağladığı faydalara ilişkin algıları 

nelerdir? 

3. Fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee diyagramına ilişkin deneyimlerine yönelik görüşleri nelerdir? 

4. Fen bilgisi öğretmen adaylarının ileride kendi derslerinde Vee diyagramını kullanmaya yönelik 

gerekçeleri nelerdir? 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören biri deney 

grubu (n=32) diğeri kontrol grubu (n=32) olmak üzere dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Uygulama 

sonunda deney grubundaki dörder kişilik gruplar halinde (iki grup) toplam 8 öğrenci ile odak grup görüşmesi 

yapılmıştır. 

 

Çalışma Deseni: İlgili çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Yarı deneysel 

desende, deney ve kontrol grupları tesadüfen değil ölçümlerle seçilir ve gruplar yansız oluşturulur (Karasar, 2006). 

Deney grubundaki öğretmen adayları, hipotez test etme deneylerini yaparken kontrol grubundaki öğretmen 

adayları kapalı uçlu deneyler yapmışlardır. Uygulama sonunda deney grubundaki toplam 8 öğretmen adayı ile 

odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen görüşme verileri, içerik analizine tabi tutularak 

değerlendirilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirerek bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım & Şimşek, 

2011). 

 

Veri Toplama Aracı: Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme verileri, ses kayıt cihazı yoluyla toplanmış ayrıca bu 

kayıtlar bilgisayar ortamına müdahale edilmeden bire bir aktarılarak çözümlenmiştir. 

 

Uygulama Süreci ve Verilerin Analizi: Deney grubundaki öğrenciler, araştırmacıların verdiği konulara göre 

hipotez test etme deneylerini gerçekleştirmişlerdir. Kontrol grubundaki öğrenciler ise, deney grubundaki konulara 

paralel olarak deneyleri kapalı uçlu olarak sürdürmüşlerdir. Deney grubundaki öğrenciler, deneylerin raporlarını 

Vee diyagramına göre hazırlarken kontrol grubundaki öğrenciler geleneksel laboratuvar raporuna göre 

hazırlamışlardır. Vee diyagramına yönelik deney raporları puanlanırken, Novak ve Gowin (1984) tarafından 

geliştirilen değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Uygulama sonunda deney grubundaki toplam 8 fen bilgisi 

öğretmen adayı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarından elde edilen görüşme 
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verileri, tema, alt tema ve kodlar oluşturularak çözümlenmiş ve tablolar halinde verilmiştir. Araştırmanın 

güvenirliğini sağlamak amacıyla, veriler iki araştırmacı tarafından incelenmiş ve uyuşum yüzdesini hesaplamak 

için Miles &. Huberman (1994) tarafından önerilen Görüş birliği/(Görüş birliği+Görüş ayrılığı) X 100 formülü 

kullanılmış ve uyuşum yüzdesi 0.84 olarak bulunmuştur. Uyuşum yüzdesinin 0.70 ve üzerinde olması verilerin 

güvenilir olduğunun bir göstergesidir (Şencan, 2005). 

BULGULAR 

Aşağıda görüldüğü gibi her bir temaya ilişkin veriler, tablolar halinde sunulmuş ayrıca alt tema ve kodlar, 

doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.  Tablo 1’de, fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee diyagramı tanımına ilişkin 

algıları detaylı olarak verilmiştir.  

Tablo 1. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Vee Diyagramı Tanımına İlişkin Algıları 

Tema Alt Tema Kodlar 

Vee Diyagramının 

Tanımına İlişkin 

Algılar 

Ölçme aracı olduğuna 

ilişkin algılar 

Ölçme ve değerlendirme aracıdır  

Bir ölçme aracı  

Raporlaştırma yöntemi 

olduğuna ilişkin algılar 

Deney yaptıktan sonra raporlaştırma yöntemi  

Rapor sonuçlarını düzenli olarak görmek  

Rapor yazma yöntemi 

 

Alt temalara ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinden bazı örneklere doğrudan yapılan 

alıntılarla şu şekilde yer verilmiştir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarından Aslı, Vee diyagramının ölçme aracı olduğuna ilişkin algısını şu sözle 

açıklamıştır: “Vee diyagramı bir ölçme değerlendirme aracıdır”. Emin ise benzer bir açıklama ile Vee 

diyagramının tanımına ilişkin şu açıklamayı yapmıştır: “Vee diyagramı daha çok laboratuar ortamındaki rapor 

sonuçlarımızın daha düzenli bir şekilde görmemizi değerlendirmemizin daha kolay olmasını sağlayan bir ölçme 

aracı olarak kullanılır”. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarından Belgin, Vee diyagramının raporlaştırma yöntemi olduğuna ilişkin 

algısını şu sözle açıklamıştır: “Vee diyagramı laboratuarda deney yaptıktan sonra raporlaştırma yöntemidir”. Ayşe 

ise benzer bir açıklama ile Vee diyagramının tanımına ilişkin şu açıklamayı yapmıştır: “öğrencilerin kavram 

yollarını tespit etmek amacıyla kullanılan bir rapor yöntemidir”. 

Tablo 2’de, Fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee diyagramı kullanımının sağladığı faydalara ilişkin 

algıları verilmiştir. 

Tablo 2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Vee Diyagramı Kullanımının Sağladığı Faydalara İlişkin Algıları 

Tema Alt tema Alt Alt Tema Kodlar 

 

 

 

Vee 

diyagramı 

kullanımının 

sağladığı 

faydalara 

ilişkin algılar 

 

 

 

 

 

Bilişsel 

 

 

Anlamlı öğrenmeyi 

sağlaması 

Kalıcı öğrenmeyi sağlar  

Kavram yanılgılarını tespit etmeyi sağlar  

Öğrencilerin aşamalı biçimde öğrenmelerine olanak 

sağlar  

Konuyu yorumlamada faydalı olur  

Konuyu yeniden yapılandırmada faydalı olur  

Deney sonuçlarının 

sistematik sunumu 

Deneyi tek bir sayfada bütün olarak ele almak   

Rapor sonuçlarını daha düzenli hale getirir  

Konuyu özetlemek açısından fayda sağlar  

Zaman yönetimi becerisi 

kazandırma 

Zaman açısından son derece avantajlı  

Zamanı etkili kullanmayı öğretir 

Duyuşsal Laboratuvara yönelik olumlu 

tutum kazandırma 

Laboratuvar ortamını sevmeye yöneltir  

Sorumluluk almamızı sağlar  
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Fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee diyagramı kullanımının öğrencilere sağladığı faydalara ilişkin 

algılarının bilişsel ve duyuşsal olmak üzere iki alt temada toplandığı görülmüştür. 

Öğretmen adaylarından Ayşe Vee diyagramının “Bilişsel” alt temasında anlamlı öğrenmeye katkı 

sağladığını şu sözlerle dile getirmiştir: “ben Vee diyagramının geleneksel laboratuvar raporlarına göre daha kalıcı 

öğrenme sağlayacağını düşünüyorum”. Benzer şekilde Aslı ise Vee diyagramının kavram yanılgılarını tespit etme 

etkili bir araç olduğunu şu sözlerle dile getirmiştir: “bende Vee diyagramları sayesinde öğrencilerin kavram 

yanılgıları ortaya çıkarılabilir diye düşünüyorum”. Benzer şekilde, Meryem Vee diyagramının deney sonuçlarının 

sistematik sunumuna katkı sağladığını şu sözlerle dile getirmiştir: “Vee diyagramını kullanarak öğrenciler deneyi 

daha bütün bir şekilde ele alırlar”. Emin ise görüşlerini şu sözlerle dile getirmiştir: “Vee diyagramlarının rapor 

sonuçlarını düzenli hale getirdiğini söyleyebilirim”. Ek olarak Buse: “Vee diyagramı, zaman açısından da kısa 

olduğu için bence çok daha iyi yorucu değil yani” şeklinde görüşünü bildirmiştir.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarından Meryem, Vee diyagramının “Duyuşsal” alt temasında laboratuara 

yönelik olumlu tutum kazandırdığını şu sözlerle dile getirmiştir: “Vee diyagramının laboratuvar ortamını bizlere 

sevdirdiğini düşünüyorum”. Ayrıca Özge: “Vee diyagramlarının öğrencilerin sorumluluk almalarına yardımcı 

olabileceğini söyleyebilirim” şeklinde görüşlerini bildirmiştir.  

Tablo 3’te Fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee diyagramına ilişkin deneyimlerine yönelik görüşleri 

detaylı olarak verilmiştir.  

Tablo 3. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Vee Diyagramına İlişkin Deneyimlerine Yönelik Görüşleri 

Tema Alt Tema Kodlar 

 

 

Vee diyagramına ilişkin 

deneyimlere yönelik görüşler 

Olumlu 

deneyimler 

 

Vee diyagramıyla deney raporu yazma süreci daha kolay  

Yorucu değil  

Günlük yaşamla ilişkili  

Yeni deneyimler kazandık  

Olumsuz 

deneyimler 

 

Bilgi ve değer iddialarında zorlandık  

İlk kez karşılaştığımız için başlarda zorlandık  

Odak soruyu belirlemekte zorlandık  

 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee diyagramına ilişkin deneyimlerine yönelik görüşlerinin olumlu ve 

olumsuz olmak üzere iki alt temada toplandığı görülmüştür. 

Buna göre öğretmen adaylarından Gizem Vee diyagramına ilişkin “Olumlu deneyimler” alt temasında 

Vee diyagramıyla deney raporu yazma sürecinin daha kolay olduğunu şu sözlerle dile getirmiştir: “geleneksel 

rapor yazmaktansa Vee diyagramına göre laboratuvar ortamında yazmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum”. 

Ayrıca Özge: “bence Vee diyagramlarıyla rapor yazma çok daha iyi, yorucu değil” şeklinde görüşünü bildirmiştir.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarından Belgin Vee diyagramına ilişkin “Olumsuz deneyimler” alt temasında 

Vee diyagramıyla deney raporu yazma sürecinde zorlandıklarını şu sözlerle dile getirmiştir: “İlk başlarda bilgi ve 

değer iddialarında zorlanıyorduk”, benzer şekilde Ayşe: “ben en çok odak soruda zorlandım, çünkü odak soru 

tamamen Vee diyagramının tamamen onu anlatan bir sorun olması gerekliydi” şeklinde görüşünü bildirmiştir.  

Tablo 4’te Fen bilgisi öğretmen adaylarının ilerde kendi derslerinde vee diyagramını kullanmaya yönelik 

gerekçeleri detaylı olarak verilmiştir.  
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Tablo 4. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İlerde Kendi Derslerinde Vee Diyagramını Kullanmaya Yönelik 

Gerekçeleri 

Tema Alt Tema Kodlar 

 

Vee diyagramının 

ilerde derslerde 

kullanılmasına 

yönelik gerekçeler 

Deney sonuçlarının 

raporlanması açısından 

Deney sonuçlarını farklı bir bakış açısıyla ele almaları için 

kullanırım. 

Deney sonuçlarını bir bütün halinde görmemizi sağladığı için 

kullanırım  

Kalıcı öğrenmenin 

sağlanması açısından 

Öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağlayacağı için kullanırım 

Öğrencilerin günlük hayatla ilişki kurmaları için kullanırım  

 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ilerde kendi derslerinde Vee diyagramını kullanmaya yönelik 

gerekçelerinin “deney sonuçlarının raporlanması açısından” ve “kalıcı öğrenmenin sağlanması açısından” olmak 

üzere iki alt temada toplandığı görülmüştür. 

Buna göre öğretmen adaylarından Emin ilerde Vee diyagramını kullanmaya ilişkin “deney sonuçlarının 

raporlanması açısından” alt temasında deney sonuçlarını farklı bir bakış açısıyla ele almaları için kullanabileceğini 

şu sözlerle dile getirmiştir: “deneyleri yaparken öğrencilere farklı bir bakış açısı da sağlayabilir” şeklinde görüşünü 

bildirmiştir. Benzer şekilde Buse: “öğrenciler Vee diyagramını kullanarak deneyi daha bütün bir şekilde ele alırlar” 

şeklinde görüşünü belirtmiştir.   

Öğretmen adaylarından Özge ise ilerde Vee diyagramını kullanmaya ilişkin “kalıcı öğrenmenin 

sağlanması açısından” alt temasında Vee diyagramıyla öğrencilerin kalıcı öğrenmeyi sağlayacağını şu sözlerle dile 

getirmiştir: “Vee diyagramı bence geleneksel rapora göre öğrenciler için daha akılda kalıcı” şeklinde dile 

getirmiştir. Ayrıca Belgin: “Vee diyagramları, günlük hayatla ilişki bakımından bence çok faydası oldu, bu 

bakımdan ilerde kullanırım” şeklinde görüş bildirmiştir. 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Araştırma sonuçları, fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee diyagramının “ölçme aracı” ve “raporlaştırma 

yöntemi” olduğuna dair algılarının olduğunu göstermiştir. Ayrıca, fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee diyagramı 

kullanımının öğrencilere sağladığı faydalara ilişkin algılarının “bilişsel” ve “duyuşsal” olmak üzere iki alt temada 

toplandığı görülmüştür. “Bilişsel” alt temasında, Vee diyagramının anlamlı öğrenme sağladığı, deney sonuçlarının 

sistematik olarak sunulmasına yardımcı olduğu, zaman yönetimi becerisi kazandırdığı ayrıca “Duyuşsal” alt 

temasında, laboratuvara yönelik olumlu tutum geliştirdiği vurgulanmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının Vee 

diyagramına ilişkin deneyimlerine yönelik görüşlerinin “olumlu deneyim” ve “olumsuz deneyim” olmak üzere iki 

alt temada toplandığı görülmüştür. “Olumlu deneyim” alt temasında, Vee diyagramıyla deney raporu yazma 

sürecinin daha kolay olduğu, yorucu olmadığı, günlük yaşamla ilişkili olduğu, yeni deneyimler kazandırdığı 

vurgulanmıştır. “Olumsuz deneyim” alt temasında ise, öğretmen adaylarının bilgi ve değer iddialarında 

zorlandıkları, bu tür uygulamalarla ilk kez karşılaştıkları için başlarda zorlandıkları ayrıca odak soruyu 

belirlemekte güçlük çektikleri belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, Fen bilgisi öğretmen adaylarının ilerde kendi 

derslerinde Vee diyagramını kullanmaya yönelik “deney sonuçlarının raporlanması açısından” ve “kalıcı 

öğrenmenin sağlanması açısından” olmak üzere iki alt tema şeklinde gerekçe sundukları görülmüştür. Fen bilgisi 

öğretmen adaylarının Vee diyagramını kullanmaya yönelik gerekçelerinin ise deney sonuçlarını farklı bir bakış 

açısıyla ele almaları ayrıca deney sonuçlarını bir bütün halinde görmelerini sağlaması bakımından olduğu 

görülmüştür. Ek olarak, Vee diyagramının kalıcı öğrenmeyi sağlaması ve günlük hayatla ilişki kurmaları 

bakımından ilerde derslerinde yer vereceklerini vurgulamışlardır.  

Benzer şekilde Nakiboğlu ve Meriç (2000) tarafından yapılan çalışmada, Vee diyagramlarının laboratuvar 

öncesi yapılan ön hazırlık sırasında öğrencileri araştırmaya sevk ettiği ayrıca laboratuvar raporu hazırlamada bir 

standart sağladığı ve kavram öğrenimine katkı sağladığı belirtilmiştir. Yıldırım (2010) tarafından yapılan 

çalışmada da, Vee diyagramları hem kolay hazırlanan hem de klasik deney raporlarına göre daha öğretici olan bir 

rapor örneği olduğu ayrıca bu raporların sıkıcı ve zor olmadığı tersine çok daha eğlenceli olduğu vurgulanmıştır. 
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Bu bağlamda, fen laboratuvarlarında Vee diyagramının öğrencilerin gelişimine katkı sağlaması bakımından 

sıklıkla kullanılması önerilmektedir.  

KAYNAKÇA 

Ayvacı, H.Ş. ve İpek-Akbulut, H. (2012). Elektrik akımı ile ilgili kavramların gelişiminde V-diyagramlarının 

etkisini belirlemeye yönelik bir pilot çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 109-

126.   

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Ed.). Thousand 

Oaks: Sage Publications. 

Nakhleh, M. B. (1994). Chemical education research in the laboratory environment. Journal o f Chemical 

Education, 71 (3), 201-205. 

Nakiboglu, C. ve Meriç, G. (2000). Genel Kimya Laboratuarında V Diyagramı Kullanımı ve Uygulamaları. BAÜ,  

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(1) 58-75 

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. New York, NY: Cambridge University Press. 

Okebukola, P. A. (1992). Attitude of Teachers Towards Concept Mapping and Vee Diagramming as Metalearning 

Tools in Science and Mathematics. Educational Research, 34(3), 201-215. 

Savran-Gencer, A., Sevim, S. & Kaska, A. (2015). Genel Biyoloji Laboratuvarında Vee Diyagramı Uygulaması: 

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarının, Öz-Yeterlik İnançlarının Ve Tutumlarının 

Boylamsal Olarak Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 183-202.  

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Tatar, N., Korkmaz, H. & Şaşmaz-Ören, F. (2007). Araştırmaya Dayalı Fen Laboratuvarlarında Bilimsel Süreç 

Becerilerini Geliştirmede Etkili Araçlar: Vee ve I Diyagramları. İlköğretim Online, 6(1), 76-92. 

Wang, C.-Y., Wu, H.-K., Lee, S W.-Y., Hwang, F.-K., Chang, H.-Y., Wu, Y.-T., Chiou, G.-L., Chen, S., Liang, 

J.-C., Lin, J.-W., Lo, H.-C., & Tsai, C.-C. (2014). A review of research on technology-assisted school 

science laboratories. Educational Technology & Society, 17(2), 307–320.  

Yakışan, M. & Selvi, M. (2005). Bir Öğrenme Stratejisi Olarak V-Diyagramı: Biyoloji Laboratuvarlarında 

Kullanılması. Eğitim ve Bilim, 30 (138), 45-51.  

Yıldırım, S. (2010). Basınç Konusunun Öğretiminde V Diyagramlarının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi. 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

197 
 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin detaylı 

olarak incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 30 son sınıf (dördüncü sınıf) 

öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı-

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutularak 

değerlendirilmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğu, öğretmenlik uygulamasının ders saatinin artırılması 

gerektiğini, uygulamanın birinci sınıftan itibaren başlaması gerektiğini, mesleki gelişimleri için gerekli olduğunu, 

deneyim kazandırdığını, öğretmenliğin ön provası olduğunu, teorik bilgilerin uygulanmasına olanak tanıdığını 

belirtmişlerdir. Bazı öğretmen adayları ise, öğretmenlik uygulaması içeriğinin yeterli olduğunu düşünmediklerini, 

gereksiz uygulamalarla zaman kaybettiklerini ve uygulamanın daha esnek olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Ayrıca fen bilgisi öğretmen adayları, uygulama öğretmeninden rol model olmasını, öğretim sürecinde destek 

olmasını, öğretmenlerin öğretmen adaylarını meslektaş gibi görmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını 

beklentilerini vurgulamışlardır. Benzer şekilde öğretmen adayları, uygulama öğretim elemanından rehberlik, açık 

iletişim, işbirliği ve adil ölçme gibi beklentilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Ek olarak, öğretmen adayları kendi 

akranlarından destek ve paylaşım konularında beklentilerinin olduğunu beyan etmişlerdir. Bir diğer sonuca göre 

ise öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında karşılaşılan sorunlara yönelik uygulama öğretmeninden, 

okul idaresi ve koordinasyondan ve öğretmen adayından kaynaklanan sorunlar şeklinde görüşlerini beyan ettikleri 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi öğretmen adayları, öğretmenlik uygulaması, yarı yapılandırılmış görüşme.  

Abstract 

The aim of this study is to examine the pre-service science teachers' perceptions about teaching practice in detail. 

The study group of the study consists of 30 senior students (fourth grade) studying in Afyon Kocatepe University 

Faculty of Education, Department of Science Education. In the research, semi-structured interview form prepared 

by the researcher was used as data collection tool. The data obtained from the research were evaluated by content 

analysis. Most of the pre-service science teachers stated that the teaching hours should be increased, the practice 

should start from the first grade, it was necessary for their professional development, it gained experience, it was 

the pre-rehearsal of the teaching and it allowed the application of theoretical knowledge. Some pre-service teachers 

stated that they did not think that the content of the teaching practice was sufficient; that they lost time with 

unnecessary practices and that the practice should be more flexible. In addition, prospective science teachers 

emphasized their expectation from the practice teacher to be a role model, to support the teaching process, to see 

the pre-service science teachers as colleagues and to share their experiences. Similarly, pre-service science teachers 

stated that they had expectations from the teaching staff such as guidance, open communication, cooperation and 

fair measurement. In addition, pre-service science teachers stated that they had expectations from their peers about 

support and sharing. According to another result, it was seen that pre-service science teachers expressed their 

opinions about the problems encountered in teaching practice as problems arising from practice teacher, school 

administration and coordination and pre-service teachers. 

Keywords:  Pre-service science teachers, teaching practice, semi-structured interview 

GİRİŞ 

Öğretmen adaylarının fakültelerde aldıkları kuramsal eğitimin yanı sıra uygulama okullarında 

kazandıkları deneyimlerin çok önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir (Gökçe & Demirhan, 2005). Bilindiği 

gibi, uygulama derslerinin en temel amacı, bireyin mesleğe başlamadan önce deneyim kazanarak eksiklerini fark 
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etmeleri ve yaşadıkları deneyimlerle daha iyi bir öğretim gerçekleştirmelerini amaçlanmaktadır. Uygulama 

deneyimleri, teori ve uygulama arasındaki bağlantının kurulması bakımından son derece önemlidir (Ojanen ve 

Lauriala, 2006). Bu bağlamda, öğretmen adayları, becerilerini geliştirmek ve mesleğin inceliklerini kavrayabilmek 

için okul ortamında bulunmalıdırlar (Cansaran, idil & Kalkan, 1996). Buradan hareketle, öğretmenlik 

uygulamasının öğretmen adayları için son derece önemli olduğu söylenebilir. Öğretmenlik uygulaması dersi, 

eğitim fakültelerinde son sınıfta olacak şekilde yürütülmektedir. Öğretmenlik uygulaması dersi, öğretmen 

adaylarının üniversite eğitimi süresince kazanılmış olan bilgi ve becerilerin gerçek okul ortamında uygulamalı 

olarak gerçekleştirilmesine dayalıdır (Kana, 2014). Özellikle öğretmen adaylarının mesleki tecrübe 

yaşayabilmelerine olanak sağlayacak öğretmenlik uygulaması derslerinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu 

bağlamda, öğretmenlik uygulaması derslerinin verimli bir şekilde yürütülmesi son derece önemlidir. Ancak, Aslan 

ve Sağlam (2018) tarafından yapılan çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasının toplam süresini 

yetersiz buldukları, uygulama okullarının uygun koşulara sahip olmadığı, genel olarak paydaşların gerekli 

yeterliklere sahip olmadıkları, sürecin başında öğretmen adaylarının yeterince bilgilendirilmedikleri ortaya 

çıkmıştır. Öğretmenlik uygulaması ile ilgili bu tür olumsuz koşulların iyileştirilerek öğretmen adaylarının daha 

verimli bir uygulama yapabilmelerine olanak tanınmalıdır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, aşağıda detaylı 

olarak verilmiştir.  

Çalışmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik 

görüşlerinin detaylı olarak incelenmesidir.  

Bu genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri nelerdir? 

2. Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretmeninden beklentilerine yönelik görüşleri nelerdir? 

3. Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanından beklentilerine yönelik görüşleri 

nelerdir? 

4. Fen bilgisi öğretmen adaylarının akranlarından beklentilere yönelik görüşleri nelerdir? 

5. Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında karşılaşılan sorunlara yönelik görüşleri 

nelerdir? 

YÖNTEM 

Katılımcılar: Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örneklemeye göre belirlenmiş 30 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 

fen bilgisi öğretmen adaylarından öğretmenlik uygulaması dersini alma ölçütü aranmıştır. Ölçüt ya da ölçütler 

araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım & 

Şimşek, 2011). 

 

Araştırma Deseni: Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. İçerik 

analizinde temel amaç, verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek bunları okuyucunun 

anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım & Şimşek, 2011). 

 

Veri Toplama Aracı: Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı-

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme verileri, ses kayıt cihazı yoluyla 

toplanmış ayrıca bu kayıtlar bilgisayar ortamına müdahale edilmeden bire bir aktarılarak çözümlenmiştir. Yarı-

yapılandırılmış görüşme tekniğinde, sorular önceden belirlenir ve bu sorular yoluyla veriler toplanmaya çalışılır 

(Karasar, 1998). 

 

Verilerin Analizi: Fen bilgisi öğretmen adaylarından elde edilen görüşme verileri, tema, alt tema ve kodlar 

oluşturularak çözümlenmiş ve tablolar halinde verilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla, veriler 

iki araştırmacı tarafından incelenmiş ve uyuşum yüzdesini hesaplamak için Miles &. Huberman (1994) tarafından 

önerilen Görüş birliği/(Görüş birliği+Görüş ayrılığı) X 100 formülü kullanılmış ve uyuşum yüzdesi 0.96 olarak 

bulunmuştur. Uyuşum yüzdesinin 0.70 ve üzerinde olması verilerin güvenilir olduğunun bir göstergesidir (Şencan, 

2005). 
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BULGULAR 

Tablo 1’de, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri detaylı olarak 

verilmiştir.  

Tablo 1. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşleri 

Tema Alt tema Alt alt tema Kodlar  

 

 

 

Öğretmenlik 

Uygulaması

na Yönelik  

Görüşler 

 

 

Olumlu 

görüşler 

Ders saati Uygulama ders saati artırılmalı 

Birinci sınıftan itibaren olmalı 

 

 

Mesleki 

gelişim 

Mesleki yaşamımız için katkı sağlıyor 

Deneyim kazandırıyor 

Mesleki gelişimimiz için gerekli 

Öğretmenliğin ön provasıdır 

Teorik bilgilerin uygulanmasına olanak tanır 

Olumsuz 

görüşler 

Ders içeriği Öğretmenlik uygulaması içeriğinin yeterli olduğunu 

düşünmüyorum 

Gereksiz uygulamalarla zaman kaybettiğimizi düşünüyorum 

Daha esnek olmalı 

Öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşler, “olumlu görüşler” ve “olumsuz görüşler” olmak üzere iki 

alt tema da verilmiştir.  

Öğretmenlik uygulamasına yönelik “olumlu görüşler” alt temasında Mehmet, öğretmenlik uygulamasına 

yönelik görüşlerini “kesinlikle uygulama saatleri arttırılmalı” şeklinde dile getirmiştir. Ayşe ise “bana göre 

öğretmenlik uygulaması birinci sınıftan itibaren olmalı” diye görüşlerini bildirmiştir. Benzer şekilde, Filiz 

öğretmenlik uygulamasına yönelik “deneyim kazanmamız açısından faydalı olacağını düşünüyorum” şeklinde 

görüşlerini bildirmiştir. Sinem ise öğretmenlik uygulamasına yönelik olarak “mesleki olarak bizi çok geliştirdiğini 

düşünüyorum” şeklinde görüşünü beyan etmiştir.  

Öğretmenlik uygulamasında yönelik “olumsuz görüşler” alt temasında ise Merve öğretmenlik uygulaması 

hakkında “bana göre öğretmenlik uygulaması içeriğinin yeterli olduğunu düşünmüyorum” şeklinde görüş 

bildirmiştir. Benzer şekilde Gül “öğretmenlik uygulaması içeriğinin daha esnek olması gerektiğini düşünüyorum” 

şeklinde görüşlerini beyan etmiştir.  

Tablo 2’de fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretmeninden beklentilerine yönelik görüşleri 

verilmiştir.  

Tablo 2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeninden Beklentilerine Yönelik Görüşleri  

Tema Alt tema Kodlar 

 

 

 

Uygulama 

Öğretmeninden 

Beklentilere 

Yönelik 

Görüşler 

Rol model olma Öğretmenlik mesleği ile rol model olmalı 

Yol gösterici olmalı 

Öğretim sürecinde 

destek olma 

İletişim konusunda destek sağlamalı 

Sınıfı alıştırmamıza destek sağlamalı 

Ders planı hazırlamada destek sağlamalı 

Sınıf yönetimi konusunda özellikle destek sağlamalı 

Meslektaş gibi 

görme 

Kendi yapmaları gereken işleri öğretmen adaylarına yaptırmamalı 

Materyal tasarlamada bizleri destek elemanı gibi görmemeli 

Deneyimlerini 

paylaşma 

Karşılaşılabilecek sorunlar konusunda bizi hazırlamalı 

Deneyimlerini paylaşmalı 

Dönüt vermeli 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretmeninden beklentilere yönelik görüşler, “rol model 

olma”, “öğretim sürecinde destek olma”, “meslektaş gibi görme” ve “deneyimlerini paylaşma” şeklinde olmak 

üzere dört alt tema da verilmiştir. 
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Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretmeninden “rol model olma” beklentisine yönelik Esra 

“bana göre öğretmenler, öğretmenlik mesleği ile ilgili model olmalıdır” şeklinde görüşünü bildirmiştir. Benzer 

şekilde Bekir uygulama öğretmeninden beklentilere yönelik “öğretmenimiz yaptığı çalışmalarda bize örnek 

olması, bizi desteklemesi, yol göstermesi” şeklinde görüşlerini belirtmiştir.   

Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretmeninden “öğretim süresince destek olma” beklentisine 

yönelik Gül “öğretmenler iletişim konusunda destek olmalı” şeklinde görüşlerini belirtmiştir. Benzer şekilde 

Aysun “öğretmen günlük ders planı hazırlama konusunda bizi yönlendirmeli” şeklinde uygulama öğretmeninden 

beklentilerini dile getirmiştir.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretmeninden “meslektaş gibi görme” beklentisine yönelik 

Selda “öğretmenin kendi yapması gereken işleri bize yaptırtmak yerine mesleki hayatımızda yararlanabileceğimiz 

çalışmalarda bulundurmalarını isterim” şeklinde görüşünü sunmuştur. Benzer şekilde Esra “öğretmenler materyal 

tasarlamada bizleri destek elemanı gibi görmemelidir” şeklinde görüşlerini beyan etmiştir.  

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretmeninden “deneyimlerini paylaşma” beklentisine 

yönelik olarak Berkay “uygulama öğretmeni karşılaşılabilecek sorunlar konusunda bizi hazırlamalı” şeklinde 

görüşlerini bildirmiştir. Benzer şekilde Akın “öğretmenin bana geri dönütler vererek neyi doğru, neyi yanlış 

yaptığımı bilmek istiyorum” şeklinde görüşlerini aktarmıştır.  

Tablo 3’te, fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanından beklentilerine yönelik 

görüşleri verilmiştir.  

Tablo 3. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretim Elemanından Beklentilerine Yönelik Görüşleri  

Tema Alt tema Kodlar 

 

 

 

Uygulama Öğretim 

Elemanından 

Beklentilere Yönelik 

Görüşler 

 

Rehberlik 

Yaşadığımız sorunlarda çözüm merci olmalı 

Yapılan plan ve etkinliklerde dönüt vermeli 

Bizi doğru biçimde yönlendirmeli 

Deneyimlerini paylaşmalı 

Sınıf yönetimi konusunda ipuçları vermeli 

Açık iletişim İletişime açık olmalı 

Yönergeleri açık ve anlaşılır vermeli 

İşbirliği Uygulama okulu ve fakülte arasında köprü olmalı 

Uygulama öğretmenleriyle ilk tanışmaya beraber gidilmeli 

Adil ölçme Adaletli puanlama yapmalı 

Puan verirken şeffaf davranmalı 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanından beklentilerine yönelik görüşleri 

“rehberlik”, “açık iletişim”, “işbirliği” ve “adil ölçme” şeklinde dört alt temadan oluşmuştur.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanından “rehberlik” açısından beklentiye yönelik 

Ersin “uygulama öğretmenimden beklentim staj sürecim boyunca, yazdığım etkinlikler konusunda bana geri 

dönütler vermesi ve etkinlik planı sürecinde gerekli desteği sağlamasını beklerim.” şeklinde görüşlerini 

bildirmiştir. Benzer şekilde Merve ise “sınıf yönetimi konusunda önemli ipuçları vermesini çok isterim” şeklinde 

görüşlerini beyan etmiştir.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanından “açık iletişim” açısından beklentiye 

yönelik Sude “uygulama öğretim elemanının iletişime açık olmasını isterim” şeklinde görüşlerini belirtmiştir. 

benzer şekilde Esra “bu dersle ilgili verdiği yönergeleri daha açıklayıcı yapmasını isterim” şeklinde görüşlerini 

beyan etmiştir. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanından “işbirliği” açısından beklentiye yönelik 

Bengü “uygulama okulu ile fakülte arasında köprü olmasını beklerim” şeklinde görüşlerini bildirmiştir. Benzer 

şekilde Hasan “uygulama öğretim elemanı stajımızın ilk gününde uygulama öğretmenleriyle tanışmaya bizimle 

beraber gelmeli” şeklinde görüşlerini beyan etmiştir.   



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

201 
 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanından “adil ölçme” açısından beklentiye 

yönelik Nuray “uygulama öğretim elemanının hak ettiğimiz puanı vermelerini bekliyorum” şeklinde görüşlerini 

bildirmiştir. Benzer şekilde Nil “uygulama öğretim elemanı özellikle puan verirken bize karşı şeffaf davranmalı” 

şeklinde görüşlerini beyan etmiştir.   

Tablo 4’te, fen bilgisi öğretmen adaylarının akranlarından beklentilere yönelik görüşleri verilmiştir.  

Tablo 4. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akranlarından Beklentilere Yönelik Görüşleri 

Tema Alt tema Kodlar 

 

 

 

 

Akranlarından 

Beklentilere Yönelik 

Görüşler 

 

 

 

 

Destek 

Birbirimizle dayanışma içinde süreci yürütmek 

Birbirimize yardımsever davranmak 

Destekleyici tutuma sahip olmalı 

Eksik hissettiğim noktalarda destek olmalı 

Derslere özenle hazırlanmalı 

Özgüven noktasında destekleyici olmalı 

Materyal tasarlamada destek sağlamalı 

Planlama aşamasında destek sağlamalı 

Objektif değerlendirmelerle destek sağlamalı 

Paylaşım Mesleki deneyimleri paylaşmalı 

Raporlar grup üyeleri arasında paylaşılmalı 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının akranlarından beklentilere yönelik görüşleri “destek” ve “paylaşım” 

şeklinde iki alt temadan oluşmaktadır.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının akranlarından “destek” beklentisine yönelik Sevilay “arkadaşlarımızdan 

birbirimize destek olmalarını istiyorum” şeklinde görüşlerini belirtmiştir. Benzer şekilde Fatma “arkadaşlarımızın 

eksik hissettiğim noktalarda bana destek olmalarını isterim” şeklinde görüşlerini beyan etmiştir.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının akranlarından “paylaşım” beklentisine yönelik “arkadaşlarımın ders 

anlattıktan sonra kazandıkları deneyimlerini benimle paylaşmalarını isterim. Böylece anlatacağım derse daha iyi 

hazırlanmış olurum” şeklinde görüşlerini bildirmiştir. Benzer şekilde Mücahit “akranların birbirlerine rapor ve 

ders anlatımında birbirlerine yardımcı olmalarını beklerim” şeklinde görüşlerini belirtmiştir.  

Tablo 5’te fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında karşılaşılan sorunlara yönelik 

görüşleri verilmiştir.  

Tablo 5. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Görüşleri  

Tema Alt tema Kodlar 

 

 

Öğretmenlik 

Uygulamasında 

Karşılaşılan 

Sorunlara 

Yönelik 

Görüşler 

Uygulama 

öğretmeninden 

kaynaklanan sorunlar 

Sorunlar karşısında çözüm önermiyor 

Öğretmenin tavırları saygısız 

Öğretmen görevini iyi yerine getirmiyor 

Okul idaresi ve 

koordinasyondan 

kaynaklanan sorunlar 

Milli Eğitim Müdürlüğünde koordinasyonu sağlayacak kişi 

bulmada sorun yaşıyoruz.  

İdari işlerde görevlendirilme konusunda sorun yaşıyoruz 

Öğretmen Adayından 

Kaynaklanan Sorunlar 

İletişim konusunda sorun yaşıyoruz 

Yeterli hazırlık yapma konusunda sorun yaşıyoruz 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında karşılaşılan sorunlara yönelik görüşleri 

“uygulama öğretmeninden kaynaklanan sorunlar”, “okul idaresi ve koordinasyondan kaynaklanan sorunlar”, 

“öğretmen adayından kaynaklanan sorunlar” şeklinde üç alt temadan oluşmaktadır.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında “uygulama öğretmeninden kaynaklanan 

sorunlar” alt temasına yönelik İlayda “uygulama öğretmenimiz her hangi bir sorun karşısında bizlere çözüm 
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önermiyor” şeklinde görüşlerini beyan etmiştir. Benzer şekilde Yasemin “uygulama öğretmeninin bize karşı 

tavırları çok saygısız” şeklinde görüşlerini bildirmiştir.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında “okul idaresi ve koordinasyondan 

kaynaklanan sorunlar” alt temasına yönelik Tuğba “idari işlerde görevlendirilme konusunda çokça sorun 

yaşıyoruz” şeklinde görüşlerini bildirmiştir. Benzer şekilde Hatice “herhangi bir sorunu dile getirmek için Milli 

Eğitim Müdürlüğünde koordinasyonu sağlayacak kişi bulmada sorun yaşıyoruz” şeklinde görüşlerini beyan 

etmiştir.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında “öğretmen adayından kaynaklanan 

sorunlar” alt temasına yönelik Bekir “arkadaşımla ilk zamanlar iletişim kurma konusunda problem yaşadım” 

şeklinde görüşlerini bildirmiştir. Benzer şekilde Nilüfer “anlatacağımız konu hakkında yeterli hazırlık yapma 

konusunda sorun yaşıyoruz” şeklinde görüşlerini beyan etmiştir. 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğu, öğretmenlik uygulamasının ders saatinin artırılması gerektiğini, 

uygulamanın birinci sınıftan itibaren başlaması gerektiğini, mesleki gelişimleri için gerekli olduğunu, deneyim 

kazandırdığını, öğretmenliğin ön provası olduğunu, teorik bilgilerin uygulanmasına olanak tanıdığını 

belirtmişlerdir. Bazı öğretmen adayları ise, öğretmenlik uygulaması içeriğinin yeterli olduğunu düşünmediklerini, 

gereksiz uygulamalarla zaman kaybettiklerini ve uygulamanın daha esnek olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Ayrıca fen bilgisi öğretmen adayları, uygulama öğretmeninden rol model olmasını, öğretim sürecinde destek 

olmasını, öğretmenlerin öğretmen adaylarını meslektaş gibi görmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını 

beklentilerini vurgulamışlardır. Benzer şekilde öğretmen adayları, uygulama öğretim elemanından rehberlik, açık 

iletişim, işbirliği ve adil ölçme gibi beklentilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Ek olarak, öğretmen adayları kendi 

akranlarından destek ve paylaşım konularında beklentilerinin olduğunu beyan etmişlerdir. Bir diğer sonuca göre 

ise öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında karşılaşılan sorunlara yönelik uygulama öğretmeninden, 

okul idaresi ve koordinasyondan ve öğretmen adayından kaynaklanan sorunlar şeklinde görüşlerini beyan ettikleri 

görülmüştür. Aslan ve Sağlam (2018) tarafından yapılan çalışmada da, öğretmen adaylarının öğretmenlik 

uygulamasının toplam süresini yetersiz buldukları, uygulama okullarının uygun koşulara sahip olmadığı, genel 

olarak paydaşların gerekli yeterliklere sahip olmadıkları, sürecin başında öğretmen adaylarının yeterince 

bilgilendirilmedikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlik uygulaması ile ilgili bu tür olumsuz koşulların iyileştirilerek 

öğretmen adaylarının daha verimli bir uygulama yapabilmelerine olanak tanınmalıdır. 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNDEKİ 

YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nil DUBAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen eğitimindeki yeterliklerine ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemleri kapsamında görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan on okul öncesi öğretmeni ve on okul öncesi öğretmen adayı 

ile yüz yüze gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmada altı açık 

uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme 

formu, araştırmada iç geçerliği sağlamak için uzman görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanlarının görüşleri 

doğrultusunda gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılarak forma son şekli verilmiştir. Görüşme kayıtları yazıya 

döküldükten sonra katılımcıların açık-uçlu sorulara verdikleri yanıtlar her bir araştırmacı tarafından ayrı ayrı 

incelenerek “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” olan konular tartışılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizine tabi tutularak 

değerlendirilmiştir. Ayrıca, çalışmanın aktarılabilirliği için araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular, doğrudan 

alıntılarla da desteklenmiştir. Araştırmanın sonunda, okul öncesi öğretmenlerinin genel olarak fen eğitimi 

konusunda kendilerini yeterli hissettikleri, gerekli durumlarda internet ya da kitaplardan yararlandıkları, materyal 

hazırlama ve fen etkinliklerini hazırlama konusunda sorun yaşamadıkları ortaya çıkmıştır. Okul öncesi öğretmen 

adaylarının ise fen eğitimi konusunda teorik bilgiye sahip olma konusunda kendilerini yeterli gördükleri ancak 

özellikle materyal yapımı ve fen etkinliklerinin planlanması (hazırlık) noktasında kimi zaman zorlandıkları 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmen adayları, okul öncesi öğretmenleri, fen eğitimi yeterliği, görüşler.  

Abstract 

The aim of this study is to determine the opinions of pre-school teachers and prospective teachers about their 

competences in science education. For this purpose, interview technique was used within the scope of qualitative 

research methods. Data were collected through face-to-face interviews with ten pre-school teachers and pre-school 

teacher candidates. In the study, semi-structured interview form consisting of six open-ended questions was used. 

The semi-structured interview form prepared was presented to the expert opinion in order to ensure internal validity 

in the research. The form was finalized by making the necessary corrections and additions in line with the opinions 

of the field experts. After the interview records were transcribed, the responses of the participants to the open-

ended questions were examined separately by each researcher and the issues of “consensus” and “disagreement” 

were discussed and necessary arrangements were made. The data obtained as a result of the study were evaluated 

by qualitative data analysis techniques by content analysis. In addition, the findings of the study were supported 

by direct quotations for the transferability of the study. At the end of the study, it was found out that preschool 

teachers generally felt sufficient about science education, they benefited from internet or books when necessary, 

and they did not have any problems in preparing material and preparing science activities. It was concluded that 

preschool teacher candidates perceived themselves sufficient to have theoretical knowledge about science 

education, but sometimes they had difficulty especially in material production and planning of science activities 

(preparation). 

Keywords: Pre-school, Prospective teachers, pre-school science education, views.  
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GİRİŞ 

Okul öncesi dönemde, neden-sonuç ilişkilerini kurabilen, problemleri tanımlayıp çözümler üretebilen, 

yaratıcı bireyler yetiştirmek son derece önemlidir (Şahin, 2006). Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren, 

daha okula başlamadan çok önce öğrenmek ve keşfetmek için büyük bir heves duyarlar: etkin bir şekilde 

çevrelerini keşfederler, iletişim kurmayı öğrenirler ve çevrelerinde gördükleri şeylere dair fikirler oluşturmaya 

başlarlar (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013). Buradan hareketle, okul öncesi dönemde çocukların son derece 

meraklı olduğu ve çevrelerinde olup biteni öğrenmek istedikleri söylenebilir. Bu dönemde özellikle öğrencilerin 

gelişimde fen eğitiminin büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Kısaca, okul öncesi dönemde fen eğitimi, 

çocukların dünyanın işleyişi hakkında anlayış geliştirmelerini sağlaması açısından oldukça önemli bir alan olarak 

değerlendirilmektedir (Aslan, Şenel-Zor & Tamkavas-Cicim, 2015). Bu bağlamda, fen eğitiminin özellikle küçük 

yaşlarda çocuklara kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla okul öncesinde fen eğitimine gereken 

önemin verilmesi beklenir (Okur-Akçay, 2015). Bu dönemdeki öğrencilerin fen alanında gelişiminde okul öncesi 

öğretmenlerin büyük rolü vardır. Okul öncesi öğretmenlerinin, çocuklar için zengin ve etkin fen deneyimi 

sağlamada yükümlülükleri vardır   (Saçkes, Akman & Trundle, 2012) Buradan hareketle, fen eğitimi faaliyetlerini 

gerçekleştiren okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine yönelik yeterliklerinin okul öncesi dönemdeki öğrenciler 

için büyük önem taşıdığı söylenebilir (Elmas & Kanmaz, 2015). Sonuç olarak, okul öncesi öğretmenlerinin lisans 

düzeyinden itibaren erken fen eğitimine yönelik bilgi ve yeterliliklerinin desteklenmesi son derece önemlidir 

(Şeker & Çavuş, 2017). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimindeki yeterliklerinde ise üniversitede aldıkları 

eğitimin çok büyük bir rolü vardır. Karaer ve Kösterellioğlu (2005) tarafından yapılan çalışmada, okul öncesi 

öğretmenlerinin üniversite eğitimi sırasında aldıkları fen eğitimini yeterli bulmadıkları ayrıca fen eğitimine yönelik 

hizmet içi kurslarının da yeterli olmadığı belirtilmiştir. Buradan hareketle, okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimi 

öz yeterlik inançlarını arttırmaya yönelik etkinliklere lisans eğitimi süresince daha çok yer verilmelidir (Okur-

Akçay,  2015). 

Çalışmanın Amacı  

Bu çalışmasının amacı, okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen eğitimindeki 

yeterliklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. 

Bu genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen yeterliklerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen etkinliklerinde kullanılan materyallere ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

3. Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen etkinliklerinin çocuklara katkısına ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

4. Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen etkinliklerine yönelik önerileri nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Katılımcılar: Araştırmanın çalışma grubunu, on okul öncesi öğretmeni ve on okul öncesi öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçimi yapılırken kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yöntemde araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durum seçerek çalışmasına devam eder. Bu tür 

örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı araştırmaların sonuçlarının güvenirliği, genellenebilirliği ve kullanılabilirliği 

diğer yöntemlere göre daha azdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Çalışma Deseni: Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemleri kapsamında görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.  

Veri Toplama Aracı: Araştırmada altı açık uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu, araştırmada iç geçerliği sağlamak için uzman 

görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılarak 

forma son şekli verilmiştir.  
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Verilerin Analizi: Görüşme kayıtları yazıya döküldükten sonra katılımcıların açık-uçlu sorulara verdikleri 

yanıtlar her bir araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenerek “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” olan konular 

tartışılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, nitel veri analizi 

tekniklerinden içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla, 

veriler iki araştırmacı tarafından incelenmiş ve uyuşum yüzdesini hesaplamak için Miles &. Huberman (1994) 

tarafından önerilen Görüş birliği/(Görüş birliği+Görüş ayrılığı) X 100 formülü kullanılmış ve uyuşum yüzdesi 0.87 

olarak bulunmuştur. Uyuşum yüzdesinin 0.70 ve üzerinde olması verilerin güvenilir olduğunun bir göstergesidir 

(Şencan, 2005). Ayrıca, çalışmanın aktarılabilirliği için araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular, doğrudan 

alıntılarla da desteklenmiştir.  

BULGULAR 

Tablo 1. Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen yeterliklerine ilişkin görüşleri  

 Öğretmenler Öğretmen Adayları 

 

Tema  Alt tema Kategori Alt tema  Kategori 

 

 

 

Teorik boyut 

Yeterli  Meslek lisesi çıkışlılık 

Fen eğitimi dersleri 

Yeterli  Okul deneyimi 

Öğretmenlik uygulaması 

Fen eğitimi dersi 

Yetersiz  Plan hazırlama  

Materyal hazırlama  

 

Yetersiz  Plan hazırlama  

Materyal hazırlama  

 

 

 

Uygulama 

boyutu 

Yeterli  Doğa etkinliği yaptırma 

Araştırma yaptırma  

İlgi çekici etkinlikler yaptırma 

Yeterli  Deney yapma 

Yetersiz  Deney yaptırma  

Soyut kavram öğretimi 

Yetersiz  Soyut kavram öğretimi 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin genel olarak teorik anlamda fen eğitimi konusunda kendilerini yeterli 

hissettikleri, plan hazırlama ve materyal yapma konularında sıkıntı yaşadıklarında internet ya da kitaplardan 

yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Fene yönelik uygulamada doğa etkinliği yaptırma, araştırma yaptırma, ilgi çekici 

etkinlikler yaptırma konularında yeterli hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler kimi zaman deney 

yaptırma, soyut kavram öğretimi konusunda yetersiz hissedebilmektedirler.  

Ayça öğretmen fen eğitimine yönelik yeterliği ile ilgili “Bilimsel bilgi açısından yetersiz olduğumu 

düşünsem de bunu uygulamalarda yeterli olduğumu düşünüyorum. Çocukları deneye dahil ediyorum. Gözlem 

yapmalarını sağlıyorum.” sözleriyle açıklama yapmıştır. 

Aslı öğretmen de “Teorik bilgi olarak yeterli olduğumu düşünüyorum. Fen etkinliklerini planlarken 

yeterli olmadığım zamanlarda internetten araştırıyorum.” sözleriyle yeterlik düzeyine ilişkin bilgi vermiştir.   

Okul öncesi öğretmen adaylarının ise fen eğitimi konusunda teorik bilgiye sahip olma konusunda 

kendilerini yeterli gördükleri ancak özellikle materyal yapımı ve fen etkinliklerinin planlanması (hazırlık) 

noktasında kimi zaman zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Uygulama noktasında deney yapmada kendilerini 

yeterli buldukları ancak soyut kavramların öğretiminde zorlandıkları ortaya çıkmıştır.  

Öğretmen adaylarından Ayşe, “Yeterli olduğumu düşünüyorum.  Etkinliği yazmakta, etkinliği 

uygulamakta yeterliyim ama materyalleri bulmakta maddi anlamda sıkıntı yaşayabiliyorum. Ya da her okulda 

etkinliğimde kullanabileceğim materyalleri bulamayabiliyorum. Tüm okulların materyalleri aynı değil çünkü. 

Eksik olan yönlerimi tamamlamak için kitaplardan faydalanabiliyorum.” sözleriyle yeterliği konusunda açıklama 

yapmıştır.  
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Öğretmen adaylarından Sibel, “Çocuklara daha çok soyut kavramları anlatmakta zorlanıyorum. Fen 

etkinliklerini yaparken hangi kelimeyi çocuklara göre kullanacağımı düşünüyorum. Öğretmenlerden destek 

alıyorum.” sözleriyle yetersizlik yaşadığı durumlara ilişkin bilgi vermiştir.   

Tablo 2. Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen etkinliklerinde kullanılan materyallere ilişkin 

görüşleri  

 Öğretmenler Öğretmen Adayları 

 

Tema  Alt tema Kategori Alt tema  Kategori 

 

 

Fen 

etkinliklerinde 

kullanılan 

materyal   

Fiziksel 

özellikler  

Tehlike içermemesi 

Sağlıklı madde kullanımı 

Fiziksel 

özellikler  

Tehlike içermemesi 

Kullanışlılık  

Sağlamlık  

 

Eğitsel 

özellikler  

Gelişim özelliklerine uygunluk 

Dokunsallık 

Kazanımlara uygunluk 

Günlük yaşam bağlantısı 

 

Eğitsel 

özellikler  

Gelişim özelliklerine 

uygunluk 

Kazanımlara uygunluk 

İlgi çekici olması 

 

Okul öncesi öğretmenleri fen etkinliklerinde kullanılacak materyallerin, tehlike içermemesi, sağlıklı 

madde kullanılarak yapılması gerektiği ve çocukların gelişim özelliklerine uygunluk, dokunsallık, kazanımlara 

uygunluk, günlük yaşam bağlantısı olması noktasında önemli olduğunu belirtmişlerdir. Benzer biçimde öğretmen 

adayları da fen etkinliklerinde kullanılacak materyallerin, tehlike içermemesi, kullanışlı, sağlam, çocukların 

gelişim özelliklerine uygun, kazanımlara uygun ve ilgi çekici olması gerektiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır.  

Sevim öğretmen“Materyalleri günlük hayatta karşılaşacakları basit ve zararsız materyallerden 

oluşturmaya çalışıyorum.” diyerek, Barış öğretmen de “Çocukların tüm alanlarına hitap etmesine ve gelişimlerine 

göre her türlü materyallerimiz var ve geliştirmeye çalışıyoruz” sözleriyle materyal tercihlerindeki gerekçeleri 

açıklamışlardır.  

Öğretmen adaylarından Ramazan, “Fen etkinliklerinde kullanılacak materyallerin öncelikle çocukların 

güvenliğini tehdit etmemesi gerekiyor. Hitap edilen yaş kitlesi küçük olduğu için tehlike konusunda her türlü şeyi 

göz ününde bulundurarak materyal temin etmeliyiz buna dikkat ediyorum.” sözleriyle, Raziye de “çocuklara 

gerekli kazanımları vermesine,  gelişim alanlarına uygun olmasına dikkat ediyorum.” diyerek görüşünü dile 

getirmiştir.  

Tablo 3. Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen etkinliklerinin çocuklara katkısına ilişkin 

görüşleri  

 Öğretmenler Öğretmen Adayları 

 

Tema  Alt tema Kategori Alt tema  Kategori 

 

 

 

Çocuklara 

katkı   

Bilişsel   Bilimsel süreç becerileri 

Araştırma becerileri 

Üst düzey düşünme becerileri 

Bilişsel   Bilimsel süreç becerileri 

Üst düzey düşünme becerileri 

Duyuşsal   Çevreye karşı duyarlılık 

Sorumluluk alma 

Duyuşsal   Çevreye karşı duyarlılık 

 

Psikomotor  El becerileri Psikomotor   

Diğer Yaparak-yaşayarak öğrenme 

Tüm gelişim alanları 

Diğer Yaparak-yaşayarak öğrenme 

Yaşam deneyimi kazanma 

 

Okul öncesi öğretmenleri fen etkinliklerinin çocuklara pek çok açıdan katkı getirdiğini düşünmektedirler. 

Öğretmenlerin görüşleri çerçevesinde fenin çocuklara sağladığı katkıların bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve tüm 

gelişim alanlarına hitap ettiği ortaya çıkmıştır. Benzer biçimde öğretmen adaylarının da katkıların bilişsel, 
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duyuşsal, alanlarda olduğunu düşündükleri, ayrıca çocukların yaşam deneyimi kazanmalarına yardımcı olduğuna 

inandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Duygu öğretmen fen etkinliklerinin çocuklara katkısını şöyle açıklamıştır: “Okulöncesi dönemde fen 

çalışmaları, çocukların fen bilgisini arttırmak ve deneyimler kazanmalarını sağlar. Çocuklara keşif yapma fırsatı 

verir. Fen eğitimi çocuğun merak duygusunu uyandırır ve doğal merakını tatmin etmesini sağlar.  Yaşayarak 

öğrenmelerine fırsat verir. Çocukların hayal güçlerini geliştiriyor.” Elif öğretmen de “Okul öncesinde fen 

etkinlikleri uygulanması çocukların doğaya ilgilerinin ve meraklarının artmasına olanak sağlar. Doğayı koruyan 

insanlar yetişmesine yardım eder.” sözleriyle görüşünü ifade etmiştir. 

Öğretmen adayı Merve “Fen uygulamalarının dikkatli bir şekilde yapıldığında çocukların bilişsel 

gelişimine çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Bilişsel gelişim de çocukları düşünmeye sorgulamaya sevk 

ettiği için çocuklara neden- sonuç ilişkilerini düşündürüyor. Böylece birçok alanda gelişimleri artıyor” sözleriyle 

görüşünü dile getirmiştir. 

Tablo 4. Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen etkinliklerine yönelik önerileri  

 Öğretmenler Öğretmen adayları 

 

Tema  Alt tema Alt tema  

 

 

Öneriler    

Öğretmenlere eğitim verilmeli Öğretmenlere eğitim verilmeli 

Okul öncesi fen laboratuarı olmalı Okul öncesi fen laboratuarı olmalı 

Okullara materyal sağlanmalı Okullara materyal sağlanmalı 

Okulda bahçe olmalı Okulda bahçe olmalı 

Aile katılımı olmalı Öğretmenler çaba sarf etmeli 

 

Okul öncesi öğretmenleri fen etkinliklerinin daha verimli bir biçimde hazırlanması ve uygulanabilmesi 

için bir takım öneriler sunmuşlardır. Öğretmenlere eğitim verilmeli, okul öncesi fen laboratuarı olmalı, okulda 

bahçe olmalı ve sürece aileler de katılmalı biçimindeki önerileri dikkat çekmiştir. Benzer biçimde öğretmen 

adayları da öğretmenlere eğitim verilmeli, okul öncesi fen laboratuarı olmalı, okulda bahçe olmalı önerilerinde 

bulunmuştur.   

 

Can öğretmen önerilerini şöyle dile getirmiştir: “Daha verimli bir fen eğitimi için milli eğitimin donanım 

açısından fen ve doğa materyallerini zenginleştirmeli. Okul öncesi fen etkinliklerine aileler de katılmalı, 

meraklarını arttıracak etkinlikler yapmalı.” 

Nurdan öğretmen de “Daha verimli bir fen eğitimi için anasınıfında küçük laboratuar olursa daha etkili 

olur. Bu laboratuarla çocuklar daha etkili öğrenme, deneyleri bire bir yaparak gözleme fırsatı bulabilirler.” 

sözleriyle önerilerini dile getirmiştir. 

Öğretmen adaylarından Sevda “Çocukların fen etkinliklerine daha dikkatli, özenle davranması için 

öğretmenlerin fen etkinliklerine daha özenle hazırlanması ve çocuklara özenle sunması gerekir.” sözleriyle 

önerisini ifade etmiştir. 

Öğretmen adayı Fatih “Bence tüm fen etkinlikleri doğada, bahçede yapılmalıdır. Çocukların etkinliklerde 

daha da ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle okul bahçeleri etkinlikler için iyi hale 

getirilmeli.” diyerek, Nail de “Öğretmenler materyal hazırlamalı ama ve üst kurullar da gerekli materyali 

sağlamalı. Bir de öğretmenlere hizmet için eğitimle gerekli eğitimler de verilmelidir.” sözleriyle önerilerde 

bulunmuşlardır. 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Okul öncesi öğretmenlerinin genel olarak teorik anlamda fen eğitimi konusunda kendilerini yeterli 

hissettikleri, plan hazırlama ve materyal yapma konularında sıkıntı yaşadıklarında internet ya da kitaplardan 

yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Fene yönelik uygulamada doğa etkinliği yaptırma, araştırma yaptırma, ilgi çekici 
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etkinlikler yaptırma konularında yeterli hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler kimi zaman deney 

yaptırma, soyut kavram öğretimi konusunda yetersiz hissedebilmektedirler. Benzer şekilde, okul öncesi öğretmen 

adaylarının ise fen eğitimi konusunda teorik bilgiye sahip olma konusunda kendilerini yeterli gördükleri ancak 

özellikle materyal yapımı ve fen etkinliklerinin planlanması (hazırlık) noktasında kimi zaman zorlandıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Uygulama noktasında deney yapmada kendilerini yeterli buldukları ancak soyut 

kavramların öğretiminde zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, Çelebi-Öncü (2017) tarafından yapılan 

çalışmada, okul öncesi dönemdeki çocuklar için tasarlanan etkinliklerin ilgi çekici ve gelişim düzeylerine uygun 

olması gerektiği vurgulanmıştır 

Okul öncesi öğretmenleri fen etkinliklerinde kullanılacak materyallerin, tehlike içermemesi, sağlıklı 

madde kullanılarak yapılması gerektiği ve çocukların gelişim özelliklerine uygunluk, dokunsallık, kazanımlara 

uygunluk, günlük yaşam bağlantısı olması noktasında önemli olduğunu belirtmişlerdir. Benzer biçimde öğretmen 

adayları da fen etkinliklerinde kullanılacak materyallerin, tehlike içermemesi, kullanışlı, sağlam, çocukların 

gelişim özelliklerine uygun, kazanımlara uygun ve ilgi çekici olması gerektiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

Benzer şekilde, Davies, Jindal-Snape, Collier, Digby, Hay ve Howe  (2013) kullanılan materyallerin, çocukların 

hayal gücünü ortaya çıkarabilecek farklı materyal olanakları sunmanın önemli olduğu belirtmektedirler.  

Okul öncesi öğretmenleri fen etkinliklerinin çocuklara pek çok açıdan katkı getirdiğini düşünmektedirler. 

Öğretmenlerin görüşleri çerçevesinde fenin çocuklara sağladığı katkıların bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve tüm 

gelişim alanlarına hitap ettiği ortaya çıkmıştır. Benzer biçimde öğretmen adaylarının da katkıların bilişsel, 

duyuşsal, alanlarda olduğunu düşündükleri, ayrıca çocukların yaşam deneyimi kazanmalarına yardımcı olduğuna 

inandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ulusoy (2008) tarafından yapılan çalışmada da, fen etkinliklerinin çocukların 

duyu organlarını en iyi şekilde kullanmalarına, gözlem yapabilmelerine ve doğal yollarla öğrenebilmelerine olanak 

sağladığı belirtilmiştir. 

Okul öncesi öğretmenleri fen etkinliklerinin daha verimli bir biçimde hazırlanması ve uygulanabilmesi 

için bir takım öneriler sunmuşlardır. Öğretmenlere eğitim verilmeli, okul öncesi fen laboratuarı olmalı, okulda 

bahçe olmalı ve sürece aileler de katılmalı biçimindeki önerileri dikkat çekmiştir. Benzer biçimde öğretmen 

adayları da öğretmenlere eğitim verilmeli, okul öncesi fen laboratuarı olmalı, okulda bahçe olmalı önerilerinde 

bulunmuştur.  Karaer ve Kösterellioğlu (2005) tarafından yapılan çalışmada da, okul öncesi öğretmenlerinin 

üniversite eğitimi sırasında aldıkları fen eğitimini yeterli bulmadıkları ayrıca fen eğitimine yönelik hizmet içi 

kurslarının da yeterli olmadığı belirtilmiştir. 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI STEM PLANLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Prof. Dr. Nil DUBAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye  

  

Özet  

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının STEM uygulamalarını incelemektir. Karma yöntem çalışması 

olarak desenlenen bir projenin nitel boyutunda yer alan doküman incelemesi tekniği bu araştırma kapsamında ele 

alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu eğitim fakültesi sınıf eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 

3. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda, “Fen ve Tenoloji Öğretimi II” dersini 

almakta olan sınıf öğretmeni adayları STEM planları hazırlamış ve uygulama sürecinde de bir takım ürünler 

oluşturmuşlardır. Sınıf öğretmeni adayları tarafından hazırlanan STEM planları, alanyazına dayalı olarak 

hazırlanan ölçütler takımı kullanılarak doküman analizine tabi tutulmuştur. Doküman incelemesi, araştırılması 

hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (McMillan ve 

Schumacher, 2010; Merriam, 1998). Doküman analizinden elde edilen bulgular ders planlarından kesitler 

eklenerek sunulmuştur. Ayrıca öğretmen adayları tarafından hazırlanan STEM planlarının uygulama sürecinde 

ortaya çıkan STEM ürünlerine ait fotoğraflar da destek veri olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının STEM 

içeriği ölçütlerine göre içerik, bağlam, entegrasyon ve zorluk (challenge) boyutlarında planlarda genellikle 

kapsamın uygun olduğu dikkat çekmekle birlikte zorluk konusuna vurgu yapılmadığı görülmüştür. STEM 

Etkinliği ölçütlerine göre, araştırma, sebep/sonuç ilişkisi kurma ve yansıtma alt boyutlarında çoğunlukla uygun 

etkinliklerin düzenlendiği görülmüştür.   

Anahtar sözcükler: STEM, Sınıf öğretmeni adayları, STEM planları 

 

Abstract  

The aim of the research is to examine STEM implementations of prospective classroom teachers. The document 

analysis technique was used for current research. The study group of the study consisted of 3rd grade students 

studying in the department of education of the Faculty of Education. In line with the aim of the research, 

prospective classroom teachers who took “Science and Tenology Teaching II” course prepared STEM plans and 

created some products during the implementation process. STEM plans prepared by prospective teachers were 

subjected to document analysis using a set of criteria based on literature. The findings obtained from the document 

analysis were presented by adding sections from the lesson plans. In addition, the photographs of the STEM 

products that emerged during the implementation of STEM plans prepared by prospective teachers were used as 

support data. According to the STEM content criteria of prospective teachers, content, context, integration and 

challenge dimensions generally showed that the scope was appropriate, but no emphasis was placed on the issue 

of challenge. According to the STEM activity criteria, it was seen that appropriate activities were organized in the 

researching, reasoning, reflecting sub-dimensions. 

Key words: STEM, Prospective classroom teachers, STEM plans 

 

PROBLEM DURUMU ve AMAÇ 

 

Yoğun rekabete dayalı günümüz küresel ekonomik koşullarında toplumların iktisadi kalkınmalarını 

sürdürebilmeleri, refah düzeylerini yükseltebilmeleri ve kültürel varlıklarını devam ettirebilmeleri; kendi kültürel 

değerlerini özümsemiş, yeni bilgi ve becerilerle donatılmış, hem özgüven sahibi hem de farklı kültürlere karşı 

saygılı bir insan gücü potansiyeline sahip olmalarını gerektirmektedir (MEB, 2011). Bu bağlamda STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi tüm dünyada özellikle küreselleşen dünyadaki bu rekabet 

noktasında önem kazanmıştır. STEM eğitimi esas 

olarak, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine disiplinler arası doğasıyla ayırt 

edilen bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Gonzalez ve Kuenzi, 2012). 

Ayrıca STEM eğitimi, çağdaş bilgi, yaşam becerileri ve üst düzey düşünceyi  

destekleyerek kaliteli eğitim imkânı sağlamaktadır (Yıldırım ve Altun, 2015). STEM fen, teknoloji, mühendislik 

ve matematik disiplinlerinin kaynaşmasını sağlar ve bu farklı disiplinleri bir araya getirir. Böylece, STEM eğitimi 
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ile çeşitli problemleri çözen, yenilikçi, mucit, kendine güvenen, mantıklı düşünen ve teknoloji okuryazarı 

öğrenciler yetişmek amaçlanmaktadır. STEM'e olan talep, sürdürülebilir ekonomik 

büyüme ve daha parlak bir gelecek için özellikle son on yıldan bu yana hız 

kazanmıştır (Langdon, Mckittrick, Beede, Han ve Doms, 2011).   

 

2017 yılında çağın gerekleri ve eğitim alanında ortaya çıkan gelişmeler ışığında ülkemizde ilkokuldan lise 

düzeyine kadar tüm öğretim programlarında yeniden düzenlemeye gidilmiştir. Bu bağlamda, Fen Bilimleri Dersi 

Öğretim Programı’nda ilkokul 4. sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde STEM uygulamalarına yönelik birer ünite 

eklenmiş ve öğretim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlerin de bu konuda hem bilgilerini hem de 

deneyimlerini artırmak hedeflenmiştir (MEB, 2017). 2018 yılında ise ilgili üniteler kaldırılmış onun yerine Fen 

Bilimleri Dersi Öğretim Programı’na “Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları: Yıl Sonu Bilim Şenliği” 

uygulamaları getirilmiştir (MEB, 2018). Bu yenilikler kapsamında hizmet öncesi dönemde de öğretmen 

adaylarının desteklenmesi önem kazanmış ve adayların STEM eğitimi hakkında gerekli donanıma sahip 

olabilmeleri ve mesleğe başladıklarında STEM'i etkin bir biçimde kullanabilmeleri için uygulamalı çalışmaların 

eğitim fakültelerinde yaptırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

 

Bu önemden hareketle araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının STEM uygulamalarını incelemektir. Bu 

amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Sınıf öğretmeni adaylarının hazırladıkları ders planları STEM içeriğine ne kadar sahiptir?  

2. Sınıf öğretmeni adaylarının hazırladıkları ders planları STEM etkinliklerine ne kadar sahiptir?  

3. Sınıf öğretmeni adaylarının hazırladıkları STEM ders planları otantik değerlendirmeye kadar sahiptir? 

 

YÖNTEM 

 

Karma yöntem çalışması olarak desenlenen bir projenin nitel boyutunda yer alan doküman incelemesi tekniği bu 

araştırma kapsamında ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu eğitim fakültesi sınıf eğitimi Anabilim 

Dalı’nda öğrenim görmekte olan 3. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda, “Fen ve 

Tenoloji Öğretimi II” dersini almakta olan sınıf öğretmeni adayları STEM planları hazırlamış ve uygulama 

sürecinde de bir takım ürünler oluşturmuşlardır.  

 

Sınıf öğretmeni adayları tarafından hazırlanan STEM planları, alanyazına dayalı olarak hazırlanan ölçütler takımı 

kullanılarak doküman analizine tabi tutulmuştur. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular 

hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (McMillan ve Schumacher, 2010; Merriam, 

1998). Doküman analizinden elde edilen bulgular ders planlarından kesitler eklenerek sunulmuştur. 

 

4C3RA+ olarak alan yazında hazırlanmış STEM planı değerlendirme ölçütü (Kaewklom, Khumwong & Dahsah, 

2019) temel alınmıştır. A+ olan değerlendirme boyutuna teknoloji ile ilgili değerlendirme yapmak için alt kategori 

eklenmiştir. 4C3RA+ olarak kısaltılan ölçütler takımının içeriği şu şekilde ifade edilebilir: 

STEM İçeriği (4C)  : İçerik, bağlam, entegrasyon, zorluk (Content, Context, Connections & integration, 

Challange)  

STEM Etkinliği (3R) :  Araştırma, neden-sonuç ilişkisi, yansıtma (Researching, Reasoning, Reflecting)  

Otantik değerlendirme (A): Mühendislik tasarım süreci (Engineering Design Ass.) 

Teknoloji (+) :  Yaparak-yaşayarak öğrenme, uygun teknolojinin kullanımı, üst düzey düşünme becerileri 

(Hands-on Activity, Using apropright technology, High level thinking skills)  

 

Öğretmen adayları tarafından hazırlanan STEM planları önce numaralandırmış, sonra da tek tek önceden 

belirlenmiş olan alt tema ve kategorilere göre incelenmiştir. Tablo1’de tema, alt tema ve kategoriler sunulmuştur. 

 

 

 

 

 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

213 
 

Tablo 1. Doküman analizinde kullanılan alt tema ve kategoriler 

 

Tema Alt tema Kategori 

 

 

STEM Planı 

STEM İçeriği İçerik    

Bağlam    

Entegrasyon    

Zorluk    

STEM Etkinliği Araştırma yapma   

Sebep/sonuç ilişkisi    

Yansıtma yapma  

Otantik Değerlendirme Mühendislik Tasarım Değerlendirmesi    

Yaparak-yaşayarak Öğrenme 

Uygun Teknolojiyi kullanma 

Üst düzey düşünme becerileri      

 

Analizler sonucunda STEM planlarına ait alt tema ve kategoriler planlardan alıntılar yapılarak ve uygulama 

sürecinde ortaya çıkan STEM ürünlerine ait fotoğraflarla desteklenerek sunulmuştur.  

 

 

BULGULAR 

 

4C3RA+ olarak alan yazında hazırlanmış STEM planı değerlendirme ölçütüne göre yapılan doküman 

incelemesinde ulaşılan bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. STEM planlarının doküman incelemesine ilişkin bulgular 

PLAN NO 

Konu Alanı  

STEM  İçeriği  STEM Etkinliği  Otantik Değerlendirme  

1 

Fiziksel olaylar 

İçerik   + 

Bağlam   + 

Entegrasyon   + 

Zorluk   - 

Araştırma   + 

Sebep/sonuç    + 

Yansıtma   +  

Müh. Tasarım Değ.   + 

Yap-yaş. Öğr.      + 

Teknoloji        + 

Düş. Bec.     /  

2 

Dünya ve Evren 

İçerik   + 

Bağlam   + 

Entegrasyon   + 

Zorluk   - 

Araştırma   + 

Sebep/sonuç    + 

Yansıtma   +  

Müh. Tasarım Değ.   + 

Yap-yaş. Öğr.      + 

Teknoloji        + 

Düş. Bec.     +  

3 

Uygulamalı bilim 

 

İçerik   + 

Bağlam   - 

Entegrasyon   / 

Zorluk   - 

Araştırma   + 

Sebep/sonuç    - 

Yansıtma   +  

Müh. Tasarım Değ.   / 

Yap-yaş. Öğr.      / 

Teknoloji        / 

Düş. Bec.     /  

4 

Canlılar ve 

yaşam 

İçerik   + 

Bağlam   + 

Entegrasyon   / 

Zorluk   - 

Araştırma   + 

Sebep/sonuç    + 

Yansıtma   +  

Müh. Tasarım Değ.   + 

Yap-yaş. Öğr.      + 

Teknoloji        + 

Düş. Bec.     +  

5 

Fiziksel olaylar 

İçerik   + 

Bağlam   + 

Entegrasyon   + 

Zorluk   - 

Araştırma   + 

Sebep/sonuç    + 

Yansıtma   +  

Müh. Tasarım Değ.   + 

Yap-yaş. Öğr.      + 

Teknoloji        + 

Düş. Bec.     +  
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6 

Dünya ve Evren 

İçerik   + 

Bağlam   + 

Entegrasyon   + 

Zorluk   - 

Araştırma   + 

Sebep/sonuç    + 

Yansıtma   +  

Müh. Tasarım Değ.   + 

Yap-yaş. Öğr.      + 

Teknoloji        + 

Düş. Bec.     +  

Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının STEM planları incelendiğinde genel olarak ölçütleri karşıladığı 

görülmektedir.  

 

STEM İçeriği Ölçütüne İlişkin Bulgular 

STEM içeriği ölçütlerine göre içerik, bağlam, entegrasyon ve zorluk boyutlarında planlarda genellikle kapsamın 

uygun olduğu dikkat çekmekle birlikte zorluk konusuna vurgu yapılmadığı görülmüştür.   

 Planlar incelendiğinde içerikle ilgili bir sorun yaşanmadığı tüm planlarda içeriğin sunulduğu görülmüştür. 

Bu içeriğin bir bağlamda sunulmasında farklı uygulamalar (örnekolay hikayeler, videolar sunumu vb.) 

kullanılmıştır.  

 

Örneğin 1. planda Bilgi Temelli Yaşam Problemi ile bağlam sunulmuştur. 

“Dünya’da her yıl milyonlarca kuş yapay ışık ve ses kaynaklarının yanlış kullanımından dolayı hayatını 

kaybediyor.  

! Yanlış kullanılan yapay ışık kaynakları kuşların yönlerini şaşırıp gökdelenlere, binalara, deniz 

fenerlerine veya birbirlerine çarpmalarına sebep oluyor.  

! Yanlış kullanılan yapay ses kaynakları yüzünden ise kuşlar kendilerine doğru yaklaşan tehlikelerin 

farkına varamadığı için hayatlarını kaybediyorlar. 

Eğer siz bir firmada çalışan inşaat mühendisi olsaydınız gökdelen yaparken kuşların ölmemesi için nasıl önlemler 

alırdınız? Gökdelenin tasarımını nasıl yapardınız?” (STEM Planı 1) 

 

STEM planlarında disiplinlerin entegrasyonunun genel olarak uygun biçimde yapıldığı, merkeze alınan dersin Fen 

Bilimleri olarak seçilmesiyle birlikte diğer disiplinlere ait uygun kazanımlarla genel çerçevenin oluşturulduğu 

görülmüştür. Öğretmen adaylarının genel olarak mühendislik boyutunda kazanım yazmakta zorlandıkları ve 

çözüm olarak 2017 yılı fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan Uygulamalı Bilim Ünitesi’nin “Fen ve 

Mühendislik Uygulamaları” kazanımlarını aldıkları dikkat çekmiştir. Ancak bu seçimi yaparken sınıf düzeyinin 

kimi zaman hatalı sunulduğu dikkat çekmiştir.  

 

“Fen ve Mühendislik Uygulamaları 

4.8.1.1. Günlük hayattan bir problemi tanımlar. 

4.8.1.2. Problem için muhtemel çözümler üretir ve bunları karşılaştırır. 

4.8.1.3. Ürünü tasarlar ve sunar.” (STEM Planı 2) 

 

Bazı STEM planlarında ise mühendislik kazanımı yerine etkinlikte kullanılması beklenen mühendislik ismi 

verilmiştir.  

“Mühendislik Alanı 

Harita Mühendisliği(Jeodezi ve fotogrametri ve geomatik mühendisliği)” (STEM Planı6) 

 

STEM Etkinliği Ölçütüne İlişkin Bulgular 

 

STEM Etkinliği ölçütlerine göre, araştırma, sebep/sonuç ilişkisi kurma ve yansıtma alt boyutlarında çoğunlukla 

uygun etkinliklerin düzenlendiği görülmüştür.  Örneğin 6. STEM planında öğrencilere öğrenme ortamında 

araştırma yaptırılması planlanmıştır. 

 

“Meraklı Minik, National Geographic, Bilim Çocuk vb. dergiler ve çeşitli araştırma kaynakları sınıfa getirilir. Bu 

dergiler incelenerek dünyanın katmanları ile ilgili bilgilere ulaşılır.” (6. STEM Planı) 
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STEM Etkinliği ölçütlerinden sebep/sonuç ilişkisi kurma alt boyutunda öğrencilerin olayların nedenlerine ilişkin 

yorum yapabilmeleri ve bir sonuca ulaşmalarını hedefleyen etkinliklerden birine örnek olarak STEM planlarından 

ikincisi verilebilir. 

    “Çocuklar gün içerisinde bazen gölgemiz olur bazen olmaz bazen kısa bazen uzun olur. Bunun sebebini hiç 

merak ettiniz mi? Bugün içerisinde gözlem yaparak öğrenelim mi? Diyerek devam eder. Matematik dersinde açı 

ölçmeyi öğrendik değil mi? Şimdi matematik dersinde öğrendiğimiz bilgilerin kullanma zamanı… Yarın sabah 

okula geldiğimizde birinci derste güneşin bize dik dar veya geniş, nasıl bir açıyla geldiğini ve gölgemizin boyunu 

ve yönünü defterimize not alacağız. Saat 12.00’ da 4. Derste tekrar aynı şeyi yapıyoruz. En son 6. Derste de aynı 

şeyi yapıyoruz. Gözlemlerimizi tablo çizerek göstereceğiz. Yarın geldiğimizde bu tablolarımızı inceleyeceğiz ve 

bazı çıkarımlarda bulunacağız.” (2. STEM Planı) 

 

STEM Etkinliği ölçütlerinden yansıtma alt boyutunda araştırmalar sırasında edinilen bilgilerin daha sonra uygun 

ortamlarda kullanımına ilişkin düzenlemeler yansıtma olarak kabul edilmiştir. Örneğin 5. STEM planında prototip 

yapılırken ses yalıtımında önemli bir bilgi hayata geçirilmiştir. 

 

“Oluşturulan duvarlarla ev modeli yapıldı. Kartondan ses yalıtımı yaptığımız evin içine ışık yayması için ayna 

yerleştirildi(tasarruf). Evlerin yapımı bittikten sonra ormanların sesleri hapsettiği görüşünden yararlanarak 

evlerin çevrelerine ağaçlar yapıldı.” (5. STEM Planı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otantik Değerlendirme Ölçütüne İlişkin Bulgular 

 

A+ boyutunda Mühendislik tasarım sürecinin değerlendirilmesi noktasında, 1. STEM Planında probleme çözüm 

olacak biçimde BTYP’nde sunulan ölçütler çerçevesinde prototip oluşturmaları istenmiş ve bir rubrik ile 

hazırlanacak olan ürünlerin değerlendirleceği ifade edilmiştir. 

“Öğretmen araştırmalardan hareketle prototipi yapılacak olan gökdelenin; ışık kaynağına göre cam-

duvar oranının, gökdelenin estetik görünümü için sadece cam olacaksa çözümünün, yapay sesleri sınırlandırmak 

için maliyeti daha uygun olan yalıtım sisteminin seçilerek prototip oluşturulmasını ister.  Uygun olan çözüm 

önerileri doğrultusunda hazırlanacak prototip 20cm x 20 cm ebatında olmalıdır. Prototipleriniz kriterlere göre 

değerlendirilecektir.” (1. STEM Planı) 

 
Yapılan analizlerde otantik değerlendirme kapsamında teknoloji ölçütünün alt boyutlarından biri olan yaparak 

(hands-on) öğrenme etkinliğinin de STEM planlarında yer aldığı ortaya çıkmıştır. Örneğin 3. STEM planında 

öğrencilerin mühendislik vurgusuyla birlikte deneyi bizzat kendilerinin yapması istenmiştir.  

 

“Öğrencilere “Geri Dönüşüm Teknolojiler Fuarı” adlı video izletilir. Bu tasarımları endüstri mühendislerinin 

yaptığı söylenir, video hakkında konuşulur. Geri dönüşüm hakkında da bilgi verilir. Daha sonra da öğrencilere 

kâğıdın geri dönüşümüyle ilgili deney yaptırılır.” (3. STEM Planı) 
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Yapılan analizlerde otantik değerlendirme kapsamında teknoloji ölçütünün alt boyutlarından “uygun teknolojiyi 

kullanma” boyutunda farklı etkinlikler yaptırdıkları görülmüştür. Örneğin 4. STEM planında sınıfta internet ve 

projeksiyon aracılığıyla sanal gezi düzenlenmesi bu alt boyuta örnek olarak verilebilir.  

 

“Ülkemizde yer alan doğal güzelliklerden bazılarına, milli parklarımızdan bazılarına ve insan eliyle yapılmış 

mimari eserlerden bazılarına sanal gezi yapılır. Bu sanal gezide öğrenciler doğal unsurları (nehir, göl, ova, orman 

vb.) ve yapay unsurları (köprü, kule, gökdelen, cami vb.) gözlemler. Sanal gezi yapıldıktan sonra öğrencilere neler 

gözlemledikleri sorulur.” (4. STEM Planı) 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Öğretmen adaylarının STEM içeriği ölçütlerine göre içerik, bağlam, entegrasyon boyutlarında planlarda genellikle 

kapsamın uygun olduğu dikkat çekmekle birlikte zorluk (challenge)konusuna vurgu yapılmadığı görülmüştür. 

STEM Etkinliği ölçütlerine göre, araştırma, sebep/sonuç ilişkisi kurma ve yansıtma alt boyutlarında çoğunlukla 

uygun etkinliklerin düzenlendiği görülmüştür.  

 

Bu araştırma sonucunda öğretmen adaylarının hazırladıkları STEM planlarında disiplinlerin entegrasyonu 

(özellikle mühendislik kazanımlarının yerleştirilmesinde) ve üst düzey düşünme becerilerine yer vermede kimi 

zaman sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Alanyazın incelendiğinde STEM planlarına ilişkin araştırmaların yok 

denecek kadar az olduğu dikkat çekmektedir. Uygulamalı bir çalışmanın sonucunda (Thomas, Chmapbell, 

Subramanyam & Ellerbrock, 2019) STEM dersini alan fen ve matematik eğitimi öğrencilerinin dersteki 

uygulamalr sonucunda hazırladıkları ders planlarına mühendisliği entegre edebilmeyi öğrendikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Kaewklom, Khumwong & Dahsah, (2019) tarafından yapılan araştırmada fen bilgisi öğretmenlerinin 

hazırladıkları STEM planları incelendiğinde otantik değerlendirme bağlamında mühendislik tasarım boyutunun en 

düşük puana sahip olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar ışığında şu öneriler getirilebilir: STEM planlarının değerlendirilebilmesi için bir 

araç geliştirilebilir (STEM planları değerlendirme ölçeği gibi). Öğretmen adaylarına STEM uygulamaları yaptırıp, 

öğrenme ortamında tüm adaylara dönütler verilerek farkındalıkları artırılabilir. Benzer çalışmalar öğretmenlerle 

de yürütülebilir.  
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KALİTE, AKREDİTASYON VE ULUSLARARASI 
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Özet 

Nitelikli insan gücü bir ülkenin kalkınması, büyümesi ve gelişmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu bireylerin 

yetiştirilmesi ancak kaliteli eğitim-öğretim sistemleri ve kurumları aracılığıyla olabilir. Bu araştırmada, fen bilgisi 

öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, 

akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 188 

fen bilgisi öğretmeni oluşturmuştur. Öğretmenler Türkiye’nin farklı illerinden seçilmiştir. Verilerin 

toplanmasında, “Kalite, Akreditasyon ve Uluslararası Yeterlilikler Çerçevesine Yönelik Standartlar Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçme aracının güvenirliği “Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı (∝=0.894)” kullanılarak 

belirlenmiştir. Araştırmada, çalışılan kurum, tecrübe yılı ve mezuniyet not ortalamaları göre fen bilgisi 

öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, 

akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşlerinde anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Ancak cinsiyet ve eğitim düzeyine göre ise anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelime: Akreditasyon, fen bilgisi eğitimi, kalite  

GİRİŞ 

Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, küreselleşme ve değişen iletişim koşulları insanoğlundan beklenenlerin de 

farklılaşmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda, 21. yüzyıl becerilerine sahip nitelikli insanlar (“Eleştirel düşünme 

ve problem çözme”, “yaratıcılık ve yenilenme”, “iletişim ve işbirliği”, “bilgi okuryazarlığı”, “medya 

okuryazarlığı”, “bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı”, “esneklik ve uyum”, “girişimcilik ve öz-yönelim”, 

“sosyal ve kültürlerarası beceriler”, “üretkenlik ve sorumluluk” ile “liderlik ve sorumluluk” (Voogt & Pareja 

Roblin, 2010) yetiştirilmesi büyük önem kazanmıştır. Nitelikli insan gücü bir ülkenin kalkınması, büyümesi ve 

gelişmesi bakımından oldukça önemlidir. Nitelikli ve yetişmiş insanlar ise ancak kaliteli eğitim-öğretim sistemleri 

ve bu sistemleri uygulayan kurumları aracılığıyla yetiştirilebilir (Adıgüzel & Sağlam, 2009; Taş & Yenilmez, 

2008). Ekonomik kalkınma, iş gücü ve küresel rekabetin önemini fark eden gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak için büyük yatırımlar yapmaktadır (Bakioğlu & Ülker, 2015). Bu noktada 

kalite kavramı karşımıza çıkmaktadır. “Bir şeyin nasıl olduğunu belirten ve onu başka şeylerden ayıran özellik, 

nitelik” (Türk Dil Kurumu [TDK], 2019) olarak ifade edilen kalite kavramı, bir çok alanda kullanılmakta ve farklı 

anlamlar ifade etmektedir. Eğitimde kalite ise eğitim sistemi, eğitim politikası, eğitim sürecinde yer alan tüm 

paydaşlar (öğretmen, öğrenci, öğretim üyeleri, yöneticiler, veliler), eğitim kurumları ve imkânları (sosyal, fiziki) 

arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu ilişkiyi birbirinden ayıran özellikler olarak ifade edilebilir. Gelişmişlik 

seviyesi, kültürel yapı, ekonomik durum, coğrafi konum gibi bir çok özellik eğitimin kalitesini ve eğitim 

sistemlerindeki farklılığın ortaya çıkmasında etkilidir (Karakaya, 2006). Ancak uluslararası iletişimin arttığı 

küreselleşen dünyada, eğitim sistemlerinin uluslararası düzeyde geçerli olması ve gelişmiş ülkeler seviyesini 

yakalayabilmesi için belirli uluslararası kalite standartlarının oluşturulması gerekmektedir (European Network of 

Quality Assurance Agencies (ENQA), 2008). Bu kalite standartları ve kriterleri aracılığıyla eğitim sisteminin ve 

eğitim sistemini oluşturan yapıların sahip olması gereken uluslararası yetkinlikler belirlenebilir, güncelliği kontrol 

edilebilir ve eğitimde kalite arttırılabilir (Grossman, Sands, & Brittingham, 2010; Demiralp, 2016). Hem ekonomik 
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hem de eğitimsel anlamda gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak için eğitimde uluslararası kalite standartlarına 

ulaşmak gerekmektedir. Bu noktada eğitim kurumlarının akreditasyonu büyük önem arz etmektedir (Yılmaz & 

Aydın, 2019).  

Eğitimde akreditasyon kavramı, eğitimde kazanılacak yetkinliklerin ve yeterlik düzeylerinin belirli standartlar 

aracılığıyla belirlenmesi, eğitim kurumlarının ya da programlarının bu standartlara sahip olup olmadığının 

belirlenmesi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda yetkili akreditasyon kuruluşları/ajansları tarafından 

sertifikalandırılması yani akredite edilmesi durumudur (Brown, 2000; Hesapçıoğlu, 2003; Bakioğlu & Ülker, 

2015; Yılmaz & Aydın, 2019). Gönüllülük esasına dayanan akreditasyon süreci, akredite edilen kurum veya 

programın yetkinlerinin değerlendirmesi ve belirli standartlara hangi düzeyde uyum sağladığını belirlemesine 

katkı sağlamaktadır (Hesapçıoğlu, 2003). “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (The Programme for 

International Student Assessment [PISA])”, “Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (Trends in 

International Mathematics and Science Study [TIMSS])” ve “Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi (Teaching 

and Learning International Survey [TALIS])” gibi araştırmalar aracılığıyla eğitim sistemleri, öğrenciler, 

öğretmenler ve eğitim sistemleriyle ilgili demografik bazı özelliklerin araştırıldığı günümüzde (Özcan & Arık, 

2018; Özcan & Koştur, 2019), eğitim sistemlerinin ve tercih edilme koşullarının sağlanması bakımından tüm 

eğitim kurumlarının ve programlarının akredite edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Türkiye’de, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Dünya Bankası (DB) işbirliği ile ilk defa 1999 yılında “Türkiye’de 

Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon” isimli Milli Eğitim Geliştirme projesi kapsamında öğretmen 

eğitimine yönelik standartlar ortaya konulmuştur (Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 1999a; YÖK, 1999b). Bu 

standartlar; “öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi”, “öğretim elemanları”, “öğrenciler”, 

“fakülte-okul işbirliği”, “tesisler, kütüphane ve donanım”, “yönetim” ve “kalite güvencesi” dir (Erişen, 2001). 

2001 yılında bu standartları sağlamak, akredite olabilmek, uluslararası üniversiteler tarafından tanımak ve kalite 

güvencesini vermek amacıyla Türkiye Bologna Sürecine dâhil olmuştur (Mizikaci, 2003; Yılmaz, 2018). 2005 

yılında ise bu süreci değerlendirmek amacıyla “Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 

Komisyonu (YÖDEK)” kurulmuştur. Bu kuruluşun amacı, akreditasyon sürecini hızlandırmak, takip etmek ve 

değerlendirmektir. 2007 yılında tekrar yapılandırma sürecine giren YÖK “Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisi” 

isimli çalışmada öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon çalışmalarının önemi ifade edilmiştir (YÖK, 

2007). Ayrıca Bologna sürecinin 2010 yılına kadar tamamlanması hedefini ortaya atmıştır (Yılmaz, 2018). 2012 

yılında “Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)” isimli kalite 

standartlarının belirleme ve akreditasyonu sağlamak üzere bir dernek kurulmuştur. Bu dernek 2015 yılında kurulan 

“Yükseköğretim Kalite Kurulu” tarafından yayımlanan “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği” 

kapsamında 2020 yılına kadar akreditasyon konusunda yetkilendirilmiştir (EPDAD, 2016’dan aktaran Kaya & 

Selvitopu, 2017). 

Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, küreselleşme, ekonomik kalkınma, iletişim gibi süreçlerden en çok etkilenen 

disiplinlerin başında fen bilimleri gelmektedir. Fen bilimleri, okul öncesinden üniversite çağına kadar devam eden 

bireylerin gerek mesleki seçimleri gerekse bilimsel okuryazarlıklarının ve bilimsel tutumlarını etkileyen bir 

disiplindir (National Research Council [NRC], 2000; Tytler, 2009). Bilimin değişebilir doğası gereğince (Abd‐El‐

Khalick & Lederman, 2000) fen eğitimi durağan olmayan sürekli değişime açık bir disiplindir. Bu bağlamda fen 

eğitiminde kalitenin sağlanması, değişime uyum sağlayacak standartlar ve kriterler belirlenmesi ile mümkündür. 

Fen eğitiminde kalite standartlarının belirlendiği araştırma sayısı oldukça kısıtlıdır (Kaban, 2013; Karaca, 2008; 

Saç, 2016; Yılmaz & Aydın, 2019). Kaban (2013) doktora tezi çalışmasında, Uzaktan Eğitim Kalite Standartlarının 

belirlenmesi, belirlenen standartların önemini ve kullanılabilirliğini eğitim çalışanlarının görüşlerine göre 

incelemiştir. Karaca (2008) çalışmasında öğretmen yetiştiren kurumların Türkiye’de yeniden yapılanmanın 

nedenlerini araştırmıştır. Yılmaz ve Aydın (2019) ise çalışmalarında fen bilgisi öğretmen yetiştirme 

programlarının içeriğine ve öğrenci kabulüne ilişkin kalite standartlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda, 

araştırma konusuna yönelik olarak ölçme aracı geliştirmeyi ve bu ölçme aracını uygulamayı amaçlamışlardır. 

Ancak alanyazın incelendiğinde fen bilgisi eğitiminde kalite standartlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar 

bulunmasına rağmen bu kalite standartlarına etki ettiği düşünülen değişkenlerin araştırıldığı bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu araştırmanın, fen bilgisi eğitim programının önemli paydaşlarından biri olan öğretmenlerin 

“fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartları” na yönelik görüşleri üzerine etki ettiği 

düşünülen bağımsız değişkenleri belirlemek bakımından alanyazındaki boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 
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Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite 

standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşlerinin 

çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, “Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi 

öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası 

yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşleri bağımsız değişkenlere göre anlamlı farklılık var 

göstermekte midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Aşağıdaki belirtilen sorular incelenmiştir.  

1. Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından 

olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşleri 

“cinsiyete” göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

2. Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından 

olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşleri “çalışılan 

kuruma” göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından 

olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşleri “eğitim 

düzeyine” göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

4. Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından 

olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşleri 

“tecrübelerine” göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

5. Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından 

olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşleri “lisans 

mezuniyet notlarına” göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırma modeli 

Bu araştırmada, “tarama modeli” kullanılmıştır. Tarama modeli; “birçok elemandan oluşan evren hakkında genel 

yargıya varmayı amaçlayan, evren veya evrenden seçilen örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemesidir” 

(Karasar, 2006).  

Veri Toplama Aracı  

Bu araştırmada, Yılmaz (2018) tarafından geliştirilerek geçerlik, güvenirlik analizleri yapılan “Kalite, 

Akreditasyon ve Uluslararası Yeterlilikler Çerçevesine Yönelik Standartlar Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li Likert 

tipinde olan ölçek, 16 sorudan oluşmaktadır. Ölçekte bulunan sorular 1=Önemsiz, 5=Çok önemli şeklinde 

numaralandırılarak değerlendirilmiştir. Ölçme aracının güvenirliği “Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı” ile 

belirlenmiştir. Yılmaz (2018) tarafında yapılan araştırmada ölçeğin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısını .890, bu 

araştırmada ise, .894 olarak belirlemiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında veriler, çevrimiçi olarak oluşturulan form aracılığıyla fen bilgisi öğretmenlerinden 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. 

“Çarpıklık (skewness) katsayısı” ve “basıklık (kurtosis) katsayısı” aracılığıyla, araştırmadan elde edilen verilerin 

normal dağılım gösterip göstermediği belirlenmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Tablo 1’de verilerin dağılımına 

ilişkin analiz sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 1.  

Normal dağılım analiz sonuçları 

Faktörler  Çarpıklık (Skewness) Basıklık (Kurtosis) 

Faktör 1 -.849 1.403 

 

“Çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±1.5 arasında olması dağılımın normal olduğunu göstermektedir” (Tabachnick 

ve Fidell, 2013). Tablo 1’de verilen bulgular incelendiğinde, araştırmadan elde edilen verilerin “normal dağılım” 

gösterdiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın analizi için, “bağımsız gruplar için t-testi”, “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” ve “Tukey testi” kullanılmıştır (*p<.05 anlamlılık değeri). Ayrıca araştırma 

kapsamında, temel istatistiki değerlerden “frekans, ortalama, yüzde ve standart sapma” değerleri de hesaplanmıştır. 
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Araştırmanın Çalışma Grubu 

 Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim - öğretim yılında toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin 

farklı illerinde aktif olarak görev yapmakta olan 188 fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 

oluşturulmasında gönüllük esası dikkate alınmıştır. Çalışma grubunun demografik özellikleri aşağıdaki gibidir 

(Tablo 2). 

Tablo 2.  

Fen bilgisi öğretmenlerine ait “demografik bilgilerin” dağılımı 

Demografik bilgi n % 

Cinsiyet 
Kadın 130 69,1 

Erkek 58 30,9 

Kurum 
Devlet okulu 138 73,4 

Özel okul 50 26,6 

Eğitim Düzeyi 
Lisans 122 64,9 

Lisansüstü 66 35,1 

Tecrübe 

1 yıldan az (yeni mezun) 27 14,4 

1-5 yıl 52 27,7 

6-10 yıl 58 30,9 

11 yıl ve üzeri 51 27,1 

Lisans mezuniyet notları 

0.00-2.99 72 38,3 

3.00-3.49 67 35,6 

3.50-4.00 49 26,1 

 

BULGULAR 

Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin olarak: “Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme 

programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi 

standartları hakkındaki görüşleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” sorusuna cevap aranmıştır. 

Elde edilen bulgulara ilişkin “bağımsız t-testi” sonuçları aşağıda sunulmuştur (Tablo 3). 

Tablo 3.  

Cinsiyete göre yapılan “bağımsız t-testi” sonuçları 

Faktörler Cinsiyet    n Levene Sig. df t p 

Faktör 1 
Kadın 130 

.589 186 .724 .470 
Erkek 58 

*p<.05 

Tablo 3’te verilen bulgular incelendiğinde, fen bilgisi öğretmenlerinin ölçekten aldıkları puanlarda (t(186) = .724; 

p>.05) cinsiyete göre istatistiki anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir.  

Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin olarak: “Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme 

programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi 

standartları hakkındaki görüşleri çalışılan kuruma göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” sorusuna cevap 

aranmıştır. Elde edilen bulgulara ilişkin “bağımsız t-testi” sonuçları aşağıda sunulmuştur (Tablo 4). 

Tablo 4.  

Çalışılan kuruma göre yapılan “bağımsız t-testi” analiz sonuçları 

Faktörler Kurum n Levene sig. �̅� df t p 

Faktör 1 
Devlet okulu 138 

.100 
70.36 

186 -2.301 .022* 
Özel okul 50 73.04 

*p<.05  

Tablo 4’te verilen bulgular incelendiğinde, fen bilgisi öğretmenlerinin ölçekten aldıkları puanlarda (t(186) =-2.301; 

p<.05) çalışılan kuruma göre özel okulda çalışan öğretmenler lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.  
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Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin olarak: “Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme 

programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi 

standartları hakkındaki görüşleri eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” sorusuna cevap 

aranmıştır. Elde edilen bulgulara ilişkin “bağımsız t-testi” sonuçları aşağıda sunulmuştur (Tablo 5). 

Tablo 5.  

Eğitim düzeyi göre yapılan “bağımsız t-testi” analiz sonuçları 

Faktörler Eğitim Düzeyi n Levene sig. �̅� df t p 

Faktör 1 
Lisans 122 

.861 
70.40 

186 -1.766 .079 
Lisansüstü 66 72.31 

*p<.05  

Tablo 5’te verilen bulgular incelendiğinde, fen bilgisi öğretmenlerinin ölçekten aldıkları puanlarda (t(186)= -1.766; 

p<.05) çalışılan kuruma göre anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir.  

Araştırmanın dördüncü alt problemine ilişkin olarak:  “Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme 

programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi 

standartları hakkındaki görüşleri tecrübeye göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” sorusuna cevap aranmıştır. 

Elde edilen bulgulara ilişkin “ANOVA” sonuçları aşağıda sunulmuştur (Tablo 6 ve Tablo 7). 

 

 

Tablo 6.  

Tecrübeye ilişkin “frekans”, “ortalama” ve “standart sapma” değerleri 

Faktörler Tecrübe  n �̅� ss 

Faktör 1 

 

1 yıldan az (yeni mezun) (1) 27 73.29 5.77 

1 - 5 yıl (2) 52 72.19 6.94 

6 - 10 yıl (3) 58 70.91 6.45 

11 yıl ve üzeri (4) 51 68.96 8.15 

 

Tablo 7.  

Tecrübe süresine ilişkin “ANOVA” sonuçları  

Faktörler 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p Tukey 

Faktör 1 

Gruplar arası 427.606 3 142.535 

2.904 .036* 1>4 Grup içi 9028.197 184 49.066 

Toplam  9455.803 187 

 

Tablo 7’de verilen bulgular incelendiğinde, fen bilgisi öğretmenlerinin ölçekten aldıkları puanlarda [F(3.184)= 2.904; 

p<.05] “tecrübeye” göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Farkın kaç yıllık tecrübelerden kaynaklandığı 

belirlemek için “Tukey testi” yapılmıştır. Tukey testi sonuçlarına göre, yeni mezun fen bilgisi öğretmen 

adaylarının “11 yıl ve üzeri” tecrübeye sahip fen bilgisi öğretmenlerine göre “kalite, akreditasyon ve uluslararası 

yeterlilikler çerçevesine yönelik standartlar” hakkında görüşlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmanın beşinci ve son alt problemine ilişkin olarak: “Fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen 

yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler 

çerçevesi standartları hakkındaki görüşleri lisans mezuniyet notlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” 

sorusuna cevap aranmıştır. Elde edilen bulgulara ilişkin “ANOVA” sonuçları aşağıda sunulmuştur (Tablo 8 ve 

Tablo 9). 
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Tablo 8.  

Lisans mezuniyet notlarına ilişkin “frekans”, “ortalama” ve “standart sapma” değerleri 

Faktörler Akademik not ortalamaları  n �̅� ss 

Faktör 1 

 

0.00-2.99 (1) 72 70.72 6.88 

3.00-3.49 (2) 67 69.85 7.92 

3.50-4.00 (3) 49 73.26 5.76 

Tablo 9.  

Lisans mezuniyet notlarına göre yapılan ANOVA sonuçları  

Faktörler 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p Tukey 

Faktör 1 

Gruplar arası 342.017 2 171.008 

3.471 .033* 3>2 Grup içi 9113.787 185 49.264 

Toplam  9455.803 187 

 

Tablo 9’da verilen bulgular incelendiğinde, fen bilgisi öğretmenlerinin ölçekten aldıkları puanlarda [F(2.185)= 3.471; 

p<.05] “lisans mezuniyet notlarına” göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Farkın hangi düzeydeki 

ortalamalardan kaynaklandığı belirlemek için “Tukey testi” yapılmıştır. Tukey testi sonuçlarına göre, “akademik 

ortalamaları 3.50-4.00” olanların kalite, “akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesine yönelik standartlar” 

hakkında görüşleri 3.00-3.49 arasında olanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

 

TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

Araştırmada, fen bilgisi öğretmenlerinin, fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite 

standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşlerinin 

çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında cinsiyete göre fen bilgisi 

öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, 

akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşlerinde anlamlı farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. Bu sonuca göre, cinsiyetin fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına 

yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları 

hakkındaki görüşlerini etkileyen bir değişken olmadığı söylenebilir. Karakaya, Uzel, Yılmaz ve Gül (2019) 

tarafından yapılan araştırmada, cinsiyetin öğretmenlik mesleğine hazır olma düzeylerini etkileyen bir faktör 

olmadığı belirlenmiştir. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının gerek öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının  

(Taşkın ve Hacıömeroğlu, 2010; Tuncer ve Bahadır, 2016) gerekse öz-yeterlik inançlarının yüksek olması (Akbaş 

ve Çelikkaleli, 2006; Azar, 2010) bu durumun oluşmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak araştırmanın 

bulgularından farklı olarak, Karakaya, Kılıç ve Uçar (2016) tarafından yapılan araştırmada, kadın öğretmen 

adaylarının öğretim programlarına yönelik kalite algının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada çalışılan kuruma göre, fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına 

yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları 

hakkındaki görüşlerinde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Özel okulda çalışan fen bilgisi öğretmenleri lehine 

anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, çalışılan kurumun fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi 

öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası 

yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşlerini etkileyen bir değişken olduğu söylenebilir. Taştan ve 

Tiryaki (2010) çalışmasında, özel okulda görev yapan öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin devlet okullarında 

gören yapan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç araştırmanın bulgusunu 

desteklemektedir.  

Araştırmada eğitim düzeyine göre fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına 

yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları 

hakkındaki görüşlerinde anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuca göre, eğitim düzeyinin fen bilgisi 

öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, 
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akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşlerini etkileyen bir değişken 

olmadığı söylenebilir. Bu durumun, lisansüstü eğitim yapılan branş ile ilgili olduğu düşünülebileceği gibi 

lisansüstü eğitimin kalitesi ile ilgili olduğu da söylenebilir.  

Araştırmada tecrübeye göre fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik 

kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki 

görüşlerinde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, yeni mezun fen bilgisi 

öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, 

akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşlerinin 11 yıl ve üzeri tecrübeye 

sahip öğretmenlere göre anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, tecrübenin fen bilgisi öğretmenlerinin 

fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve 

uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki görüşlerini etkileyen bir değişken olduğu söylenebilir. 

Lisans eğitimini yeni tamamlayan öğretmenlerin Bologna süreci hakkında bilgilerinin güncel olması bu durumun 

ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Bu durum Altınkaynak, Uysal, Akman ve Durmuşoğlu (2017) 

tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir. Altınkaynak ve diğerleri (2017) çalışmalarında, 

gerek öğretmen adayları gerekse akademisyenlerin Bologna sürecinin öğrenciler üzerine etkisini olumlu olarak 

ifade ettiklerini belirlemişlerdir. Bologna sürecinin önemini ifade eden Hoell, Lentsch ve Litta (2015) ise 

üniversiteler arasında kalite farklarının ortadan kaldırılması açısından bu sürecin övgüye layık olduğu ifade 

etmişlerdir. 

Araştırmada lisans mezuniyet notlarına göre fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme 

programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi 

standartları hakkındaki görüşlerinde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, 

3.50-4.00 arasında lisans mezuniyet notuna sahip fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme 

programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi 

standartları hakkındaki görüşleri 3.00-3.49 olanlara göre anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçtan yola 

çıkarak, lisans mezuniyet notunun fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına 

yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları 

hakkındaki görüşlerini etkileyen bir değişken olduğu söylenebilir. Akademik not ortalamasının yüksek olması fen 

bilgisi öğretmenlerin süreci daha iyi yönetmesini ve yeterliklerinin artmasına neden olduğu düşünülmektedir.  

Akademik başarı artıkça öz yeterlik düzeyine artmaktadır (Akbaş ve Çelikkaleli, 2006).  Karakaya ve diğerleri 

(2019), öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin alt boyutu olan öğreneni anlama boyutunda akademik not 

ortalamasının etkili olduğunu belirlemişlerdir.  Bu sonuçlar, araştırmanın bulgularını desteklemektedir.  

Sonuç olarak, eğitimde kaliteyi arttırmak için fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme 

programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi 

standartları hakkındaki görüşlerinin ve bu görüşleri etkilediği düşünülen değişkenlerin belirlenmesi oldukça 

önemlidir. Bu doğrultuda yükseköğretimde kalite standartlarına yönelik daha fazla çalışmanın yapılması 

önerilmektedir.   
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POLİS MEMURLARININ BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE 

GÖRE İNCELENMESİ* 

Cihat ALBAYRAK 

Sakarya Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Cüneyt BİRKÖK 

Sakarya Üniversitesi, Türkiye 

Özet 

Bu araştırmanın polis memurlarının bilinçli farkındalık düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, serbest zaman 

faaliyetleri ve spor yapma sıklıkları açısından incelenmesidir. Araştırma tarama çalışması olarak desenlenmiştir. 

Araştırma verileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 202 polis memuruna Demografik Bilgi Formu, 

Bilinçli Farkındalık Ölçeği (Özyeşil, Deniz ve Arslan, 2011) uygulanarak toplanmıştır. Veri analizi kullanılabilir 

olan 196 veri üzerinde yapılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiğinde dolayı   parametrik testlerden bağımsız 

örneklemler için t Testi ve tek yönlü varyans analiz edilmiştir. Değişkenler açısından bilinçli farkındalık durumları 

tek tek incelediğinde yalnızca polis memurların serbest zaman faaliyetleri ile bilinçli farkındalıkları arasında 

anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Diğer değişkenler açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler : Bilinçli Farkındalık, Polis Memuru, Sakarya 

GİRİŞ 

Bilinçli farkındalık köklerini doğu meditasyonu geleneğinden alan bir dikkat yönlendirme olmasına 

rağmen günümüz batı dünyasında araştırılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır (Kabat-Zinn,2009). Budist 

inancından esinlenilen Farkındalık çok eski bir uygulama olmasından insanoğlunun gündelik yaşamında da derin 

ilişkiye sahiptir. Dini inanç olarak Budizm ile ilişkisi bulunmak iken; bireylerin öznel davranışları ve kendi 

dünyaları ile dengeli bir yaşam sürdürmesi ile ilgilidir. Bireyin kim olduğunu, bakış açısı, kendi dünyasında nasıl 

göründüğünü araştırmakta bulur. Hepsinden daha fazlası temas durumunda bulunmaktadır (Kabat-Zinn,1994). 

Bireyin kendi yaşadığı elem dolu duyguları, acılarını anlayıp kabullendiğinde, bu durumun neyi ortaya çıkardığını 

bulur ve yaşanılan olumsuz duyguları huzur, saadet, mutluluk ve özgürlüğe değiştirecek bir hal ve davranış 

geliştirir. Ancak huzur ve saadeti temin etmek için hayatımız boyunca elem ve kederin vuku bulamamasını temenni 

etmek hata olur. Yaşadığımız acı ve keder ile hayatta tecrübe sahibi oluruz. Elde edeceğimiz tecrübeler ile beraber 

huzuru ve saadeti daha iyi bir şekilde temin ederiz. Kalbimizde keder bulunduğunda bile hayatın bir çok neşesini, 

sevincin, huzuru elde edebiliriz (Hanh,1998). Budizm ana düşüncesinin bireyin en derin doğasıyla temas halinde 

bulunmak ve bu durumu hiçbir ket olmaksızın, oluruna bırakmaktır. İlaveten, ‘ Buda ’ sözcüğü, bireyin kendi 

tabiatında uyanmış manasına gelir (Kabat-Zinn1994;2009). 

Yaşadığımız elem ve kederlerin asıl sebebini tespit etmeye çalıştığımızda, temelinde yatan sorunların 

kişinin kendi heves ve isteklerinin olduğu görülmektedir. Bununla beraber  yaşanılan sorunların farklı nedenlerden 

de  ötürü ortaya çıktığı görülmektedir. Şayet yaşanılan sorunlara dikkatle yaklaşırsak, acımızı ve ıstırabımızı temel 

sebebini kavrayıp yaşanılan bu acıyı ortadan kaldırabilir (Hanh, 1987). Budizm inancında iki gerçek 

bulunmaktadır. Dünyevi veya kişiye göre değişen gerçek ve mutlak olan gerçektir. Dünyevi gerçekte huzurun ve 

kederin varlığını tespit ederiz ve saadete doğru yönelmeye çalışırız.  

Bilinçli farkındalık en yalın ifade ile, bilinçli şekilde yaşama öğretisidir. Bilinçli farkındalığın dini veya 

bilimsel ritüeller ile kavga etmez. Sizi yeni bir düşünce kalıplarına sokmaz, farklı fikirleri inandırmaya çalışmaz, 

                                                             
* Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yapılan Yüksek Lisans tez çalışmasından 

üretilmiştir. 
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yeni bir inanç sistemine dahi etmez. Yalnızca bireyin kendini dinleme, sorgulama ve dikkatli davranışlarından 

meydana gelen, mevcut durumlarınızla daha fazla temas etmenin uygulamalı biçimidir (Kabat-Zinn, 1994). 

Bilinçli farkındalığın dilimizde çevrilmesin tam olarak ‘ derin farkındalık hali’ olarak tercüme edilmiştir. 

Kelimenin kaynağı Budizm yaşantısında ön yargılı olmadan, yalnızca yaşanan zamana yönelmedir 

(Brown&Ryan,2003). Bilinçli farkındalık durumlarında organizma çevresindeki uyarıları duyu organları ile 

farkına varır ve gerçek yaşamla ilişkilendirir (Brown&Ryan, 2003). Bu ilişkilendirme insanları anı yaşamasına 

imkan sağlar (Brown&Ryan&Crewwell, 2007). 

Bilinçli farkındalık uyarıcı ve tepki arasındaki süreci etkiler; tecrübeleri şu anın içeriden bir bütün olarak 

algılamayı, kabullenmeyi, ön yargılardan sıyrılarak yanıtlarımızı sunmamamızda bizlere rehberlik eder. Bilinçli 

olduğumuz takdirde zihnimiz geçmiş ve gelecekle uğraşır durumda değildir, var olan durumları yargılamaz ya da 

inkar etmeden tam olarak var olan anda kalırız (Germer, 2005). 

Bilinçli farkındalık kavramı, geçmişte yaşanan veya gelecekte planlanan olası deneyim ve duyguların 

tesiri altında olmadan anlık deneyimler yaşayıp, anı kabul edip onaylamak şeklinde tanımlanır (Bishop ve ark. 

2004). Bilinçli farkındalık polis memurlarında yaşadıkları ana dikkatini en üst derecede vererek, tarafsızca ve ön 

yargısızca yaşayacakları tecrübeler sayesinde stresle başa çıkmada etkili bir yöntem olabilir. Polis memurlarının 

bilinçli farkındalık durumlarının yüksek olması durumlarda iş hayatında ve sonrasında yüz yüze kalacakları aşırı 

olumsuz durumlarda görevlerinin daha başarılı şekilde ifa etmeye, hayatlarının daha yüksek kalitede geçirmeye 

olanak tanıyacaktır.  

Kabat-Zinn, bilinçli farkındalığın merhamet ile var olabileceğine söylemektedir. Zinn’e göre doğasında  

zarar verme düşüncesi olmayan bireylerde bilinçli farkındalık görülür. Goldstein ise bilinçli farkındalığı “her 

zaman erdemli bir özellik” diye tanımlamaktadır. Kendisine göre sebebi ise bilinçli farkındalık, açgözlülük, nefret 

ve egodan uzak kalarak mümkün olur (Cullen, M. 2011). Bu kavram, kişi kendine ve karşısındakinin davranışlarına 

karşı dikkatsiz ve farkında olmadan otomatik veya dürtüleriyle davrandığı zaman tehlikeye girer (Deci & Ryan, 

1980). Bu çerçevede, çalışmanın amacı polis memurlarının bilinçli farkındalıklarının yükselmesi ile yaşanacak 

olası intihar durumları engellenmiş olacak, yaşam sevinçleri artacak ve çalışma hayatlarını çok olumlu bir katkı 

sağlayacaktır.  

Alan yazıda üniversite öğrencileri (Ülev, 2014; Bayram2019; Durusoy,2019), evli bireyler (Deniz, 2017; 

Boylu,2018), öğretmen adayaları (Yavuz, 2019; Tonga, 2019) ile bilinçli farkındalık düzeylerini inceleyen 

çalışmaların olduğu ancak polis memurları ile bilinçli farkındalık düzeylerini temel alan çalışmaların olmadığı 

görülmektedir. Bu sebepten dolayı bilinçli farkındalık kavramının polis memurları üzeri araştırmamızda 

değişkenlerle olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu yönüyle çalışmanın özgün olduğu düşünülmektedir. Polis 

memurlarının bilinçli farkındalık düzeylerinin cinsiyet (Şehidoğlu, 2014; Şahin, 2018), medeni durum (Acer, 

2018; Carson, 2004), serbest zaman faaliyetleri ve spor yapma sıklıkları (Alemdağ ve Öncü, 2015 açısından 

incelenmesinin nedeni daha önce başka örneklemlerde bireylerin bilinçli farkındalık düzeylerinin bu değişkenler 

açısından incelenmesidir.  

PROBLEM  

 

Polis memurlarının bilinçli farkındalık düzeyleri cinsiyet, medeni durum, serbest zaman faaliyetleri ve 

spor yapma sıklıkları değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

ALT PROBLEMLER   

1. Polis memurlarının cinsiyet değişkenine göre bilinçli farkındalık ve stresle başa çıkma düzeyleri arasında anlamlı 

bir ilişki var mıdır ? 

2. Polis memurlarının medeni durum değişkenine göre bilinçli farkındalık ve stresle başa çıkma düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır ? 

3. Polis memurlarının serbest zaman faaliyetleri değişkenine göre bilinçli farkındalık ve stresle başa çıkma arasında 

düzeyleri anlamlı bir ilişki var mıdır?  
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4. Polis memurlarının spor yapma sıklıkları değişkenine göre bilinçli farkındalık ve stresle başa çıkma arasında 

düzeyleri anlamlı bir ilişki var mıdır? 

YÖNTEM 

  Çalışmamızda, mevcut durumu tespit etme amaçlandığından tarama çalışması  başvurulmuştur. Tarama 

modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır. Tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli ise, iki ve daha çok sayıdaki değişken 

arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 2016). 

Karasar (2010) genel tarama modellerini çok sayıda elemandan oluşan evrende, evren hakkında varılmak istenen 

yargıya ulaşmak için evrenin tümünün ya da ondan alınan bir örneklem üzerinde yapılan çalışma olarak 

tanımlamıştır ilişkisel arama modeli ise iji veya daha fazla değişken arasındaki değişim miktarını belirlemeyi 

amaçlayan bir araştırma modelidir (Karasar, 2010). 

ÖRNEKLEM 

Araştırmanın çalışma grubu 2019 yılında Sakarya ilinin merkez ilçelerinde görev yapan 202 polis 

memurundan oluşmaktadır. Uygun örnekleme yöntemi kullanılmış ve gönüllülük esas alınmıştır. Veriler 

düzenlenirken uygun olmayan 6 polis memuruna ait veri araştırmadan çıkartılmıştır. Örneklem grubu 50 bayan, 

144 erkek  ( olmak üzere toplam 196 polis memurundan oluşmaktadır. Araştırmada zaman ve işgücü kaybını 

önlemek için uygun örnekleme (convenince sampling) yöntemi esas alınmıştır (Büyüköztürk vd, 2014:92; Balcı, 

2010:96). 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI VE VERİ TOPLAMA SÜREÇLERİ 

 Bilinçli Farkındalık Ölçeği  

 

Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ) Özyeşil, Arslan, Kesici ve Deniz (2011) tarafından Türkçeye uyarlama 

çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dil eşdeğerliği için İngilizce öğretmenliği anabilim dalında okuyan öğrencilere 

(İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce) çeviriler uygulanmış ve İngilizce Türkçe formlardan elde edilen puanlar 

arasında pozitif ve anlamlı korelasyonlar (r=.95, p<.001; r=.96, p<.001) ortaya çıkmıştır. BİFÖ’nün yapılarını 

belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Uygulanan açımlayıcı ve doğrulayıcı 

faktör analizleri sonuçlarına göre ölçek tek boyutlu bir yapı göstermektedir. BİFÖ için yapılan madde toplam 

korelasyonunda ölçeğin bütün maddeleri için .40’ın üzerinde ilişki ortaya çıkmıştır. BİFÖ’ nün her bir madde için 

madde faktör yükleri .48 ile .81 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .80 ve test-

test tekrar korelasyon .86 olarak hesaplanmıştır (Özyeşil ve diğ., 2011). 

 Kişisel Bilgi Formu  

Katılımcıların cinsiyet, medeni durumu, serbest zamanda en çok yapılan faaliyet, ,spor yapama sıklığı 

hakkında bilgi almak amacı ile kişisel bilgi formu uygulanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Ölçekler ilk aşamada sıralı olarak numaralanmış ve yapılan incelemeler sonucunda eksik ve ya hatalı olan 

6 katılımcı örneklemden çıkarılmıştır.  Verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır. Analizlere başlamadan 

önce ilk olarak normallik dağılımı yapılıp, normallik sınaması Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur. Yapılan 

normallik sınaması sonucunda normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Analizlerin grup karşılaştırmaları için 

30 ve üstü katılımcı iki değişkenli gruplarda Bağımsız t Testi, üç veya daha fazla değişkenli gruplarda Tek Yönlü 

ANOVA testi uygulanmıştır. Grup karşılaştırmalarının 30 ve daha az olduğu durumlarda ise Kruskal Wallis testi 

uygulanmıştır. Veriler arasında ilişkiye bakmak içn Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Bilinçli Farkındalık 

Ölçeği Ölçeği arasındaki ilişki tespit etmek için regresyon analizi uygulanmıştır.  
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Normallik Sınaması 

Araştırmamızda kullanılan hipotezlere ilişkin kullanılacak olan istatiksel yöntemlerin temel varsayımı 

olan normallik sınaması yapılmıştır. Normallik sınamalarında gözlem sayısı 29 dan az olduğunda Shapiro- Wilks 

testi, gözlem sayısı 29 ve daha büyük olduğunda ise Kolmogoroz- Simirnov testi kullanılmaktadır. Veri sayımız 

196 olduğu için Kolmogorov- Simirnov test sonucundan yararlanılmıştır. Değişkenlerin toplam puanlar üzerinde 

yapılan işlemlerde puanlara ilişkin çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) katsayılarının -1,5 ile 1,5 aralığında 

olduğunda normal dağılım olarak kabul edilebileceğini (Tabachnick ve Fidell,2007:79) gösteren literatür 

kaynakları vardır. Kolmogrow-Smirnow testi sonuçlarında ise tüm puanlardaki anlamlılık değerinin 0.05’in 

üzerinde (p>0,05) olduğu görülmektedir. Bu durum puanların normal dağılım sergilediği şeklinde kabul 

edilmektedir. Kolmogrow-Smirnov testi, çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde puan dağılımların normal 

dağılım sergilediği görülmektedir.  

 

Tablo 2 Ölçeklerin Normallik Sınaması  

 

 

N Skewnees 

( Çarpıklık ) 

Kurtosis 

( Basıklık ) 

Kolmogorov-

simirnov 

Bilinçli Farkındalık 196 -0,201 -0,371 0.012 

 

Araştırma ölçeklerin normallik testi neticesinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1.5 ve -1.5 değerler 

arasında bulunduğu için normal dağılım göstermiştir. 

 

Tablo 3 Değişkenlerin Normallik Sınaması 

 

Değişkenler  

N Skewnees 

( Çarpıklık ) 

Kurtosis 

( Basıklık ) 

Kolmogorov-

simirnov 

Cinsiyet  196 1.132 -0,725 0.000 

Medeni Durum 196 0.984 -1.042 0.000 

Serbest Zaman Faaliyetleri 196 0.625 -1.471 0.000 

Spor Yapma Durumları 196 -.0391 -1.358 0.000 

 

Değişkenlerin normallik testi neticesinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1.5 ve -1.5 değerler arasında 

bulunduğu için normal dağılım göstermiştir. 
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BULGULAR 

Tablo 3 Cinsiyete Göre Bilinçli Farkındalık Arasındaki  t Testi Sonuçları 

 

Bilinçli 

Farkındalık 

 

 

Cinsiyet N X SS Sd t p 

Erkek 

 

146 66.047 12.108  

194 

 

0.640 

 

0.523 

Kadın 50 64.82 10.466 

Polis Memurlarının Bilinçli Farkındalık düzeyleri ile Cinsiyetleri arasındaki anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda p=0.523, 

p>0,05 olduğundan dolayı anlamlı fark bulunamamıştır. Erkeklerin, Kadınlara göre Bilinçli Farkındalık düzeyleri 

daha yüksektir. Buna göre erkek polis memurlarının bilinçli farkındalık düzeyleri (X=66.047), kadın polis 

memurlarının (X= 64.82) daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 4 Medeni Durumlarına Göre Bilinçli Farkındalıkları Arasındaki t Testi Sonuçları 

 

 

Bilinçli 

Farkındalık 

 

 

Cinsiyet N X SS Sd t p 

 

Evli 

 

 

141 

 

65.645 

 

11.939 

 

 

 

194 

 

 

 

-0.171 

 

 

 

0.865  

Bekâr 

 

 

55 

 

65.963 

 

11.155 

 

Polis memurlarının Bilinçli Farkındalık düzeyleri ile medeni durumları arasındaki anlamlı bir şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda 

p=0.865, p>0.05 olduğundan dolayı anlamlı fark bulunamamıştır. Bekarların, Evlilere göre Bilinçli Farkındalık 

düzeyleri daha yüksektir. Bekâr polis memurlarının bilinçli farkındalık düzeyleri (X=65.963) evli polis 

memurlarından  (X=65.645) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 5 Polis Memurlarının Serbest Zaman Faaliyetleri ile Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişki 

(ANOVA) 

 

 

 

Bilinçli 

Farkındalık 

Serbest Zaman 

Faaliyetleri 

N X SS F p Fark  

Ailemle Zaman 

Geçiririm 

106 67.037 11.258  

 

4.033 

 

 

*0.019 

 

 

1>3 Arkadaşlarımla 

Zaman Geçirim  

28 68.285 11.482 

Diğer 62 62.3354 11.971 

*p<0.05 

 

Polis Memurlarının Serbest Zaman Faaliyetlerine  göre Bilinçli Farkındalık düzeyleri karşılaştırıldığında 

en yüksek değer  Arkadaşlarımla Zaman Geçiririm  grubu (X=68.285), en düşük değerin ise Diğer grubu 

(X=62.335) olarak görülmektedir. Katılımcıların Bilinçli Farkındalık düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla istatiksel testlerden parametrik bir test olan tek yönlü varyans analizi 
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kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda F=4.033, p=0.019, p<0.05 olduğundan dolayı anlamlı farklılık 

saptanmıştır. Farklılığın kaynağını tespit etmek için Tukey testi kullanılmıştır. Farklılığın yönü Ailemle Zaman 

Geçirim (1)  > Diğer (3) olarak tespit edilmiştir. 

  

Tablo 6 Polis Memurlarının Spor Yapma Sıklıkları ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki 

(ANOVA) 

 Senelik izin Yerleri N X SS F p  

 

 

Bilinçli 

Farkındalık 

 

 

 

Yapmıyorum 

 

63 66.952 13.109  

 

 

0.763 

 

 

 

0.468 

 

 

 

--- 

Haftada Birkaç Kez 

 

89 65.974 10.503 

Ayda Birkaç Kez 44 64.113 11.92 

 

Polis Memurlarının Spor Yapma Sıklıklarına göre Bilinçli Farkındalık düzeyleri karşılaştırıldığında en 

yüksek değer Yapmıyorum gruba ait polis memurlarında (X=66.952),  en düşük değerin ise Ayda birkaç Kez grubu 

(X=64.113)  olarak görülmektedir. Katılımcıların Bilinçli Farkındalık düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla istatiksel testlerden parametrik bir test olan tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda F=0.763, p=0.468, p>0.05 olduğundan dolayı anlamlı farklılık 

saptanmamıştır.  

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Cinsiyet Durum Değişkenine Göre Bilinçli Farkındalık Durumları  

 

Tourek (2014) çalışmasında ruh sağlığı çalışanları üzerinde, kültür ve bilinçli farkındalık ilişkisi üzerinde 

araştırmalarda bulunmuştur. Çalışmaların neticesinde bayanların bilinçli farkındalık seviyelerinin erkeklerin 

bilinçli farkındalık seviyelerinden daha fazla olduğunu sonucuna ulaşmıştır. Şehidoğlu(2014), çalışmasında ise 

ergenlerin bilinçli farkındalık seviyeleri ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ergenlerde 

bilinçli farkındalık seviyeleri ile problemli internet kullanımı arasında olumsuz yönde, kuvvetli bir ilişki tespit 

edilmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından bayanlarda bilinçli farkındalık seviyesi ile problemli internet kullanımı 

arasında yüksek bir ilişki tespit edilirken, erkekler de orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Şahin (2018)’in 

“üniversite öğrencilerinde bilinçli farkındalık ile yaşam doyumu ve iyi oluş arasındaki ilişkileri” üzerinde yaptığı 

araştırmaya göre cinsiyet değişkeni açısından bilinçli farkındalık puan ortalamaları arasında, kız öğrencilerin erkek 

öğrencilerden daha yüksek bir ortalaması olmasına rağmen, anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır. Çepikkurt & 

Coşkun (2010)’nun “üniversiteli dansçıların sosyal ve beden imgesinden hoşnut olma düzeyleri” adlı çalışmasında, 

katılımcıların cinsiyetleri ile bilinçli farkındalık düzeyi ölçeğinden aldıkları puan ortalaması arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır. Tourek (2014), Şehidoğlu (2014) yaptıkları çalışmada cinsiyet değişkeninde bayanların 

erkeklerden daha anlamlı farklılaşma tespit edilirken, Şahin(2018), Çepikkurt ve Coşkun(2010) çalışmalarında ise 

cinsiyet değişkenin bilinçli farkındalık düzeyleri ararsında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Yapılan bu çalışma ise 

bizim yaptığımız araştırmayı destekler biçimdedir. Cinsiyet değişkenin polis memurlarında bilinçli farkındalık 

düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma olduğunu söyleyemiyoruz. Bu veriler ışığında çalışmamız neticesinde polis 

memurlarının cinsiyet durumları açısından herhangi bir anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 
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Medeni Durum Değişkenine Göre Bilinçli Farkındalık Durumları  

 

 Acer (2018) yapmış olduğu araştırmada medeni durumlarının bilinçli farkındalık arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Evli bireylerin, bekar bireylerde nispeten daha fazla bilinçli farkındalığa sahip olduklarını tespit 

etmiştir. Carson(2004) yaptığı çalışmada ise evli bireylerin yaşamlarındaki zorluklarla mücadelesinde bilinçli 

farkındalık seviyelerini arttırdığına değinmiştir. Falb ve Pargament (2012) yaptıkları araştırmada ise bilinçli 

farkındalığın daha az strese sebep olduğu ve evlilik durumlarına olumlu katkı yaptığını söylemektedirler. Bu 

çalışmalar ışığında bizim yapmış olduğumuz araştırma neticesinde polis memurlarının medeni durumlarının 

bilinçli farkındalık ve stresle başa çıkma arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bekâr polislerin bilinçli 

farkındalıklarının evli polis memurlarına göre daha yüksek seviyede iken, evli polis memurların stresle başa çıkma 

durumları bekar polis memurlarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Spor Yapma Sıklığı Değişkenine Göre Bilinçli Farkındalık Durumları  

 

Alemdağ ve Öncü (2015)’nün yapmış olduğu çalışmada bireylerin yaptıkları spor yapma türleri ile bilinçli 

farkındalık arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktayken, spor yapma saatleri ile bilinçli farkındalık 

ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.  Haftalık spor yapma saatleri 2-3 

saat olan bireylerin, haftalık 4-5 saat arası spor yapan bireylerin puan ortalamalarında daha yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada ise polis memurlarının spor yapmak sıklığı arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Bunun nedenlerine bakıldığında öncelikle polis memurlarının fazla çalışma mesai saatleri, 

düzensiz çalışma durumları, kendilerine ayıracak uygun zaman olmadığından dolayı katılımcıların çoğu spor 

yapmadıkları ya da ayda birkaç kez yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç da spor yapma sıklıklarının haftada 

birkaç kez olma durumlarının artırılması ile Alemdağ ve Öncü (2015)’nün yaptıkları çalışmayı destekler nitelikte 

olabilir. Lakin yukarıda da belirttiğimiz gibi polis memurlarının spor yapmaya ayıracak vakitlerinin 

kalmadıklarından dolayı, var olan vakitlerini çoğunu da aileleri ile geçirdikleri için spor yapma sıklıkları arasında 

anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Yaptığımız çalışmada ise polis memurlarının bilinçli farkındalıkları ile spor 

yapma sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiş iken spor yapmayan kişilerin haftada birkaç kez ile 

ayda birkaç kez yapanlara oranla bilinçli farkındalıkları durumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Serbest Zaman Faaliyeti Değişkenine Göre Bilinçli Farkındalık Durumları  

Yaptığımız araştırma neticesinde polis memurlarının serbest zamanlarında yaptıkları faaliyetler ile 

bilinçli farkındalıkları arasında anlamlı bir netice elde edilmiştir. Katılımcıların %55’ine yakın kesimi ailesiyle 

zaman geçirdikleri ve ailesiyle zaman geçiren polis memurlarının bilinçli farkındalıkları diğer faaliyetlerde 

bulunan polis memurlarından daha fazla olduğu neticesine varılmıştır. Bu bağlamda ailelerine zaman ayırdıkça 

polis memurlarının daha fazla bilinçli farkındalıkları yüksek olacağı düşünülmektedir. Gruplar arası karşılaştırma 

yapıldığında Ailesiyle zaman geçiren polis memurların ortalama değerlerinin zamanın Diğer durumlarla 

geçirenlerden de daha fazla olduğu da görülmektedir. Literatür tarandığında serbest zaman faaliyeti değişkeni ile 

yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamaktadır.  

ÖNERİLER 

  

o Üniversitelerle yapılacak işbirliği çerçevesinde taşra teşkilatında görev yapan emniyet mensuplarına bilinçli 

farkındalık eğitimlerinin sunulabilir.  

 

o Hizmet içi eğitimlerde polis memurlarına bilinçli farkındalık derslerinin verilebilir. 

 

o Emniyet Teşkilatının kurum içerisinde bilimsel çalışmalara daha çok yön vermesi, teşkilatın kendi bünyesindeki 

çeşitli sorunlara çözüm sağlayacaktır. 
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o Polis Meslek Okullarında bilinçli farkındalık derslerin eğitim programlarında yetersiz olduğu düşünüldüğünden 

bu konu başlıkları açısından tekrar düzenlenebilir. 

 

o Farklı yer ve zamanlarda benzer çalışmalar yapılabilir.  
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Özet 

Öğretmen yetiştirme bağlamında Türkiye’de yapılan uygulamalar kısaca özetlenecek olunursa: 1982 yılında 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kurulması ile öğretmen yetiştiren Eğitim Enstitüleri, Eğitim Fakültesi adı 

ile üniversitelere bağlanmış; öğretmen ihtiyacı, Fen-Edebiyat fakültesi mezunu öğrencilere pedagojik formasyon 

dersleri verilerek ve Eğitim Fakülteleri mezunları ile giderilmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise YÖK, ortaöğretim 

alan öğretmenliği için öğretmenlik sertifika programlarının uygulama, içerik ve süre konularında ihtiyacı 

karşılamadığını belirtip tezsiz yüksek lisans programları ile öğretmen yetiştirmeye başlamıştır. Tezsiz yüksek 

lisans programlarının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte tüm öğretmenlik sertifika programları 1998-1999 

öğretim yılında kapatılmıştır. Öğretmen yetiştirmede yapılan son değişiklik, YÖK genel kurulunun 2010 yılında 

aldığı karardır. Buna göre, tezsiz yüksek lisans programları kaldırılarak yerine tekrar pedagojik formasyon eğitimi 

getirilmiş ve eğitim fakültesi mezunu ya da öğrencisi olmayan bireyler, YÖK’ün izin verdiği üniversitelerin açtığı 

Pedagojik Formasyon programlarına kayıt olarak aldıkları belge sonrasında KPSS’ye girerek öğretmen olarak 

atanabilmektedirler.  Öğretmenlerin mesleklerine olan tutumları, onların duygu, düşünce ve davranışlarını 

etkilemelerinin yanı sıra, işlerini de severek yapmalarını ve görevlerinde başarılı olmalarını etkiler. Bu durum 

öğretmen adaylarının mesleğine ilişkin olumlu tutumlara sahip olmaları ve nitelikli öğretmen yetiştirilmesi 

açısından da önemlidir. Bu araştırmanın temel amacı pedagojik formasyon eğitimi almakta olan öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma 

2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde pedagojik formasyon programına 

devam etmekte olan 349’u kadın 220’si erkek; 290’ı pedagojik formasyon ve 279’u eğitim fakültesine devam eden 

öğretmen adayları olmak üzere toplam 569 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda cinsiyet 

değişkeni bağlamında kadın öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farlılık elde edilmiştir. Devam edilmekte olan 

bölüm değişkeni bağlamında öğretmenlik mesleğine yönelik tutum açısından en yüksek ortalamaya Sınıf Eğitimi, 

Türk Dili Edebiyatı ve Kimya öğretmen adayları sahip olurken; en düşük ortalamaya ise Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri, Fizik ve Felsefe grubu öğretmen adaylarının sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki tutum, öğretmenlik mesleği, pedagojik formasyon, eğitim fakültesi, öğretmen adayı 

PROBLEM DURUMU ve AMAÇ 

Meslek, bireyin yasamı boyunca mutluluk, doyum, özgürlük, kendini gerçekleştirme gibi ihtiyaçların karşılanması 

ve yasam felsefesinin oluşmasında önemli bir etmendir. Meslek sayesinde birey kendi sınırlarını aşar ve 

evrenselleşebilir. Bireyin öz yapısına uygun olmayan bir alana yönelmesi, onun gelişimini engelleyici bir etkiye 

sahiptir, ayrıca böyle bir durum psikolojik doyumsuzluk ve rahatsızlığa sebep olabilir. (Altıntaş,1999). 

Öğretmenlik mesleği, yetişmekte olan nesli, ailesi, çevresi, milleti, devleti ve vatanı için daima yararlı, yapıcı, 

yaratıcı, iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirme sanatı olarak tanımlanabilir (Tekışık, 2003). Öğretmenlik 

mesleğinin temelini değerler oluşturur.  

Öğretmen yetiştirme bağlamında Türkiye’de yapılan uygulamalar kısaca özetlenecek olunursa: 1982 yılında 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kurulması ile öğretmen yetiştiren Eğitim Enstitüleri, Eğitim Fakültesi adı 

ile üniversitelere bağlanmış; öğretmen ihtiyacı, Fen-Edebiyat fakültesi mezunu öğrencilere pedagojik formasyon 

dersleri verilerek ve Eğitim Fakülteleri mezunları ile giderilmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise YÖK, ortaöğretim 

alan öğretmenliği için öğretmenlik sertifika programlarının uygulama, içerik ve süre konularında ihtiyacı 

karşılamadığını belirtip tezsiz yüksek lisans programları ile öğretmen yetiştirmeye başlamıştır. Tezsiz yüksek 

lisans programlarının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte tüm öğretmenlik sertifika programları 1998-1999 
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öğretim yılında kapatılmıştır. Öğretmen yetiştirmede yapılan son değişiklik, YÖK genel kurulunun 2010 yılında 

aldığı karardır. Buna göre, tezsiz yüksek lisans programları kaldırılarak yerine tekrar pedagojik formasyon eğitimi 

getirilmiş ve eğitim fakültesi mezunu ya da öğrencisi olmayan bireyler, YÖK’ün izin verdiği üniversitelerin açtığı 

Pedagojik Formasyon programlarına kayıt olarak aldıkları belge sonrasında KPSS’ye girerek öğretmen olarak 

atanabilmektedirler (Atanur Başkan ve Aydın, 2006).  

Öğretmen yetiştirme sistemi kadar öğretmen ya da öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumunun da etkili bir 

eğitim sistemi önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öğretmenler, kalkınmış bir toplum oluştururken 

inandıklarını öğretme eğilimindedirler. Bu bağlamda, öğretmenlerin mesleki ve kişisel kimliklerinin Öz algı, 

benlik saygısı, mesleki güdülenme, görev algısı ve vizyon ögelerinden oluştuğu söylenebilir (Day, 2002). Mesleğe 

yönelik tutumun mesleki performans ve mesleki doyum ile doğrudan ilişkili olduğu çeşitli araştırmalarla (Ayık ve 

Ataş, 2013; Ahmad, Ahmad ve Shah, 2010) ortaya konmuştur. Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleği için 

de mesleğe yönelik tutum önemlidir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum en yalın haliyle bireyin mesleği 

hakkındaki düşünceleri ve duyguları biçiminde tanımlanabilir. Üstüner, Demirtaş ve Cömert (2009) öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirdiği araştırma sonucunda öğretmenlik mesleğini içsel nedenlerden dolayı seçen öğretmen adaylarının 

mesleğe yönelik tutumları ile dışsal nedenlerden dolayı seçen öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları 

arasında anlamlı farklılığın olduğunu belirlemiştir.  

Alanyazın incelendiğinde öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik olarak 

gerçekleştirilen çok sayıda araştırmaya (Adıgüzel, 2017; Aksoy, 2010; Aydın ve Sağlam, 2012; Bağçeci ve diğ., 

2015; Bozdoğan ve diğ., 2007; Bulut ve Doğar, 2006; Bulut, 2009; Çiğdem ve Memiş, 2011; Dönmez ve Uslu, 

2013; Güdek, 2007; Gürbüz ve Kışoğlu, 2007; Kahyaoğlu ve diğ, 2013; Oral, 2004; Pektaş ve Kamer, 2011; 

Saracaloğlu ve diğ., 2004; Şahin, 2010; Üstün, 2007; Üstüner ve diğ., 2009; Taşkın ve Hacıömeroğlu, 2010; Yeşil, 

201, Soibamcha ve Pandey, 2016; Odike ve Nnaekwe, 2018; Ransome, Mohamed ve Bridgemohan 2016) 

rastlamıştır. Ancak örneklem grubu olarak doğrudan pedagojik formasyon öğrencilerini alan (Sezgin, Koşar, Er 

ve Şahin, 2014) araştırmalara rastlanmış ancak eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları ile pedagojik 

formasyon eğitimi almakta olan öğretmen adaylarının bir arada örneklem grubunu oluşturduğu bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Araştırmanın alanyazındaki bu eksikliği gidermesi umulmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı 

pedagojik formasyon eğitimi almakta olan öğretmen adaylarının ve eğitim fakültesine devam etmekte olan 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. bu 

temel amaca dayalı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında cinsiyet değişkeni açısından 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında devam edilen bölüm değişkeni 

açısından anlamlı bir farklılık var mıdır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren/örneklem, veri toplama aracı, verilerin analizi ile ilgili bilgiler yer 

almaktadır.  

Araştırmanın modeli 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2009). Bu yaklaşımda bir grubun geçmişte veya hala var olan bazı 

özelliklerinin betimlenmesi için veri toplanması amaçlanır. Araştırma konuları kendi koşullarında ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011). Bu çalışmada, öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet ve bölümlerine göre farklılık gösterip 

göstermediği betimlenmiştir. 
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Evren/Örneklem 

Araştırmanın ulaşılabilir evreni 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 

eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri ve formasyon öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Araştırma, pedagojik formasyon programına devam etmekte olan 349’u kadın 220’si erkek; 290’ı pedagojik 

formasyon (Kimya, Fizik, Matematik, Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, BESYO) ve 279’u eğitim 

fakültesine (Sınıf eğitimi, Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, Sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe 

Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği) devam eden öğretmen adayları olmak üzere toplam 569 öğretmen adayı 

ile gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Üstüner (2006) tarafından geliştirilen (5’li likert tipi) öğretmenlik mesleğine 

ilişkin tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin ölçüt ölçek geçerliliği .89’dur. Ölçeğin kararlılığına ilişkin güvenilirlik 

katsayısı .72’dir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ise (Cronbach Alpha) .93 olarak ifade edilmiştir. Ölçme aracı 

5=Kesinlikle Katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Kesinlikle Katılmıyorum 

biçiminde puanlanmıştır. 34 maddeden oluşan ölçekte on madde (2, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 30, 32. madde) olumsuz 

yargı içermektedir. Olumsuz ifadelerin tersten puan değerleri (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1) olarak girilmiştir.   

Verilerin Analizi 

Verilere hangi tür analiz yönteminin uygulanacağına karar verebilmek için verilerin dağılımı incelenmiştir. 

Verilerin normal dağılıma uygunluğunun araştırılması amacıyla Kolmogorov-Smirnov Uygunluk testi 

kullanılmıştır. Verilerin normal dağıldığı belirlenmiştir. Cinsiyet üzerinde bağımsız örneklem t-testi; branş 

değişkeni üzerinde tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA); gruplar arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Scheffe testi kullanılmıştır.   

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular tablolar biçiminde sunulmuştur. Cinsiyete göre öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında fark olup 

olmadığına ilişkin t-testi sonuçları aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet değişkeni bağlamında 

incelenmesi 

Cinsiyet   N X S t sd P 

Kadın 349 145,35 19,39 3,42 567 ,000 

Erkek  220 139,06 24,14 

 

Tablo 1 incelendiğinde cinsiyete göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında 

kadınlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir [t(567)= 3,42, p<.05]. Öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumları arasında bölümlere göre fark olup olmadığına ilişkin tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının devam ettikleri bölüm değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 

  KT  SD  
X

2

  
F  p  

      

Gruplar arası  22892,22  11  2081,11  4,81  ,000  

Gruplar içi  240997,21  557  432,67    

 

Tablo 2 incelendiğinde bölümlere göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir [F(11-557)=4,81, p<.01]. Bu farklılığın hangi 
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bölümler arasında olduğunu belirlemek için Scheffe testi yapılmıştır. Bölümler arasındaki Scheffe T3 testinin 

sonucu Tablo 3’te şu şekilde verilmiştir: 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının mesleki tutumları arasındaki farkın bölümler arası görünümü 

Bölümler   N  X farkı  p  

Sınıf öğrt. - BÖTE  97 - 37  22,95  ,001  

Türkçe Öğrt. - BÖTE  85 - 37  22,96  ,001  

Coğrafya - BÖTE  98 - 37  19,31  ,018  

TDE - BÖTE  32 - 37  31,19  ,000  

Matematik Öğrt. - BÖTE  65 - 37  22,80  ,003  

 

Tablo 3’te öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki farkın Sınıf Öğretmenliği ile 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği arasında Sınıf Öğretmenliği lehine olduğu görülmektedir 

(p<.05). Türkçe öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği arasında Türkçe Öğretmenliği 

lehine olduğu görülmektedir (p<.05).  Coğrafya ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği arasında 

Coğrafya lehine olduğu görülmektedir (p<.05).  Türk Dili edebiyatı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği arasında TDE lehine olduğu görülmektedir (p<.05). Matematik Öğretmenliği ile Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği arasında Matematik Öğretmenliği lehine olduğu görülmektedir (p<.05). 

Bunun dışında diğer bölümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

TARTIŞMA 

Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumu çeşitli değişkenler açısından inceleyen araştırmaların ulaştığı sonuçlar göz 

önünde bulundurulduğunda cinsiyet değişkeninde kadın öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık elde edilen çok 

sayıda araştırma (Pektaş ve Kamer, 2011; Gürbüz ve Kışoğlu, 2007; Güdek, 2007) olduğu görülmektedir. Bu 

araştırma sonucunda da cinsiyete göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında 

kadınlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu 

Üstüner, Demirtaş ve Cömert (2009) öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının, öğretmen 

adaylarının okumakta oldukları bölüm/programın türüne göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Bu araştırmada da bölümlere göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı 

bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırma sonuçları birbirini destekler niteliktedir. 

Uzbilgin ve diğ. (2019) ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre, 2017 yılında 

Türkiye ve KKTC’deki devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesindeki 63 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

bölümü, öğrenci kabul ettiğini (ÖSYM, 2017); 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki 2661 kişilik BÖTE öğrenci 

kapasitesinin 525’inin ilk yerleştirme ile dolduğu, ek yerleştirme sonucunda yerleşen 31 öğrenci de eklendiğinde 

toplam kapasitenin sadece % 21’inin kullanılabildiğini ifade etmiştir. Öğretmen adaylarının bölümü tercih 

nedenlerine bakıldığında puanlarının bu bölümü kazanmaya yetiyor olmasının öncelikli tercih sebebi olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bu bağlamda son yıllarda bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümünün çok tercih edilen bir 

bölüm olmadığını söylemek yanlış olmaz. Bu araştırmada da öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumları arasındaki fark incelendiğinde: Sınıf Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

arasında Sınıf Öğretmenliği lehine, Türkçe öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

arasında Türkçe Öğretmenliği lehine, Coğrafya ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği arasında 

Coğrafya lehine, Türk Dili Edebiyatı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği arasında TDE lehine, 

Matematik Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği arasında Matematik Öğretmenliği 

lehine olduğu görülmektedir. Bunun dışında diğer bölümler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Sezgin, Koşar, Er ve Şahin (2014) tarafından olgubilim deseni ile gerçekleştirilen “Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci 

Sınıf Öğrencilerinin Alan Eğitimine ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi” başlıklı 

araştırma sonucunda katılımcıların büyük bir bölümünün öğretmenlik mesleğini saygın bir meslek olarak algıladığı 

ancak istihdam politikalarındaki belirsizliğe dikkat çektikleri belirlenmiştir. Ortaöğretim alan öğretmenliği için 

eğitim fakültelerine öğrenci alınmaması durumunu ise fen ve edebiyat fakülteleri için bir fırsat olarak 
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değerlendirenlerin yanında en iyi öğretmenin eğitim fakültelerinde yetişeceğini düşünerek bu durumu bir tehdit 

olarak algılayanların da olduğu ifade edilmiştir. Ancak bu araştırmada bölümler arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamış olması öğretmenlik mesleği bağlamında eğitim fakültesinde öğenim gören öğretmen adayları ile 

pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının birbirine benzer görüşlere sahip oldukları biçiminde 

yorumlanabilir.  

ÖNERİLER 

Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında bir takım öneriler ortaya konabilir.  Yapılan bu araştırmada cinsiyet ve 

bölüm değişkeni ele alınmış olup ileriki çalışmalarda farklı değişkenler açısından tarama yapılabilir. Nicel yöntem 

ile yürütülen bu araştırma benzer örneklem üzerinde nitel araştırma yöntemiyle de yürütülüp derinlemesine bilgi 

edinilebilir. Ayrıca, karma yöntem kullanılarak önce var olan durum betimlendikten sonra yarı-yapılandırılmış 

görüşmeler yoluyla nicel boyutta ulaşılan sonuçların sebepleri irdelenebilir.  
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ÖĞRETMENLİK YETERLİKLERİNE İLİŞKİN 

DENEYİMLERİ  

Doç. Dr. Serkan ÇELİK  

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 

Arş.Gör. Gözde ÖZENÇ İRA 

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 

Özet 

Bu araştırma mülteci öğrencilere eğitim veren sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası öğretmenlik yeterlikleri 

deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden betimsel fenomenoloji ile 

desenlenmiştir Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma 2019-2020 

öğretim yılı güz döneminde, Ankara’nın Demetevler ilçesinde görev yapan, mülteci öğrencilere eğitim veren 8 

sınıf öğretmeniyle gerçekleşmiştir. Öğretmenler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanan veriler 

fenomenolojik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Öğretmenlerin kültürlerarası mesleki yeterliklerine ilişkin 

deneyimleri; öğrenciyi tanıma, izleme ve yönlendirme, dil öğretimi, öğretim sürecini planlama ve yönetme, 

kültürlerarası öğrenme ortamı oluşturma, iletişim ve işbirliği, kişisel ve mesleki değerler ve kişisel ve mesleki 

gelişim temalarında toplanmıştır. Bu temalar, yeterlik alanları olarak kabul edilmiştir. Bu yeterliklere ait 30 

yeterlik göstergesi belirlenmiştir. Eğitimcilere, eğitim politikacılarına ve araştırmacılara çeşitli öneriler 

getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler. Kültürlerarası yeterlik, mülteci öğrenciler, sınıf öğretmenleri 

Problem Durumu ve Amaç 

Küreselleşme ve buna bağlı göçler, dünyanın değişen siyasi imajı, demokratikleşme ve insan haklarının tanınması 

ile toplumun köklü bir değişim geçirmesi, mevcut teorik yapıların ve pratik uygulamaların yeniden 

değerlendirilmesini sağlamıştır (Bleszynska, 2008). Dünyada toplumsal anlamda yaşanan değişim ve dönüşümler, 

eğitim alanındaki dönüşümlere ve uygulamalara da yansımıştır. Türkiye’nin 3,5 milyonun üzerinde Suriyeliye ev 

sahipliği yaparak dünyanın en yoğun mülteci barındıran ülkesi durumuna gelmesi (Nur Emin, 2019), mültecilere 

yönelik eğitim politikalarının uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye’de Suriyelilerin demografik özelliklerine 

bakıldığında; %46,47’si, 1 milyon 705 bin 288’i, 0-18 yaş aralığında ve %28,58’i, 1 milyon 45 bin 728’i 10 yaşın 

altındadır  (Mülteciler Derneği, 2019). TEDMEM’ in 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu’na göre, Türkiye’de 

Suriyeli öğrencilerin okul öncesinde okullaşma oranı %33,59, ilkokulda %96,30, ortaokulda %58,13, lisede 

%26,38’dir. İlkokul sonrasında mülteci öğrencilerin okula devam oranları düşmektedir (TEDMEM, 2019). Eğitim 

ve öğretim ortamında mülteci öğrenciler sosyal uyum, ayrımcılığa maruz kalma, dil öğrenme gibi birçok sorunla 

başa çıkmaktadır (Özcan, 2018). Farklı bir kültür ile yaşamanın neden olduğu kültürel çatışma, mültecilerin 

toplumdan kendilerini dışlama sorununa neden olabilmektedir (Çelik, Şen, Usta ve Usta, 2018). Okul ortamında 

yanlış yargı ve olumsuz söylemler sonucunda mülteci öğrenciler dışlanabilmektedir (Başar, Akan ve Çiftçi, 2018). 

Okula uyum sorunları, mülteci öğrencilerin okula devamlarını olumsuz etkilemektedir (Duğan ve Gürbüz, 2018; 

EĞİTİM-SEN, 2019). Ev sahibi kültürün yeterince tanınmıyor olması ve kültürlerarası etkileşime yönelik bilginin 

ve uygulamaların yetersizliği de öğrencilerin okul ortamına uyumunu güçleştirmektedir. Mülteci öğrencilerin 

okula devamlarının ilkokul sonrasında azalması, çocuk işçiliği, istismarı gibi önemli bir noktaya işaret etmektedir 

(Sallan Gül, Türkmen ve Kahya Nizam, 2019).  

Bu sorunların uzun vadeli bir çözümü, öğrencilere kültürel değerlere ve farklılıklara duyarlı eğitim imkânlarının 

sunulmasıdır. Eğitim, mülteci öğrencilerin sosyalleşmesine katkıda bulunarak öğrencilerin topluma 

bütünleşmelerinin sağlandığı en önemli kurumdur (Valentine ve Holloway, 2000). Mülteci öğrencilerin 

eğitimlerine devam etmeleri, kültürel duyarlılığın ve etkileşimin güçlü olduğu bir ortamda nitelikli bir eğitim 

almaları, geleceğin etkin vatandaşları olabilmeleri için önemlidir. Bu noktada, okul ortamında kültürlerarası 

diyaloğu geliştirmek için eğitim sağlayıcıları olarak öğretmenlerin kültürlerarası yeterliklerinin de belirleyici 

olduğu düşünülmektedir. Mülteci öğrencilere verilen eğitimin sürdürülebilir duruma gelebilmesi için 
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öğretmenlerin mesleğinde sahip olmaları gereken kültürlerarası yeterliklerine yönelik eğitimcilerin ortak bir 

anlayışa varmaları önemlidir.  

Öğretmenlerin Kültürlerarası Yeterlikleri 

Günümüzde hem küresel hem de yerel ölçekte kültürlerarası yeterliklerin önemi anlaşılmıştır (Hammer, Bennett 

ve Wiseman, 2003). “Başka bir kültürde etkili olabilmek için, insanlar diğer kültürlerle ilgilenmeli, kültürel 

farklılıkları fark edecek kadar duyarlı olmalı, daha sonra davranışlarını başka kültürlerin insanlarına saygı 

göstergesi olarak değiştirmeye istekli olmalıdır” (Bhawuk ve Brislin, 1992, s.416). Kendi kültürleri dışındaki 

kültürlere karşı duyarlılıklarını ve farkındalıklarını geliştiren bireyler, zaman içinde kültürlerarası karşılaşmalarda 

etkili bir şekilde iletişim kurmak için gerekli bilgi, tutum ve becerileri kazanmaktadır (Matveev ve Mertz, 2014).  

Kültürlerarası yeterliği vurgulayan bu ifadeleri alanyazında çeşitli açılardan ifade eden tanımlar ve modeller 

bulunmaktadır. Bu tanımların ortak özelliği, farklı kültürlerden insanlarla uygun ve etkili etkileşimde bulunmaya 

yönelik bilgi, beceri, tutum ve değerleri içermesidir (Perry ve Southwell, 2011). Genel anlamda kültürlerarası 

yeterlik kavramı, “kültürlerarası olarak uygun biçimde düşünme yeteneğini” ifade etmektedir (Hammer, Bennett 

ve Wiseman, 2003, s.422). Matveev ve Mertz’e (2014) göre kültürlerarası yeterlik; “kültürlerarası buluşmalarla 

başarılı bir biçimde başa çıkabilme bilgisi ve yeteneğidir” (s.123). Kültürlerarası yeterliğin boyutları; kültürlerarası 

duyarlılık (Bhawuk ve Brislik, 1992), açıklık (van Oudenhoven ve van der Zee, 2002), esneklik (Smith ve 

Khawaja, 2011), yabancı dil yeterliği (Graf, 2004), sözel olmayan iletişim (Ting-Toomey, 1999), durumsal öz-

farkındalık (Govern ve Marsch, 2001), ev sahibi kültürüne ilişkin farkındalık (Wiseman, 2002) ile 

açıklanmaktadır. Lustig ve Koester (2006) kültürlerarası yeterliği, bilgi, motivasyon, sözel ve sözel olmayan 

iletişim becerileri yanı sıra uygun ve etkili davranışlar olarak tanımlamaktadır. Hiller ve Wozniak (2009) ise 

belirsizliğe karşı tolerans gösterme, davranış esnekliği, iletişimsel farkındalık, bilginin keşfedilmesi, başkalarına 

saygı ve empati olarak açıklamaktadır. Kültürlerarası yeterliğe ilişkin çok katmanlı tanımların ortak özelliği olarak 

Bennett (2008, s.16), kültürlerarası yeterliğin “çeşitli kültürel bağlamlarda etkili ve uygun etkileşimi destekleyen 

bilişsel, duyuşsal ve davranışsal beceri ve özellikleri” içerdiğini belirtmektedir. Öğretmenlerin kültürlerarası 

yeterlikleri, bahsedilen boyutlara ilişkin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla ilişkili olmakta ve bu beceriler 

zamanla gelişmektedir. 

Mülteci öğrencilere nasıl eğitim verileceği üzerinde öğretmenlerin tecrübelerinin oldukça yeni olduğu 

düşünüldüğünde; kapsayıcı eğitim, kültürlerarası eğitim, kültürlerarası diyalog ve etkileşim, kültürel duyarlılık 

gibi kavramların öğretim ortamına yansımalarına odaklanan araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut durumda 

öğretmenler, mülteci öğrencilere yönelik eğitimin neleri kapsaması gerektiğini, bir öğretmen olarak kendilerinden 

neler beklendiğini tam olarak bilememektedir. Öğrenme ortamında sosyal bütünleşme, “güvenlik duygusu, benlik 

hissi, kültürel beklentilere uyum sağlama ve öğrencilerin kendi kültürleriyle ve dilleriyle bağlantı kurmalarını 

sağlayan bir kültürlenme süreci” ile ilişkilidir (McBrien 2005, s.339). Bu anlamda farklı kültürden öğrenciler ve 

aileleriyle etkin biçimde etkileşim kurmak, farklı kültürlerin zenginliğini öğretim ortamına taşımak, öğretmenlerin 

kültürlerarası yeterlikleriyle ilgilidir. Gay’e (2000) göre öğretmenlerin kültürlerarası yeterlikleri; öğretmenin farklı 

iletişim ve öğrenme stillerini kullanma bilgi ve becerisi, çeşitli sınıf yönetimi stratejilerini kullanma bilgi ve 

becerisi, öğretim programının içeriğini öğrencilerin kültürel çeşitliliğini yansıtacak biçimde uyarlama becerisi, 

öğrencilere kültürel olarak uygun olan söylem, katılım ve değerlendirme gibi çeşitli pedagojileri uygulama 

becerisidir.   

Türkiye’de çokkültürlü öğretim yeterlikleri üzerinde birçok çalışmanın yapıldığı (örneğin, Acar Çiftçi, 2015; 

Akcaoğlu ve Arsal, 2018; Polat ve Kılıç, 2013; Kılıçoğlu, 2015) görülmektedir. Ancak özellikle mülteci 

öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin kültürlerarası yeterliklerine odaklanan daha çok araştırmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası yeterliklerine ilişkin paylaştıkları deneyimleri 

inceleyerek, kültürlerarası öğretmenlik yeterliklerinin göstergelerini belirlemesi yönüyle akademik çalışmalara ve 

alınacak eğitimsel kararlara katkı getirecektir. Bu araştırmada, mülteci öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin 

kültürlerarası yeterliklerinin neler olması gerektiği üzerine sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine göre görüşlerinin 

incelenmesi ve bu görüşlere göre öğretmenlerin kültürlerarası mesleki yeterlik göstergelerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

Mülteci öğrencilere eğitim veren sınıf öğretmenleri; 
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1. Kültürlerarası öğretmen yeterliklerine yönelik deneyimlerini nasıl anlamlandırmaktadırlar? 

2. Kültürlerarası yeterliklerine ilişkin sınıf içi uygulama deneyimleri nasıldır? 

YÖNTEM 

Araştırma betimleyici fenomenoloji olarak desenlenmiştir. Bireylerin kendi bakış açısından algı ve deneyimlerini 

ortaya çıkarmaktadır (Ersoy, 2016). Araştırmanın katılımcıları, sınıf öğretmeni olmaları, mülteci öğrencilere 

eğitim deneyimi bulunması, gönüllü katılım göstermeleri yönüyle amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örnekleme 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008) ile belirlenmiştir. Araştırmaya 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde, Ankara ilinde 

mülteci öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Demetevler ilçesinde, iki devlet ilkokulunda görev yapan sekiz sınıf 

öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerin görev yaptığı okullarda özellikle Suriyeli ve Iraklı Türkmen öğrenciler 

bulunmaktadır. Araştırmanın gerçekleştiği birinci ilkokul, kentsel dönüşüm geçiren bir bölgededir. Bu bölgeye 

yeni yerleşen ailelerin sosyoekonomik düzeyi araştırma yapılan diğer ilkokula göre daha yüksektir ve okuldaki 

mülteci öğrenci sayısı daha azdır. Araştırma yapılan diğer ilkokulun yaklaşık %70’i mülteci öğrencilerden 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kişisel özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1 

Katılımcıların Kişisel Özellikleri 

 Katılımcı           Cinsiyet           Okuttuğu       Öğrenim                     Mesleki                Mülteci Öğrenci  

                                                    Sınıf              Durumu                      Deneyim (Yıl)     Deneyimi (Yıl)                             

Pelin                  Kadın                 3                  Lisans                              19                                3 

Serap                 Kadın                 4                  Lisans                              15                                3 

Ayhan                Kadın                4                  Yüksek Lisans                 15                                3 

Ayşegül             Kadın                2                   Lisans                              5                                 4 

Ahmet                Erkek                4                   Lisans                             11                                4 

Murat                 Erkek                2                   Lisans                             14                                4 

Deniz                 Kadın                2                   Lisans                             20                                6 

Rüştü                 Erkek                4                   Yüksek Lisans                14                                3 

*Katılımcıların isimleri değiştirilmiştir. 

Tablo 1’e göre, katılımcıların 5’i kadın, 3’ü erkektir. İki katılımcı yüksek lisans eğitimi almıştır. Tüm katılımcılar 

en az 3 yıldır mülteci öğrencilere eğitim vermektedir. 

Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Her katılımcı için görüşmeler 25-50 dakika arasında 

sürmüş, izinleri dâhilinde ses kaydına alınmıştır. Veriler Moustakas’ın (1994) belirttiği, fenomenolojik veri analiz 

tekniği ile çözümlenmiştir. Veri analizinin basamakları; “1) önemli ifadelerin belirlenmesi, 2) ortak ifadelerin 

gruplanması, 3) anlam kümelerinin temalandırılması, 4) yapısal ve dokusal betimlemelerin oluşturulması ve 5) 

yapısal ve dokusal betimlemelerin birleştirilmesi”dir (Ersoy, 2016, s. 92). Araştırmanın inandırıcılığı için verilerin 

dökümü olduğu gibi yapılmış, ortaya çıkan veriler için katılımcı onayları alınmıştır. 

BULGULAR 

 Katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevapları; “öğrenciyi tanıma, izleme ve yönlendirme”, “dil öğretimi”, 

“öğretme ve öğrenme sürecini planlama ve yönetme”, “kültürlerarası öğrenme ortamı oluşturma”, “kişisel ve 

mesleki değerler”, “işbirliği ve iletişim” ve “kişisel ve mesleki gelişim” olarak 7 temada toplanmıştır. Bu temalar, 

kültürlerarası yeterlik alanları olarak kabul edilmiş ve alt temalar, yeterlik alanlarına ait göstergeler olarak 

belirlenmiştir. Yeterlik alanlarına ilişkin 30 gösterge bulunmuştur. Kültürlerarası öğretmenlik yeterlikleri ve 

göstergeleri Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2 

Kültürlerarası Öğretmenlik Yeterlikleri ve Göstergeleri 

A.  Öğrenciyi tanıma, izleme ve yönlendirme 

A.1. Öğrencilerin kültürel özelliklerini bilir.  

A.2. Öğrencilerin dil düzeyini belirler.  

A.3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını belirler.  

A.4. Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirler.  

A.5. Öğrencilerin alt yapısını (okul öncesi eğitim alma durumu, hazırbulunuşluk düzeyi vb.) bilir.  

A.6. Öğrencilerin öğretimi yapılan konuları zihninde nasıl yapılandırdığını değerlendirir. 

A.7. Öğrencileri ilgilerine göre kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere yönlendirir.   

B.  Dil öğretimi  

B.1. Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretimi bilgisine sahiptir. 

C. Öğretim sürecini planlama ve yönetme 

C.1. Derslerini öğrencinin kültürel yaşantısı ile ilişkilendirir.  

C.2. Öğretim sürecini planlarken kültürlerarası öğrenmeyi ve evrensel değerleri temel alır.  

C.3. Kültürel benzerlik ve farklılıkları dikkate alarak öğretim planını hazırlar.  

C.4. Öğrencilerin kültürlerarası etkileşimini arttıracak yöntem ve stratejileri (drama, oyun vb.) kullanır.   

C.5. Öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek için sanat temelli yaklaşım ve yöntemleri  

(müzik, görsel sanatlar vb.) uygular. 

C.6. Öğrencilerin kültürlerarası öğrenme sürecine katılımlarını destekler.  

C.7. Öğretim sürecinde akran iletişimi ve etkileşimini sağlar. 

D. Kültürlerarası öğrenme ortamı oluşturma 

D.1. Öğretim teknolojileri ve materyallerini kullanarak kültürlerarası öğrenme ortamı oluşturur.  

D.2. Öğrencilere kültürlerini ifade etme fırsatı tanır. 

D.3. Kültürlerarası becerileri konu alanı öğretimine bütünleştirir.  

D.4. Sınıf ve okul düzeyinde sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenler. 

D.5. Çoklu duyuma dayalı öğretim teknikleri kullanır. 

E. Kişisel ve mesleki değerler 

E.1. Sosyal bütünleşmeyi ve empatiyi temel alan bir tutum benimser.  

E.2. Farklı kültürleri tanımaya değer verir. 

F. İletişim ve işbirliği 

F.1. Aileler ile sürekli etkileşim ve iletişim halinde olur.  

F.2. Ailelere sosyal destek ve rehberlikte bulunur. 

F.3. Eğitim ve öğretim sürecine aktif katılıma ilişkin aileleri bilinçlendirir.  

F.4. Tüm paydaşların (okul yönetimi, veliler, öğretmenler, rehberlik)  etkinliklere katılımını göz önünde 

bulundurur.   

F.5. Aileyi öğrencinin eğitimine destek olması için motive eder. 

G. Kişisel ve mesleki gelişim 

G.1. Kültürlerarası deneyimlerini diğer öğretmenler ve okul yönetimi ile paylaşır.  

G.2. Kapsayıcı eğitime yönelik eğitimlere katılır.  

G.3. Kültürlerarası öğretim uygulamalarına ilişkin Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri takip eder. 

“Öğrenciyi tanıma, izleme ve yönlendirme” yeterliğine ilişkin katılımcılar; öğrencilerin kültürel özelliklerine, alt 

yapısına, eğitim ihtiyaçlarına ve bireysel farklılıklarına göre tanınması, dil yeterliklerinin saptanması ve ilgilerine 

göre etkinliklere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Pelin öğretmen aşağıdaki görüşü belirtmiştir:             

Bu öğrencilerin nasıl bir kültürel ortamdan geldikleri, geldikleri kültür diyelim veya bizim kültürümüzle 

uyum derecesi nedir, dil konusunda herhalde bu da [kültürlerarası yeterlik] bilgiye girer diye 

düşünüyorum. Türkçe yeterliliği, okuma ve yazma anlamında hangi düzeydedir, bunları ilk etapta 

söyleyebilirim. 

Ayrıca katılımcılar, öğrencilerinin dil becerilerinin zayıf olmasının iletişim problemlerine yol açtığını 

deneyimlemiştir. Buna göre, öğretmen söylediklerinin öğrenci tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmeli 
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ve öğrencinin bilgileri nasıl yapılandırdığını anlamalıdır. Deniz öğretmen Hayat Bilgisi dersinde mülteci öğrencisi 

ile geçen bir olayı şu şekilde anlatmıştır:  

(…) Tanımadığımız kişilere hayır diyeceğiz, yabancılarla konuşmayacağız, verdiği şeyleri almayacağız, 

bilmediğimiz yerlere gitmeyeceğiz diye konuları bahsederken herkes dinliyor. Canlandırma yapıyoruz. 

Suriyeli kızım Feyha yanıma geldi. Öğretmenim benim baba öyle şey yapmıyor dedi. Senin baba ne 

yapmıyor Feyha? dedim. Benim baba çocuk kaçırmaz, benim baba kimseye hırsızlık yapmaz, kimseye 

kötü bir şey yapmaz. Feyha senin baba neden yapsın? dedim. Benim baba yabancı! 

“Dil öğretimi” yeterliğine ilişkin katılımcılar, en önemli unsur olduğunu dile getirmiştir. Öğretmenler, yabancı 

uyruklu öğrencilere Türkçe öğretimine ilişkin kendi deneyimlerine göre bir yöntem bilgisi geliştirmiştir. Ders 

kitabındaki etkinlikleri kullandıklarını, görseller yoluyla öğrettiklerini bildirmişlerdir. Bu konuda özel bir eğitim 

almadıklarını ve yabancı uyruklu öğrencilere dil öğretimine ilişkin etkinlik planlarının öğretim programında yer 

almadığını belirtmişlerdir. Ayşegül öğretmen; “…Öğretmen görselleri anlattırarak [mülteci öğrencilerin] 

Türkçesini geliştirmeye çalışabilir” demiştir. Öğrencilerin okuma ve yazmaya geçtiklerini belirten öğretmenler, 

kullandıkları dil öğretim yöntemiyle (ses temelli cümle yöntemi) öğrencinin okuduğunu anlamada sorun yaşadığını 

belirtmişlerdir. Pelin öğretmen; “(…) Çocuk okuyor ama anlamıyor. Bu sefer pes etmeye başlıyor” demiştir. 

“Öğretim sürecini planlama ve yönetme” yeterliğine ilişkin katılımcılar, öğrencinin kültürel ve gündelik yaşantısı 

ile dersleri ilişkilendirme, öğretimi planlamada kültürlerarası öğrenmeyi temel alma, kültürel benzerlik ve 

farklılıkları dikkate alarak öğretim planı hazırlama üzerine görüş bildirmişlerdir. Ayrıca sanatı öğrencilerin 

kültürel olarak kendilerini çok yönlü ifade edebilmeleri için bir araç olarak kullanıldıklarını belirtmişlerdir. Aktif 

katılımı sağlama ve akran öğrenmelerinden yararlanma, öğretim sürecini planlamada dikkat edilmesi gereken 

yeterlikler olarak ifade edilmiştir. Deniz öğretmenin deneyimleri aşağıda belirtilmiştir: 

[Öğrencilerin] yemeklerinden, kendi hayatlarından örnekler veriyoruz. Hayat bilgisinden sorular 

sorduğumda onun daha çok güncel hayatından seçmeye çalışıyorum. Ne [sınıftan] ayrıldığını fark etsin, 

ne de zorlansın. Örneğin, siz ne oynuyorsunuz, hadi bize de öğretin diye soruyorum (…) Akran iletişimi 

çok önemlidir. Çocuklar Türkçeyi birbirinden daha kolay öğreniyor. 

Pelin öğretmen öğrencileri sınıfta aktif tutmaya ve kültürel bir ifade aracı olarak sanatı kullanmaya ilişkin 

aşağıdaki görüşü belirtmiştir: 

Sınıf ortamında şahsen öğretmen merkezli değil de öğrenci merkezli bir tutum sergilerim. Çoğu zaman 

onları sınıfta aktif tutmaya çalışırım. Onlar bu sosyal aktiviteler veya dersler anlamında kendilerini 

gösterdikçe zaten öğretmenin aklında bir fikir oluşur onları hangi derslerde daha çok kaynaştırabiliyorlar 

(…) Öğrenciler şarkıları seviyor. Hem dil becerilerini de geliştirmek için etkili bence müzik. Özellikle 

kültürlerarası becerilerin gelişmesi için müzik ve drama gibi faaliyetlerin çok önemli olduğunu 

düşünüyorum.   

Öğretmenler derslerinde bir öğretim yöntemi olarak dramayı ve oyunu kullandıklarını belirtmişlerdir. Buna ilişkin 

Ayşegül öğretmenin görüşü aşağıda belirtilmiştir: 

Öğrencileri oyunlara mutlaka katıyoruz. Türkçeyi öğrenmeleri ve kurallara uymalarını öğrenmeleri için. 

Çünkü onlar biraz farklı davranışlar gösterebiliyorlar, kötü bir ortamdan geldikleri için. Kültüre uyum 

sağlamaları ve okul kurallarına uymaları için onları da seçiyorum etkinliklere, oyunlara.  

Evrensel değerleri vurgulayan Pelin öğretmen; “(…) Bilgiden çok daha ön plana çıkan bir durum varsa, o da bence 

öğretmenin o çocuğa evrensel değerler açısından veya sevgi ortak değeri gibi yaklaşması gerekir” demiştir.  

“Kültürlerarası öğrenme ortamı oluşturma” yeterliğine ilişkin katılımcılar, öğretim teknolojileri ve materyalleri 

kültürlerarası iletişim ve öğrenme için bir fırsat olarak görmektedir. Öğrencilerin kültürel ifadeleri, kültürlerarası 

becerileri konu alanı öğretimine bütünleştirme, etkinlikleri sınıf ve okul düzeyinde düzenlenmenin önemini 

belirtmiştir. Buna ilişkin Ayhan öğretmenin uygulamaları aşağıda belirtilmiştir: 

(…) Ayrıca “etwinning” topluluğuna üyeyim. Sayfalarında yaptığımız etkinlikleri paylaşıyoruz. İyi 

örneklerden yararlanıyorum.  Bu sitede [https://www.etwinning.net/tr/pub/index.htm] 28 ülkeden 
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öğretmenlerin projeleri yer alıyor. Derslerimde akıllı tahtada kültürlerarası öğrenmeyi sağlamak için 

çeşitli etkinlikler yaptırıyorum öğrencilere.  

Katılımcılar, öğrencilerin kültürel özelliklerini ifade etmelerinin önemini bildirmiş olup Rüştü öğretmen; “En 

azından öğrencilerimizin birbirlerini daha iyi anlamaları anlamında mülteci öğrencilerin aile yaşamlarını, 

kültürlerini, eğitimlerini anlatmalarına izin verebiliriz” demiştir. Ayhan öğretmen kültürlerarasılığı konu alanı 

öğretimine bütünleştirme yeterliğine ilişkin; “mesela matematik dersinde tek ve çift sayılar işliyoruz. Tek sayıları 

geline, çift sayıları damada takıyoruz” demiştir. Öğretmenler kültürel ve sportif etkinlikleri okul çapında 

düzenlemeyi önemli görmektedir. Pelin öğretmenin görüşü aşağıda belirtilmiştir:  

Faaliyetler konusunda eksiklerimiz var. Etkinlikler sınıf düzeyinde yapılıyor ama ben bunun okul çapında 

yaygınlaştırılması, sınıflar arası olmasını düşünüyorum açıkçası.  

“Kişisel ve mesleki değerler” yeterlik alanına ilişkin katılımcılar, kültürlerarası etkileşim ve hoşgörüyü temel alan 

bir okul iklimini vurgulamışlardır. Serap öğretmen; “öğretmenler empatiyi merkeze alan bir değeri 

benimsemelidir. Öğrencileri anlamamız lazım” demiştir. Benzer biçimde Ayhan öğretmen; “Öncelikle öğretmen 

empati kurabilmeli, öğrencilerini anlamalıdır (…) Ben hiçbir öğrencimi ayırmıyorum, Türk öğrencilere neyse 

Suriyeli öğrencilerime de aynı davranıyorum.” demiştir. Öğretmenler mülteci öğrencilerin kültürel farklılıkları 

nedeniyle okula uyum ve okul kurallarına uyma konularında sıkıntı yaşadıklarını dile getirmiştir. Murat 

öğretmenin ifadeleri aşağıda belirtilmiştir: 

Biraz daha bizim onların kültürünü tanıyarak, çocuklara daha sevgili, sevecen, şefkatli, merhametli işte 

onları anlamaya çalışarak yaklaşımın [okula uyum ve okul kurallarına uyma konusunda] tabi faydası 

oluyor, ancak bu da öğretmenin sabrını çok zorluyor. Belli bir şekilde karşılığını alamadığında öğretmen 

için zorlayıcı oluyor. 

“İletişim ve işbirliği” yeterliğine ilişkin öğretmenler, aileler ve paydaşlarla sürekli iletişimde bulunmanın, veliye 

sosyal destekte bulunmanın ve velileri çocuklarının öğrenmesine motive etmenin gerekliliğini belirtmişlerdir. 

Ayhan öğretmen, veliyi motive etme üzerine deneyimini aşağıdaki gibi paylaşmıştır: 

(…) Ayrıca çocuğun ailesine de sosyal destek sağlamaya çalışıyorum. Örneğin, mülteci öğrencimin 

velisine bir gün dedim, senin çocuğun çok zeki, ileride Steve Jobs olacak. Ancak bahsettiğim bu çocuk o 

kadar da parlak değil. 

Öğretmenler veliye gösterilen ilginin, velilerin öğretmene olan güveninin, öğrencilerin okula devamını ve ilgisini 

olumlu etkilediğini deneyimlemiştir. Pelin öğretmen veli ile iletişim kurmanın önemini aşağıdaki gibi belirtmiştir: 

Veli grubu içerisinde o velinin kendisini yalnız veya uzak hissetmemesini sağlamaya çalıştım (…) [Veli] 

mesela ilk vakitlerde oldukça tedirgindi ve mesafeliydi. Ondan istediğim bazı şeyleri öğrenemiyordum. 

Öğrenmek istediğim işte, öğrencinin ailesindeki, evde durumları nasıldır? Bunu öğrenmek için tabi böyle 

yakın ilgi, iletişim… Türkçe konuşamasa bile biz artık onunla farklı bir ortak dil bulmuşuz gibi bir iletişim 

içerisine girdik ve bu öğrencime çok olumlu yansıdı.  Öğrencim şimdi çok daha rahat hissediyor kendisini, 

diğer arkadaşlarını asla farklı hissetmiyor. Bu arada Türkçe okuma yazmayı da öğrendi. 

Okul ortamını organik bir bütün olarak gören öğretmenler, mültecilerin eğitiminin tüm paydaşların katılımı ve 

desteğiyle daha nitelikli duruma geleceğini düşünmektedir. Örneğin, Pelin öğretmenin buna ilişkin görüşü aşağıda 

belirtilmiştir: 

Kültürlerarası becerileri geliştirmeye yönelik yapacağım faaliyetler için okul yönetimi, veliler ve 

öğretmenler özellikle bu üç paydaşın katılımını çok önemli buluyorum. Ailelerle iletişimi iyi, dengede 

tutabilirsek, ben öğrenciye ve aileye o kadar çok yansıyacağını düşünüyorum.  

 “Kişisel ve mesleki gelişim” yeterliğine ilişkin katılımcılar, deneyimlerini diğer öğretmenler ve okul yönetimi ile 

paylaşmanın, kapsayıcı eğitime ilişkin yapılan eğitimlere katılmanın ve örnek uygulamaları takip etmenin mesleki 

gelişimleri için önemini vurgulamışlardır. Özellikle kapsamlı, mülteci öğrencileri tanımaya ve anlamaya yönelik, 

sınıf ortamı için somut göstergeleri olan eğitimlere ihtiyaç duyduklarını bildirmişlerdir. Deniz öğretmenin bu 

konudaki görüşü aşağıda belirtilmiştir: 
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20 yıllık öğretmenim hala öğreneceğim çok şey var. Gerçek anlamda bir kursa ihtiyacımız var, kâğıt 

üzerinde değil. Yeni etkinlikler aklına geliyor. 

TARTIŞMA 

Öğretmenlerin kültürlerarası yeterlikleri; öğrenciyi tanıma, izleme ve yönlendirme, dil öğretimi, öğretim sürecini 

planlama ve yönetme, kültürlerarası öğrenme ortamı oluşturma, iletişim ve işbirliği, kişisel ve mesleki değerler ve 

kişisel ve mesleki gelişim yeterlikleri ve 30 yeterlik göstergesi olarak bulunmuştur. Öğretmenler öğrencilere 

yönelik olumlayıcı tutum içerisindedir, iletişim ve işbirliğine açık ve kültürel duyarlıkları yüksektir. Öğretmenler 

mülteci öğrencilere eğitim sürecini çok yönlü beceriler gerektiren bir süreç olarak algılamaktadır. Öğretmenler 

mülteci öğrenci eğitimine ilişkin gereken alt yapının eksik kaldığını düşünmektedir. Mülteci öğrenciler sosyal 

çevreye uyum sağlayabilmek için sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duymaktadır (Castellanos, 2018). 

Öğretmenler öğrencilerin özellikle bu alandaki ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Öğretmenler mülteci 

öğrencilere eğitim sürecini çok yönlü beceriler gerektiren bir süreç olarak algılamaktadır, ancak mülteci öğrenci 

eğitimine ilişkin gereken alt yapının eksik kaldığını düşünmektedir. Eğitim politikalarına ilişkin kararlar, velilerin 

katılımı, dil sorunları, öğretmenlerin kültürlerarası yeterliklerine yönelik performanslarını olumsuz etkilemektedir. 

Kültürel olarak yeterli öğretmenler (Gay, 2000; Hammer ve Bennett, 2001); kültürel öz-farkındalık, kültürel 

farklılıkların farkındalığı ve kültürel farklılıkların sınıf öğretimini, öğretim programı içeriğini, pedagojiyi, öğretim 

stillerini, iletişimi nasıl etkilediğine ilişkin bilgi ve becerisine sahip öğretmenlerdir. Bu araştırmada öğretmenlerin 

kültürlerarası yeterliklerine ilişkin deneyim ve algılamaları, literatürde yer alan bu boyutlara benzer olarak ortaya 

çıkmıştır. Alanyazında mülteci öğrenci eğitimi; öğretim çeşitliliği, motivasyon ve destek, kültürel özellikler, 

iletişim ve dil öğretimi ile ilişkili olarak da ifade edilmektedir (Erçetin and Kubilay, 2017).  Öğretmenlerin 

deneyimleri mültecilerin eğitimine yönelik bu boyutları karşılamaktadır ayrıca bu araştırmada, kişisel ve mesleki 

gelişim yeterlikleri de ortaya çıkmıştır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sınıf öğretmenlerine öneriler: Öğretmenler araştırmadaki yeterlik alanlarına ilişkin kültürlerarası yeterliklerini 

geliştirmelidir. Bu çalışmada meslektaşların birbirinden öğrenmelerinin önemi ortaya çıkmıştır. Okul yönetimi, 

rehberlik ve diğer öğretmenlerle toplanarak deneyimlerini paylaşabilirler. Yaşadıkları sorunların çözümüne 

yönelik eylem araştırmaları gerçekleştirebilirler. 

Araştırmacılara öneriler: Öğretmenlerin kültürlerarası yeterlikleri doğal sınıf ortamında yapılan gözlemler yoluyla 

ortaya koyulmalıdır. Mülteci öğrencilere eğitim veren öğretmenlere ilişkin kültürlerarası öğretmenlik 

yeterliklerinin kuramsal yapısı belirlenerek yapı geçerliği test edilmelidir.  

Eğitim politikacılarına öneriler: Mülteci öğrencilerin eğitimine ilişkin öncelikler ve beklentiler belirlenerek 

öğrenciler ve veliler bir program dâhilinde dil öğretimi ve uyum eğitimi almalıdır. Mülteci öğrencilerin 

öğretmenlerine ihtiyaçlarına yönelik eğitimler verilmelidir. Öğretmenler yabancılara Türkçe öğretimi üzerine 

eğitim almalıdır. Öğretmenlik genel mesleki yeterlikleri yanı sıra mülteci öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin 

yeterlik alanları da belirlenmelidir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik algılarını 

metaforlar yoluyla belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel araştırma yöntemi desenlerinden 

olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın katılımcılarını,  2017-2018 eğitim öğretim 

yılında bir devlet üniversitesinin, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören toplam 267 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Veriler metafor yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılardan “Çocuk 

hakları……...gibidir. Çünkü………..” ifadesinin yazılı olduğu görüş bildirme formunu doldurmaları istenmiştir. 

Verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu elde edilen veriler 5 kategoride 

toplanmıştır. Geliştirilen metaforlar Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan maddelerden hareketle benzer 

yönlerine göre “Yaşama Hakkı”, “Korunma Hakkı”, “Gelişme Hakkı”, “Katılım Hakkı” ve “Diğer” olmak üzere 

5 kategoride toplanmıştır. Üretilen metaforların ait olduğu kavramsal kategoriler incelendiğinde korunma hakkı 

kategorisinde  “kalkan” en fazla üretilen metafordur. Öğretmen adayları çocuğun daha çok korunma altına alınması 

gerektiğini  “duvar, kanun, şemsiye” gibi kelimelerle ilişkilendirmişlerdir. Katılım hakkı kategorisinde, en fazla 

“özgürlük” yazılmıştır. Öğretmen adayları, özgürlük bağlamında çocuk haklarına “çocuğun sesi, düşüncelerini 

ifade etmesi” gibi anlamlar yüklemişlerdir.  Gelişim hakkı kategorisinde, öğretmen adaylarının en fazla yazdığı 

kavram çiçektir. Öğretmen adayları metaforlarında, çocuğun koşulsuz sevgiyle büyütülmesi gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Yaşama hakkı kategorisinde ise, su en fazla üretilen metafordur. Öğretmen adayları çocuk haklarını 

daha çok çocuğa sunulması gereken temel yaşam ihtiyaçları olarak ele almışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hak, çocuk hakları, öğretmen adayları, metaphor 

 

GİRİŞ 

İkinci dünya savaşından sonra çocuk ihmal ve istismarının dünya genelinde artması ile devletler harekete 

geçerek çocuklar için özel önlemler almayı kararlaştırmıştır. Bunların başlıca olanları Cenevre Çocuk Hakları 

Bildirisi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisi ve 1989 yılında 

imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesidir (Neslitürk ve Ersoy, 2007). Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 

20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dâhil 

olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna 

gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 1995’te uygulamaya başlamıştır. Sözleşmeyle çocuk 

haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları gerektiği hükme 

bağlanmıştır. Çocuk hakları çocuğun insan olması, bakıma ve özene gereksinim duyması nedeniyle doğuştan sahip 

olduğu haklardır (Akyüz, 2001). Toplumların, çocuğun korunmasını bir değer olarak kabul etmesi uzun bir sürecin 

ürünüdür. Çocuk olgusuna yeni yaklaşımlarla bakmak, çocuk sorunlarını uluslararası ve ulusal düzeylerde yeni 

ilke ve standartlara göre değerlendirip çözüm yolları üretmek bir zorunluluktur. Çocuk hakları sözleşmesi, çocuk 

refahı alanında çocukların yaşatılması, korunması ve geliştirilmesi açılarından yeni yaklaşım, ilke ve standartlar 

getirmiştir (Cılga, 2010). Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi; insan hakları ilke ve standartlarının çocuklar 

açısından geliştirildiği bir sözleşmedir. Sözleşme;  çocukların insan hakları yasasıdır. Çocukların ve gençlerin her 

yönden nitelikli ve bilinçli insanlar olarak yetiştirilmesine, toplumun ve insanlığın mutluluğunu ve geleceğini 

korumasına dönük bir yatırımdır. Çocukların yeteneklerini özgürce geliştirilebilecekleri olanaklar ve bu 

olanakların sağlanması koşullarını tanımlar (Cılga, 2001). Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ise tüm bu antlaşma ve 

bildirilere bağlı kalınarak taraf devletler bazı kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşmede çocuklara tanınan hakları Akyüz (2013) şöyle gruplamıştır: 

 “Yaşama Hakkı: Çocukların tıbbi bakım, beslenme, barınma ve temel yaşam standartlarına sahip 

olma gibi yaşamsal haklarını içerir. 
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 Gelişim Hakkı: Çocukların eğitim hakkı, oyun, dinlenme ve eğlenme hakkı, bilgi edinme hakkı, 

din, vicdan ve düşünce özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı gibi gelişimsel haklarını içerir. 

 Korunma Hakkı: Çocukların fiziksel, duygusal, cinsel istismar gibi her türlü ihmal, istismar ve 

sömürüye karşı korunmasını sağlamanın yanında silahlı çatışmalar ve savaş, madde bağımlılığı ve 

mülteci çocuklar için özel bakıma ilişkin konularda da çocukların korunmasını sağlayan haklardır. 

 Katılım Hakkı: Kendisini ilgilendiren konularda karara katılma, düşüncelerini özgürce ifade etme, 

vicdan ve din özgürlüğü, dernek kurma ve toplanma gibi çocukların toplum içerisinde etkin rol 

kazanmasına katkı sağlayan haklardır.” 

Çocuk haklarının işlevsel olması, toplumun önemli bir parçası olan çocuğun aile ve toplum içindeki yerini 

düzenleyen hukuk kurallarının uygulanmasına da bağlıdır. Aynı zamanda çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, 

sosyal ve ahlaki gelişimi ile ilgili önlemlerin alınması, çocuk hakları ile yakından ilişkilidir (Kaya, 2011). Çocuk 

Hakları Sözleşmesinin 42. maddesi de çocuk haklarının çocuklara öğretilmesinin yanı sıra bu konudaki 

farkındalığı artırmak için başta ana-babalar ve eğitimciler olmak üzere çocukla iletişim halinde olan herkese 

sorumluluk yüklemiştir (Karcı, 2016). Bu konuda hakların çocuklardan başlayıp, çocuğun çevresindeki herkes 

tarafından bilinmesi, sorumluluk hissedilmesi ve yaşatılması önemlidir. Hakların uygulanması konusunda aileler, 

öğretmenler birinci derecede sorumludur. Alan yazında öğretmenlerin, ailelerin, yöneticilerin, öğretmen 

adaylarının, çocukların çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin alındığı çalışmalar (Gültekin, Bayır ve Balbağ, 2016; 

Kor, 2013; Kutluca Canbulat ve Argon, 2012; Uçuş ve Şahin 2012; Kaya, 2011; Neslitürk ve Ersoy, 2007; Uçuş, 

2009; Day, Peterson ve Ruck, 2006) bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının çocuk haklarına 

yönelik algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde, şu alt sorulara cevaplar aranmaya 

çalışılmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının çocuk hakları konusunda ürettikleri metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi 

kavramsal kategoriler altında toplanmaktadır? 

2. Öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin ürettikleri metaforlar nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi desenlerinden olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Fenomenoloji bir olgunun hedef kitle tarafından nasıl anlaşıldığı ve ne anlama geldiğinin araştırıldığı çalışmalardır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Öğretmen adaylarının çocuk hakları ilişkin algılarını ortaya çıkarabilmek için olgu 

bilim bu çalışmada desen olarak tercih edilmiştir. 

 Katılımcılar  

Bu araştırmanın katılımcılarını,  2017-2018 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin, Eğitim 

Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören toplam 267 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tablo 1’de 

katılımcılara ait özellikler sunulmuştur.  

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Özellikler 

Değişkenler  Toplam 

 

Cinsiyet   

Kadın 

Erkek 

197 

70 

 

Öğrenim Görülen Lisans Programı 

Okul Öncesi Eğitimi 

Sınıf Eğitimi 

108 

159 

 

Sınıf Düzeyi 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

Toplam 

54 

61 

65 

87 

267 
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Katılımcıların 70’i erkek, 197’si kadındır. Öğretmen adaylarının 54’ü 1. sınıf, 61’i 2. sınıf, 65’i 3. sınıf, 

87’si ise 4. sınıfta öğrenim görmektedir. 108 öğretmen adayı okul öncesi, 159 öğretmen adayı sınıf eğitimi 

anabilim dalında öğrenim görmektedir. 

Verilerin Toplama Aracı 

Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden metafor yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Bu 

kapsamda, katılımcıların  “çocuk hakları” kavramıyla ilgili sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla, 

araştırmacı tarafından oluşturulan iki bölümden oluşan bir form kullanılmıştır. Bu formun birinci bölümünde, 

katılımcılara ilişkin bilgiler; ikinci bölümde ise, “Çocuk hakları ….. gibidir. Çünkü …”  bulunmaktadır. Öğretmen 

adaylarına formu nasıl doldurmaları ile ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra onlardan önce “Çocuk 

hakları…………..gibidir. Daha sonra çocuk haklarına yönelik metaforlarının gerekçelerini yazmalarını içeren 

Çünkü…….” cümlesini yazmaları istenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan 

verileri açıklayabilecek kavramlar ve ilişkilere ulaşmaktır. Araştırmacılar bu amaçla, toplanan verilerin önce 

kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre veriyi açıklayan temaların saptanması 

gerektiğini ifade etmektedirler (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırmada ilk başta Temel Eğitim Bölümünde 

öğrenim gören toplam 300 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Katılımcıların üretmiş oldukları metaforlara 

ve gerekçelerine içerik analizi yapılmadan önce, öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin ürettikleri metafor 

formları incelenmiş, 1’den başlanılarak son forma (300) kadar numaralandırılmıştır. Ancak bunlardan konu ile 

ilgili ve anlamlı metafor kurabilen ya da kurduğu metaforun sebebini mantıklı şekilde açıklayabilen 267 öğretmen 

adayına ait veriler değerlendirilmiş, 33 öğretmen adayına ait veriler çıkarılmıştır. Bu aşamada, metaforlar alfabetik 

sıraya göre dizilmiş ve kalan 267 metafor kodlanarak metafor listesi oluşturulmuştur. Metaforlar gerekçelerine de 

bakılarak incelenmiş ve ortak özelliklerine göre metafor kategorileri oluşturulmuştur. “Yaşama Hakkı” “Korunma 

Hakkı”, “Gelişme Hakkı” ve “Katılım Hakkı” kategorileri Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan maddelerden 

hareketle oluşturulmuştur. Araştırmada her bir kategorinin hangi sıklıkta tekrar ettiği hesaplanarak 

tablolaştırılmıştır. 

Araştırmada, elde edilen verilerin geçerliğini sağlamak için veri analiz süreci detaylıca açıklanmış ve 

belirlenen kategorileri temsil eden metaforların tümü bulgularda yer almıştır. Elde edilen veriler araştırmacı ve 

alanında uzman başka bir araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Birbiriyle ilişkili olan kodlar, benzerlik ve 

farklılıklarına göre sınıflandırılmış ve araştırmacılar tarafından verilerin hangi kategoriler altında toplanacağına 

ve sunulacağına karar verilmiştir. Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman’ın (1994) 

önerdiği uyuşum yüzdesi formülü (Güvenirlik=Görüş Birliği/(Görüş Birliği+ Görüş Ayrılığı) kullanılmış ve 

araştırmacılar arasındaki uyuşum % 86 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların formalara yazdıkları görüşlerinden 

kod ad verilip (S.Ö. E. 75 ve O.Ö. Ö. K.12) doğrudan alıntılar yapılarak bulgular desteklenmiştir.  

 

BULGULAR 

 

Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin birbirinden farklı 68 metafor 

geliştirdikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin geliştirdikleri metaforlar 5 kavramsal 

kategori altında toplanmıştır. Kategoriler ve bunlara ilişkin frekanslar tablo 2’de gösterilmiştir 

Tablo 2. Kategoriler, metafor sayıları ve frekansları 

Kategoriler  Metafor sayısı f 

Korunma Hakkı  

Katılma Hakkı 

Yaşama Hakkı                                      

20 

17 

14 

85 

37 

90 

Gelişme Hakkı                                         9 47 

Diğer kategorisi 

Toplam  

8 

68 

8 

267 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi “çocuk hakları” ile ilgili öğretmen adaylarının oluşturdukları metaforlar en çok 

Korunma Hakkı (f=20) kategorisi altında toplanırken diğerleri sırasıyla Katılma Hakkı (f=17), Yaşama Hakkı 

(f=14), Gelişme Hakkı (f=9) ve Diğer (f=8) kategorileri altında toplanmıştır. 

Korunma hakkı kategorisinde geliştirilen metaforlar  

Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik yazdıkları metaforlar gerekçeleri ile incelendiğinde 

korunma hakkı kategorisinde 20 farklı metafor geliştirdikleri belirlenmiştir. Korunma hakkı kategorisinde 

geliştirilen metaforlar tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3.  Korunma hakkı kategorisinde geliştirilen metaforlar 

S.N. Metaforlar f 

      1 Kalkan 25 

      2 Kanun  11 

      3 Şemsiye  11 

      4 Aile 10 

     5 Duvar 5 

     6 Bulut  3 

     7 Ev 2 

     8 Dünya 2 

     9 Polis 2 

     10 Dernek 2 

    11 Çatı 2 

    12 Emanet 2 

    13 Balon 1 

    14 Çanta 1 

    15 Yumurta 1 

    16 Gülümseme 1 

    17 Fanus 1 

    18 İlaç 1 

    19 Vicdan 1 

    20 Cam 

Toplam 

1 

85 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi korunma hakkı kategorisinde 85 öğretmen adayından 20 farklı metafor ortaya 

çıkmıştır. Bu metaforlardan en sık tekrar edenlerin sırasıyla kalkan (f=10), kanun (f=9), şemsiye (f=7), aile (f=6) 

metaforlarının olduğu görülmüştür. Öğretmen adayların çocuk haklarını onları koruyan kalkan olarak ifade 

ettikleri görülmüştür. Çocuk haklarını kalkan olarak ifade eden katılımcılardan bazılarının düşünceleri şöyledir: 

“Çocuk hakları kalkan gibidir. Çünkü kalkan nasıl insanları koruyorsa çocuklara verilen haklar da çocukları öyle 

korur ve gelecek güvencesi verir.”(O.Ö.E.49).“Çocuk hakları kalkan gibidir. Çünkü çocuklar küçüktür ve 

kendilerini koruyacak yetkinlikte değillerdir ve korunmaya ihtiyaçları vardır.”( O.Ö.E.38).  

Çocuk haklarını kanuna benzeten öğretmen adaylarının düşünceleri ise şu şekildedir: “Çocuk hakları 

kanun gibidir. Çünkü kanunlar gibi zorunludur ve geleceklerini korur.” (O.Ö.E.146)“Çocuk hakları kanun gibidir. 

Çünkü kanun tarafından korunan çocuklar olmalarını sağlar. Çocuklar kesinlikle kanınla korunmalıdır.” ( 

O.Ö.E.151). 

Çocuk haklarını çocukların korunmasını sağlayan bir şemsiye olarak açıklayan katılımcıların yazdıkları 

gerekçeler şu şekildedir: “Çocuk hakları şemsiye gibidir. Çünkü nasıl ki şemsiye insanları yağmurdan koruyorsa 

çocuklara verilen haklarda çocukları öyle korur.” (O.Ö.E:178).“Çocuk hakları şemsiye gibidir. Çünkü onları 

şemsiyenin olumsuz hava şartlarına karşı koruduğu gibi olumsuz şeylere karşı korur.” (S.Ö. E.196). 

Çocuk haklarını aileye benzeten katılımcıların görüşleri ise şu şekildedir: “Çocuk hakları aile gibidir. 

Çünkü nasıl ki bir anne baba çocuklarını korursa çocuklara verilen haklarda onları aile gibi korur.” (O.Ö.E.165). 

“Çocuk hakları aile gibidir. Çünkü aile insanın geleceğini, bugününü korur.” ( S.Ö. K..150). 

Çocuk haklarını duvar olarak açıklayan bir katılımcı ise“ Çocuk hakları kalkan gibi duvardır. Çünkü bir 

evi nasıl duvar koruyorsa çocukların hakları da çocukları öyle korur ve kollar.” (O.Ö.E.231) şeklinde 

düşüncelerini belirtmiştir.  
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Katılma hakkı kategorisinde geliştirilen metaforlar  

Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik yazdıkları metaforlar gerekçeleri ile incelendiğinde 

katılma hakkı kategorisi 17 farklı metafor altında toplanmıştır. Katılma hakkı kategorisinde geliştirilen metaforlar 

ve frekansları tablo 4’te gösterilmiştir.  

Tablo 4.  Katılma hakkı Kategorisinde geliştirilen metaforlar 

S.N. Metaforlar f 

1 Özgürlük 7 

2 Yıldız 6 

3 Ses 4 

4 Gökyüzü 4 

5 Kuş 2 

6 Cumhuriyet 1 

7 Mürekkep 1 

8 Yapboz 1 

9 Et ve tırnak 1 

10 Hayat 1 

11 Ay 1 

12 Kum Tanesi 1 

13 Kar Tanesi 1 

14 Uçurtma 1 

15 Umut 1 

16 Fener 1 

17 Adaletin Temeli 1 

 Toplam  37 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi katılma hakkı kategorisinde 37 öğretmen adayından 17 farklı metafor ortaya 

çıkmıştır. Bu metaforlardan en sık tekrar edenlerin sırasıyla özgürlük (f=7), yıldız (f=6), ses (f=4), gükyüzü (f=4) 

metaforlarının olduğu görülmüştür.  

Çocuk haklarını özgürlük olarak ifade eden katılımcıların görüşleri şu şekildedir: “Çocuk hakları özgürlük 

gibidir. Çünkü çocuklara verilen haklar sayesinde özgür hareket ederler”(O.Ö.E:136). “Çocuk hakları özgürlük 

gibidir. Çünkü çocuklar bir birey olarak görülmeli ve özgür olmaları için onlara haklar verilmeli” (O.Ö.E:123). 

“Çocuk hakları özgürlük gibidir. Çünkü özgür çocuk toplumda kendini ifade edebilir”(S.E:87). 

Çocuk haklarını yıldıza benzetmeye çalışan bir katılımcının görüşleri şu şekildedir: “Çocuk hakları yıldız 

gibidir. Çünkü yıldızlar gökyüzünün bir parçasıdır ve gökyüzünü aydınlatır, çocuklarda toplumun bir parçasıdır 

ve topluma ışık tutar. Çocuk hakları da çocukların topluma katılmaları toplumun bir parçaları olmaları için birer 

yıldız gibidir” ( O.Ö.E.248).  

Çocuk haklarını ses olarak ifade eden katılımcıların görüşleri şu şekildedir:  “Çocuk hakları çocukların 

sesi gibidir. Çünkü çocuklar onlara verilen haklar sayesinde toplumda seslerini duyurabilirler. ” (O.Ö.E.154) 

“Çocuk hakları çocukların sesi gibidir. Çünkü çocuklar sesi olmadan topluma seslerini 

duyuramazlar.”(O.Ö.E.133).  

Çocuk haklarını gökyüzü olarak ifade eden katılımcıların görüşleri şu şekildedir: “Çocuk hakları gökyüzü 

gibidir. Çünkü gökyüzü gibi çocukları aydınlatır, toplumun bir parçası yapar.” ( O.Ö.E:27). “Çocuk hakları 

gökyüzü gibidir. Çünkü gökyüzü gibi aydınlıktır onların geleceği.” (O.Ö.E:27). 

Çocuk hakları Cumhuriyet olarak açıklayan katılımcı görüşleri ise “Çocuk hakları cumhuriyet gibidir. 

Çünkü demokrasi de olduğu gibi çocukların da topluma katılmaya hakkı vardır.” (S.E:113) olarak belirtilmiştir.  

Yaşama hakkı kategorisinde geliştirilen metaforlar  

Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik yazdıkları metaforlar gerekçeleri ile incelendiğinde 

yaşama hakkı kategorisinde 14 farklı metafor bulunmaktadır. Yaşama hakkı kategorisinde geliştirilen metaforlar 

ve frekansları tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5.  Yaşama hakkı kategorisinde geliştirilen metaforlar 
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S.N. Metaforlar f 

1 Su 21 

2 Güneş 17 

3 Oksijen 13 

4 İhtiyaç 12 

5 Temel Yapı Taşı 9 

6 Yemek 7 

7 Dünya 2 

8 Pusula 2 

9 Yaşam 2 

10 Benzin 1 

11 Kıyafet 1 

12 Sevgi 1 

13 Deniz 1 

14 Zorunluluk 1 

 Toplam  90 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi yaşama hakkı kategorisinde 90 öğretmen adayı 14 farklı metaforla açıklamaya 

çalışmıştır. Bu metaforlardan en sık tekrar edenlerin sırasıyla su (f=21), güneş (f=17), oksijen (f=13), ihtiyaç 

(f=124) metaforlarının olduğu görülmektedir. 

Katılımcılardan 21 tanesi çocuk haklarını suya benzetmişlerdir. Çocuk haklarını su olarak ifade eden 

katılımcıların görüşleri şu şekildedir: “Çocuk hakları su gibidir. Çünkü bir insan en çok havaya ve suya ihtiyaç 

duyar.” (O.Ö.E:101). “Çocuk hakları su gibidir. Çünkü çocuklar korunmaya ihtiyaç duyar.” (O.Ö.E:97). “Çocuk 

hakları su gibidir. Çünkü su olmadan hayat olmaz.” (O.Ö.E:76). 

Çocuk haklarını güneş olarak açıklayan katılımcıların düşünceleri şu şekildedir: “Çocuk hakları güneş 

gibidir. Çünkü hem çocukların daha iyi düzenli yaşamaları için hem de insanların çocuklara nasıl davranmaları 

gerektiğini aydınlatır” (S.E:53). “Çocuk hakları güneş gibidir. Çünkü yaşam için gereklidir.” (O.Ö.E:37). 

Çocuk hakları oksijen olarak belirten katılımcı görüşleri şunlardır: “Çocuk hakları oksijen gibidir. Çünkü 

o olmadan yaşayamayız, eksik olur.” (O.Ö.E:32). “Çocuk hakları oksijen gibidir. Çünkü çocuklar haklarına saygı 

duyulduğunda nefes alır.” (O.Ö.E:96). 

Çocuk haklarını ihtiyaç olarak ifade eden katılımcıların görüşleri şu şekildedir; “Çocuk hakları ihtiyaç 

gibidir. Çünkü çocuklar bizim gibi kendini savunabilme kendini ifade edebilme yeteneğine sahip değildir. Bu 

yüzden çocukların hakları bizimkinden daha çok savunulmalı ve korunmalıdır.” (S.E:125). “Çocuk hakları ihtiyaç 

gibidir. Çünkü çocukların beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının yanı sıra çocuk hakları da onların yaşamlarını 

sürdürmeleri için gerekli ve önemlidir.” (O.Ö.E:182). 

Gelişme hakkı kategorisinde geliştirilen metaforlar  

Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik yazdıkları metaforlar gerekçeleri ile incelendiğinde 

gelişme kategorisinde 9 farklı metafor bulunmaktadır. Gelişme hakkı kategorisinde geliştirilen metaforlar ve 

frekansları tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 6.  Gelişme hakkı kategorisinde geliştirilen metaforlar 

 S.N.  Metaforlar f 

1 Çiçek 16 

2 Ağaç 11 

3 Oyun 6 

4 Tohum 4 

5 Fidan 4 

6 Tarla 3 

7 İnşaat Tuğlası 1 

8 Çalışkan Öğrenci 1 

9 Mevsim 1 

 Toplam  47 
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Tablo 6’da görüldüğü gibi gelişme hakkı kategorisinde 47 öğretmen adayı 9 farklı metaforla açıklamaya 

çalışmıştır. Bu metaforlardan en sık tekrar edenlerin sırasıyla çiçek (f=21), ağaç (f=17), oyun (f=13), tohum 

(f=124) olduğu görülmektedir. 

Çocuk haklarını çiçek olarak açıklayan katılımcıların düşünceleri şu şekildedir:  “Çocuk hakları çiçek 

gibidir. Çünkü her bir yaprağı başka bir hakkı simgeler ve o yapraklardan biri olmazsa çiçekler solar.” (S.E: 163). 

“Çocuk hakları çiçek gibidir. Çünkü her önem verildiğinde daha da renklenir ve daha da çiçeklenir.” (O.Ö.E:183). 

Çocuk haklarını ağaç olarak açıklayan katılımcıların düşünceleri şu şekildedir: “Çocuk hakları ağaç 

gibidir. Çünkü kişileri bilinçlendirdikçe daha da güçlenir ve büyür.” (O.Ö.E:121) “Çocuk hakları ağaç gibidir. 

Çünkü ağaç bir zarar görürse dünya zarar görür.” (O.Ö.E:114). 

Çocuk haklarını oyun olarak açıklayan katılımcıların düşünceleri şu şekildedir: “Çocuk hakları oyun 

gibidir. Çünkü çocuklar için oyun kadar önemlidir.”(S.E:153).“Çocuk hakları oyun gibidir. Çünkü oyun bir çocuk 

için ne kadar gerekliyse çocuk hakları da o kadar gereklidir.” (O.Ö.E:185). 

Çocuk haklarını tohum olarak açıklayan katılımcıların düşünceleri şu şekildedir: “Çocuk hakları tohum 

gibidir. Çünkü tohum gibi çocuklarda güzel sulanırsa güzel yetiştirilirse ve hakları korunursa toprağa tutunur.” 

(O.Ö.E:23). “Çocuk hakları tohum gibidir. Çünkü tohum gibi güzel bakılırsa büyürler.”(S.E:69). 

Çocuk haklarını fidan olarak açıklayan katılımcıların görüşleri şu şekildedir: “Çocuk hakları fidan gibidir. 

Çünkü fidanlara toplum olarak güzel bakılırsa kırmadan ezmeden korunursa çocuklara verilen haklarda yerine 

getirilirse çocuklar büyür ve gelecekte güzel bir ağaç olarak toplumun parçasını oluştururlar. (S.E:91). “Çocuk 

hakları fidan gibidir. Çünkü çocuklarda güzel bakılırsa büyürler ve ilerde ağaç olurlar.” (S.E:73). 

Diğer kategorisinde geliştirilen metaforlar  

Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik yazdıkları metaforlar gerekçeleri ile incelendiğinde 8 

farklı metafor diğer kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategoride olan metaforlar ve frekansları tablo 7’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 7.  Diğer kategorisinde geliştirilen metaforlar 

S.N. Metaforlar f 

1 Anahtar 1 

2 Medeniyet  1 

3 Eşya 1 

4 Hazine 1 

5 Gölge 1 

6 Susam 1 

7 Parça  1 

8 Gece gündüz 1 

 Toplam  8 

 

Tablo 7’ de görüldüğü gibi hiçbir kategoriye girmeyen diğer kategorisinde ise 8 metafor bulunmaktadır. 

Bunlar; anahtar, medeniyet, eşya, hazine, susam, parça,  gece gündüzdür. Bunlara katılımcılardan yazdıkları 

düşünceler şu şekildedir. “Çocuk hakları anahtar gibidir. Çünkü çocuğun geleceğinin anahtarıdır. (O.Ö.E:56).  

“Çocuk hakları medeniyet gibidir. Çünkü medeniyetlerin olmazsa olamazı çocuğa verilen haklardır.”(S.E:87). 

“Çocuk hakları eşya gibidir. Çünkü bir evde eşya olmazsa olmaz” (O.Ö.E:57). “Çocuk hakları hazine gibidir. 

Çünkü keşfedilmesi ve bulunması gerekir.”(O.Ö.E:119).“Çocuk hakları gölge gibidir. Çünkü çocuklar nereye 

gitse onu takip eder.” (O.Ö.E:247) 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik düşünceleri metafor yardımıyla 

belirlenmeye çalışılmıştır. Metaforlar bireylerin kavramlara yönelik algılarını ortaya çıkama ve yorumlamada 

güçlü birer araştırma aracı olarak kullanılmaktadır. Araştırma sonucu ortaya çıkan 267 metafor 5 kategoride 

gruplanmıştır.  Bunlar; yaşama hakkı, gelişme hakkı, korunma hakkı, katılma hakkı ve diğer kategorisidir. Bu 

sonuçlara göre öğrencilerin çocuk hakları kavramına farklı metaforik algılara sahip oldukları görülmüştür. 

Özellikle yazmış oldukları gerekçeler incelendiğinde çocuk haklarının çocuklar için önemli bir sözleşme olduğunu 

belirttikleri belirlenmiştir. Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 42. Maddesi, tüm taraf 

devletlere "Sözleşme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

257 
 

biçimde öğrenilmesini sağlama" yükümlülüğünü getirmiştir (ÇHS, 1989). Bu madde gereğince taraf devletler, 

çocukların sahip oldukları hakların öğretilmesine yönelik bir yükümlüğe sahiptir. Haklarını bilmeyen bir kişide 

hak bilincinin ve hakkını kullanma yetisinin oluşması beklenemez. Haklarından yararlanma yeteneği gelişmiş 

çocukların topluma kazandırılabilmesi ancak iyi bir temel eğitim olanağının sağlanmasına bağlıdır (Karaman - 

Kepenekçi, 2006). Bu kapsamda çocukların haklarını bilmesi ve buna uygun yaşaması öğretmenlerin de bu konuda 

bilgi sahibi olmalarıyla da paraleldir. Geleceğin öğretmenlerinin bu konuda bilgi sahibi olmaları önemli 

görülmektedir. 

Çocuk hakları ile ilgili öğretmen adaylarının oluşturdukları metaforlar en çok korunma hakkı kategorisi 

altında toplanırken diğerleri sırasıyla katılma hakkı, yaşama hakkı, gelişme hakkı ve diğer kategorileri altında 

toplanmıştır. Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik yazdıkları metaforlar gerekçeleri ile incelendiğinde 

korunma hakkı kategorisinde 20 farklı metafor geliştirdikleri belirlenmiştir. Korunma hakkı kategorisinde, en çok 

kalkan yazılmıştır. Öğretmen adayları çocuğun daha çok korunma altına alınması gerektiğini ve bu korunmaya 

çocukların çocuk hakları sayesinde ulaştıklarını belirtmiştir. Korunma hakkı kategorisinde çocuk haklarını 

“kalkan, duvar, şemsiye“ gibi kelimelerle ilişkilendirmişlerdir.  

Katılım hakkı kategorisinde en çok özgürlük yazdıkları görülmüştür. Öğretmen adayları özgürlük 

bağlamında çocuk haklarına “çocuğun sesi, düşüncelerini ifade etmesi” gibi anlamlar yüklemişlerdir. Çocuğun 

katılım hakkı, çocuk ve gençlerin kendi yaşamını etkileyen ya da ait olduğu topluluğu etkileyen olay durum ya da 

olgularda karar alma sürecine dâhil olmasıdır  (Yüksel ve Yazıcı, 2019). Tüm çocukların kendini ifade etme ve 

düşüncelerinin dikkate alınma hakkı, Sözleşme’nin temel değerlerinden birini teşkil etmektedir (Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Komitesi, 2009). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin büyük önem verdiği 

katılım hakkı, ülkemizde çocukların yeterince kullanabildiği bir hak olamamaktadır (Erbay, 2013). Bu durum 

katılım hakkının, çocuk hakları ile ilgili diğer bildirgelerde yer almayan ve ilk kez Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 

gündeme gelen yeni bir hak olması ile açıklanabilir (Akyüz, 2001). Nayır ve Karaman Kepenekci (2011) tarafından 

Türkçe ders kitaplarında çocuğun katılım haklarına ne düzeyde yer verildiğini ortaya koymak üzere yapılan 

araştırmada, Türkçe ders kitaplarında, katılım hakları ile ilgili çok daha fazla yazınsal ve bilgilendirici metinlere 

küçük yaş gruplarında daha fazla yer verildiği belirlenmiştir. Katılım hakkının daha çok tanınması ve 

uygulanabilmesi için gerek eğitici kaynaklarda (ders kitapları, dergiler, sosyal medya araçları) gerekse tüm 

alanlarda (öğretim programları, okul yöneticileri, öğretmenler, aileler vb.) farklı çalışmalara yer verilmesi 

gerekmektedir.  

Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik yazdıkları metaforlar gerekçeleri ile incelendiğinde 

yaşama hakkı kategorisinde 14 farklı metafor geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları çocuk 

haklarını daha çok çocuğa sunulması gereken temel ihtiyaçları olarak suya benzetmişlerdir. Çocukların ırk, din, 

cinsiyet farkı gözetmeksizin düşünceleri, yaptıkları ve nerden geldiklerinin önemi olmaksızın haklara sahip olduğu 

bilinmelidir. Çocuklar bireydir, hayata tamamen bağımlı varlıklar olarak başlarlar. Çocuklar normal olarak, içinde 

bulundukları ailenin yetişkinlerinden beslenir; ancak temel bakımı sağlayacak olan aileler çocukların ihtiyaçlarına 

cevap veremediğinde, boşluğu doldurma görevi topluma aittir (UNİCEF, 2007). Özellikle öğretmen adaylarının 

ve öğretmenlerinin çocuk hakları konusunda bilgi sahibi olması son derece önemlidir.  

Gelişme hakkı kategorisinde 9 farklı metafor geliştirdikleri belirlenmiştir. Bu metaforlardan en sık tekrar 

edenlerin sırasıyla çiçek, ağaç, oyun, tohum olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları çocuğu yetiştirilmesi 

gereken ve sürekli olarak sevgiyle büyütülmesi gereken bir canlı olarak ifade etmişlerdir. Araştırmanın sonuçları, 

metaforların öğrencilerin “çocuk hakları “ kavramına ilişkin sahip oldukları duygu ve düşüncelerini oraya 

çıkarmada güçlü birer araç olarak kullanabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda çocuk haklarına yönelik 

metaforik algıların araştırılması amacıyla farklı gruplar üzerinde çalışmalar yapılabilir.  
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YÖNELİK TUTUMLARI  
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Özet 

 Bu çalışmada öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ve öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarını tespit ederek, bu algılar arasında ilişki olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeli 

ile yürütülen araştırmada elde edilen veriler, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde pedagojik Formasyon 

öğrenimi gören 600 öğretmen adayından elde edilmiştir. Bu çalışma ile ilgili nicel veriler Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri Tutum Ölçeği ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen 

verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis, Mann Whitney U testleri kullanılmış; 

belirtilen algılar arasında ilişki olup olmadığı Spearman rho Sıra Farkları Korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarında bazıları şunlardır: Öğretmen adaylarının eşitlikçi cinsiyet rolünü benimsedikleri ve 

öğretmenlik mesleğine yönelik olarak olumlu tutum içerisinde oldukları bulunmuştur. Öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutum ölçeği ile toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği, eşitlikçi cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü ve 

erkek cinsiyet rolü alt boyutlarına ilişkin algılar arasında pozitif yönlü düşük düzeyli anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Algısı, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 

Tutum 

ABSTRACT 

 

 This study aimed to identify the preservice teachers’ perceptions on gender roles and their attitudes 

towards teaching profession to determine whether there were significant relationships in preservice teachers’ 

perceptions on gender roles and their attitudes towards teaching profession levels. This study utilized the relational 

screening model. Data related to this research were obtained from 600 preservice teachers who studied pedagogical 

formation in 2017-2018 academic year. Quantitative data for this study were collected via Gender Roles Attitude 

Scale with Attitude Scale of Teaching Profession. Arithmetic mean, standard deviation Mann Whitney U test, 

Kruskal Wallis H test and Spearman Correlation Test were used as descriptive statistics in data analysis. A positive 

low-level significant relationship was found between the attitudes towards teaching profession and gender roles 

attitude scale, egalitarian gender role, gender role in marriage and male gender role sub-dimensions. 

 Key Words: Perception of Gender, Teaching as a Profession, Attitude Towards Teaching 

 

PROBLEM DURUMU 

İnsanları gruplandırmada kullanılan belki de ilk ölçüt biyolojik anlamda bireylerin doğuştan sahip olduğu 

kadın ve erkek olarak cinsiyetleridir (sex) (İnanç ve Üstünsöz, 1998). Biyolojik cinsiyetin yanı sıra, bireyin 

bulunduğu toplum içerisinde şekillenerek öğrendiği bir başka cinsiyet kavramı toplumsal cinsiyettir (gender). 

Toplumsal cinsiyet, erkek ve kadının toplumdaki yerini, rollerini, görevlerini ve sorumluluklarını, toplumun bireye 

olan bakış açısını ve ondan beklentilerini ifade etmektedir (Acuner, Üstün, Sancar, Bora ve Romaniuc 2006). 

Toplumsal cinsiyete bağlı olarak kadın ve erkekler için uygun görülen, nerede ne yapmaları, ne hissetmeleri, nasıl 

bir beden diline sahip olmaları gerektiğine kadar geniş bir yelpazede şekillenen ve kültürel olarak belirlenmiş olan 

kalıp yargıları toplumsal cinsiyet rolleri olarak adlandırılır. Toplumsal cinsiyet olarak ifade edilen kavramın 

özünde, toplumun erkek ve kadın olarak insanları ne şekilde gördüğü ve onlardan neleri yapıp neleri yapmamaları 

gerektiğine dair beklentileri bulunmaktadır (Yaşın-Dökmen, 2015). Toplumun değer yargıları ile şekillenmesi 
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sebebiyle de toplumsal cinsiyet kavramı tıpkı içinde bulunduğu toplum gibi zamana göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu durum toplumsal cinsiyet kavramının dinamik bir yapısının olduğunu göstermektedir.   

Dinamik yapı içerisinde kadınların ve erkeklerin toplumda varoluşu, seçtikleri meslekleri, olaylar ve 

durumlar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini, toplumsal hayata katılım biçimleri ve sıklığı gibi birçok durum 

toplumsal cinsiyet rolleri ile biçimlenir. Tüm bu beklentiler, kendi içinde eşitsizlikleri de barındırır (Ecevit, 2003).  

Buna göre erkeklerden aile geçimini sağlamaları, güçlü olarak çevrelerinde hâkimiyet sahibi olmaları; kadınlardan 

iş yaşamında yer alsalar bile ise ev işlerinden sorumlu olarak sabırlı ve anlayışlı olmaları (İmamoğlu, 1991; Kumaş 

ve Fidan, 2005; Şafak, Çopur ve Altınel-Özkan, 2006), bir eş ve bir anne olarak kadının geleneksel rolleri 

göstermesi beklenmektedir (Berman, Snyder, Kozier ve Erbs, 2008). Çünkü kadın da erkek gibi çalışıyor olsa bile,  

erkeğin mesleği kadının mesleğinden önemli görülmekte ve bu erkeklere ev işlerinden ve çocuk ile ilgili 

sorumluluklardan uzak olabilme hakkını vermektedir (Cooper ve Lewis, 1995). Bu nedenle, çalışan kadınlar aile 

içi geleneksel görevlerini gerçekleştirmek zorunda bırakılırken (Kocacık ve Ayan, 2011), bu görevleri aksatmamak 

için daha az üretkenlik içeren, fazla sorumluluk almaya gerek olmayan ve zaman açısından onları daha az endişe 

ettirecek meslekleri seçmeye yöneltilmiştir (Besler ve Oruç, 2010). Bu durum, bazı mesleklerin kadınlara 

bazılarının erkeklere göre olduğu fikrini doğurmuş ve cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık gerçeğini ortaya çıkarmış 

(Preston, 1999) ve meslek seçimini etkilemiştir (Wootton, 1997).  

Bireyin mesleğe yönelik tutumu, aldığı eğitimle birlikte mesleğini ne şekilde icra edeceğini 

belirlemektedir (Şenel, Demir, Sertelin, Kılıçaslan ve Köksal, 2004). İyi bir eğitimin en temel hedeflerinden biri, 

bireyleri içinde bulundukları dönemin bilgileri ile donatmaktır (Yılmaz, 2010). Bu hedefi gerçekleştirmek için 

tasarlanan eğitim programlarının öğretmenler tarafından uygulanması gerekmektedir. Öğretmenlik mesleğinde 

başarılı olabilmek ve öğretmenliğin gerekliliğini yapmak için, mesleğe karşı olumlu tutum sahibi olmak önem taşır  

(Durmuşoğlu, Yanık ve Akkoyunlu, 2009; Gürbüz ve Kışoğlu, 2007; Terzi ve Tezci, 2007). Çeliköz ve Çetin’e 

(2004) göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği eğitimini alırken mesleğe yönelik olumlu değer ve tutum 

kazanarak yetişmeleri, iyi bir alan bilgisine sahip olmaları kadar gereklidir.  

Öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları genel bir çerçevede değerlendirildiğinde öğretmenlerin, 

mesleğe karşı sevgi beslemeleri, mesleklerine bağlı olmaları, mesleklerinin toplum için mühim ve gerekli 

olduğunun bilincinde olmaları ve mesleklerini daha iyi yapma isteği ile mesleki gelişimin önemine sahip olmaları 

gerekmektedir (Temizkan, 2008). Öğretmenlik mesleği ile ilgili pozitif veya negatif tutumlar, öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik davranışlarını etkilemektedir. Bu nedenle, öğretmen adaylarına sunulan 

eğitim ortamı, adayların mesleklerine yönelik olumlu tutum geliştirmelerine zemin hazırlayacak şekilde 

düzenlenmesi önem arz etmektedir. Çeliköz ve Çetin’e (2004) göre öğretmen adayları meslekleri ile ilgili pozitif 

tutum geliştirmelerine katkı sunacak bir eğitim alabilirlerse, öğretmenlik mesleğine başladıklarında; görevlerini 

istenilen şekilde yerine getirirler, öğrenciler için olumlu bir öğrenme ortamı hazırlamaya, meslekleri ile ilgili 

araştırma yapmaya, yenilikleri öğrenmeye ve sınıf ortamında uygulamaya hevesli olurlar. Olumlu tutumları ile 

öğrencileri öğrenmek için daha kolay güdülerler, öğrencilere sıcak ve candan davranırlar, katı kurallar ile 

öğrencileri boğmazlar ve bu şekilde meslekleri ile ilgili görevlerini severek ve isteyerek yaparlar ve dolayısıyla 

öğretmenin sahip olması gereken temel görev, sorumluluk ve rollerini uygun bir şekilde yerine getirebilirler. Bu 

bağlamda öğretmenlik mesleğini yapan bireylerin sahip olması istenen sevecenlik, öğrencileri sahiplenme, onlara 

şefkat ve ilgi gösterme gibi özelliklerin aynı zamanda anneliğe de atfedilmesi, öğretmenlik mesleğinde özellikle 

okulöncesi ve ilkokul kademelerinde erkeklerden daha çok kadınların görünür olmasına neden olmaktadır (Besler 

ve Oruç, 2010; Kocacık ve Ayan, 2011). Bu rol algısının bir yansıması olarak, çeşitli meslek gruplarının kadınlara 

uygun bazı meslek gruplarının erkeklere uygun görüldüğü gerçeği gündeme gelmektedir. Bu toplumsal cinsiyet 

rolü algısı, erkeklerin öğretmenlik mesleğini yapmaya kadınlar kadar istekli olmaması ya da öğretmenlik mesleğini 

bir basamak olarak görüp; okul müdürlüğü, milli eğitim şube müdürlüğü gibi idareci konumuna gelmeyi 

hedeflemelerine yol açabilmektedir. Aynı düşünce yapısı kadınlarda, yönetici konumuna yükselmekten ziyade 

mesleki kariyerlerinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten öğretmen olarak kalmaya devam etme şeklinde de 

kendini gösterebilmektedir. Çünkü toplumun kadınlardan annelik rolünü yerine getirmesi beklentisi, mesai 

saatlerinin belirli olması eve ayrılan zamanın çok fazla gibi algılanması, tayinle eşinin bulunduğu şehirde çalışması 

gibi kolaylıklar öğretmenlik mesleğinin kadınlara uygun görülen mesleklerin başında gelmesine neden olmaktadır.  
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Araştırmanın Amacı  

 Bu çalışmada öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ve öğretmenlik mesleğine yönelik 

algılarını tespit ederek, bu algılar arasında ilişki olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır.  

 

Öğretmen adaylarının; 

1.  Toplumsal cinsiyet rollerine ve öğretmenlik mesleğine yönelik algıları ne düzeydedir? 

2. Toplumsal cinsiyet rollerine ve öğretmenlik mesleğine yönelik algıları cinsiyetlerine, medeni 

hallerine ve yetiştikleri şehir türüne göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 

3. Toplumsal cinsiyet rollerine ve öğretmenlik mesleğine yönelik algıları arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

 

YÖNTEM 

 

 Bu araştırmanın modeli ilişkisel taramadır. Bu kapsamda 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Bolu 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pedagojik Formasyon öğrenimi gören 1130 öğretmen adayı bu araştırmanın 

çalışma evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş olup tüm sınıflara ölçek 

dağıtılmış olup 750 öğretmen adayı ölçekleri doldurmuştur. Ancak hatalı ya da eksik doldurma gibi sebeple 600 

adet ölçek değerlendirmeye alınmıştır.  

 Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına ait kişisel bilgiler incelendiğinde 454’ü (%75,7)   kadın, 146’sı 

(%24,3) erkek; 489’u (%81,5) bekâr; 146’sı (%24,3) evli olduğu, 101’inin (%16,8)  köyde; 499’unun (%83,2) 

şehirde yetiştiği görülmektedir. 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin birinci bölümü kişisel 

bilgilerden oluşmaktadır. İkinci bölümde öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine yönelik algılarını 

ölçmek amacıyla Zeyneloğlu ve Terzioğlu (2011), tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek, Eşitlikçi Cinsiyet Rolü, Kadın Cinsiyet Rolü, Evlilikte Cinsiyet Rolü, Geleneksel Cinsiyet 

Rolü, ve Erkek Cinsiyet Rolü olmak üzere 5 boyuttan ve 38 maddeden oluşan bir ölçektir (Zeyneloğlu ve 

Terzioğlu, 2011). Bu araştırmada Cronbach Alpha değerleri yeniden hesaplanmış ölçeğin geneline ilişkin değerleri 

.92, boyutların değerleri ise .71 ile .78 arasında değiştiği belirlenmiştir.  Bu değerlere göre ölçeğin güvenilir olduğu 

söylenebilir.   

Üçüncü bölümde öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ölçmek amacıyla Üstüner (2006), tarafından 

34 madde ve tek boyut olarak geliştirilmiştir. Bu araştırmanın Cronbach Alpha değeri  .95 olarak bulunmuştur.  

Her iki ölçekte “Kesinlikle Katılmıyorum”dan “Tamamen Katılıyorum” a giden 5’li likerttir. Ölçek 

öğretmen adaylarına 2018 yılı Mayıs ve Haziran aylarında uygulanmıştır. Verilerin normalliği Kolmogorov-

Smirnov Normallik testi ile analiz edilmiş ve verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Araştırma verilerinin 

analizinde frekans, yüzde, Kruskal Wallis, Mann Whitney U testleri ile Spearman rho Sıra Farkları Korelasyon 

katsayısı kullanılmıştır. 

 

BULGULAR, YORUM, TARTIŞMA 

Birinci alt problem olan “Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları ne 

düzeydedir?” ile ilgili elde eden verilerin betimleyici istatistikleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Ölçeklere ve alt boyutlara ait betimleyici istatistikler 
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i Eşitlikçi Cinsiyet  4,46 ,59 

Kadın Cinsiyet  3,50 ,81 

Evlilikte Cinsiyet  4,48 ,55 

Geleneksel Cinsiyet  3,62 ,78 

Erkek Cinsiyet  4,09 ,70 

Toplam 4,03 ,55 

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği  4,20 ,64 
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  Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların algılarına göre ölçekler ve alt boyutlarından alınan ortalama 

puanlar incelendiğinde 

=4,09 

ile çoğunlukla katılıyorum düzeyinde, eşitlikçi cinsiyet rolü alt boyutunda =4,46 ve evlilikte cinsiyet rolü alt 

katılımcının toplumsal cinsiyet rollerine dair eşitlikçi algıya sahip olduğunu, en düşük değer ise katılımcının 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel algıya sahip olduğunu ifade etmektedir. Buna göre ölçeğin geneli ile 

ilgili olarak, öğretmen adaylarının eşitlikçi bir tutuma sahip olduğu görülmektedir. Eşitlikçi cinsiyet rolü, kadın ve 

erkeğin günlük hayattaki rolleri ve sorumlulukları eşit şekilde paylaşmalarını ifade eder. Buna göre katılımcılar, 

aile yaşamında kadın ve erkeğin aynı oranda sorumluluk almasını, iş hayatında ise ücret eşitliği olmasını tercih 

etmektedirler denilebilir.  

Kadın cinsiyet rolü,  toplum tarafından kadına yüklenen roller ve sorumluluklar ile ilgilidir. Bu duruma 

ilişkin olarak formasyon öğrencilerinin geleneksel toplum yapısının kişiler üzerindeki etkisini yansıtarak cinselliğe 

ilişkin tutucu bir görüşe sahip oldukları söylenebilir. Alınan eğitimin cinsiyetlere yüklenen toplumsal rolleri çok 

da etkilemediğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

Evlilikte cinsiyet rolü, evlilik hayatında erkek ve kadına toplum tarafından atfedilen rol ve sorumluluklar 

ile ilgilidir. İlişkilerde sadakat ile ilgili bir konu olan aldatmanın öğretmen adayları tarafından onaylanmadığı tespit 

edilmiştir. Katılımcıların yaşı düşünüldüğünde, bu maddelere katılmamaları daha anlamlı halde gelmektedir. 

Toplumda, soyun devam ettiricisi olarak erkekler görülürken, değişen toplumsal yapıda artık bu zihniyet gençler 

arasında pek karşılık bulmamaktadır.  

Geleneksel cinsiyet rolü günlük hayatta erkek ve kadına toplum tarafından atfedilen rol ve sorumluluklar 

ile ilgilidir. Kadınların iş hayatında erkeklerden daha pasif olmalarının beklenmesi ya da ev ile ilgili işlerden 

sorumlu tutulmaları geleneksel cinsiyet rolü algısında kadına biçilen rollerdir (Zeyneloğlu, 2008). Değişen 

toplumsal yapı, kadın ve erkeğin aile içi rolleri ve sorumlulukları ortak paylaşmasını gerektirmektedir. Buna bağlı 

olarak geleneksel düşünce yapısındaki evin reisi erkektir imajı zayıflamaktadır denebilir. Erkek cinsiyet rolü 

erkeklere toplum tarafından atfedilen rol ve sorumluluklar ile ilgilidir. Erkeğe evin finansal konuları ile ilgilenme 

sorumluluğunun yüklenmesi geleneksel erkek cinsiyet rolü ile ilgilidir (Zeyneloğlu, 2008). Bu da erkeğin fiziksel 

üstünlüğünü kadına karşı kullanmasının kabul edilemediği yönünde yorumlanabilir.  

Katılımcıların algılarına göre  ile katılıyorum düzeyinde 

bulunmuştur. Elde edilen bulgular ışığında, formasyon programında eğitim almakta olan öğrencilerin öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğunu göstermektedir. Formasyon öğrencileri farklı fakülteleri 

bitirerek öğretmen olmaya hak kazanmak için belirli bir ücret ödeyerek formasyon eğitimine katılmaktadırlar. 

Özellikle fen edebiyat fakültelerinden gelen bu öğrencilerin pek çoğunun bu fakültelere girmedeki amaçları lise 

kademesinde öğretmen olabilmektir. Çünkü YÖK tarafından alınan bir karar ile 2014 yılından beri orta öğretime 

öğretmen yetiştiren bölümler mezun vermemektedir (HABERTURK, 2013). Böylece kapatılan bölümlerin fen 

edebiyat fakültelerinde alan olarak karşılığı olan bölümlerde eğitim alan öğrenciler için pedagojik formasyon 

almak daha cazip bir hale gelmiştir. Sayıları fazla olan ama istihdam edilmede sınırlı seçeneği olan ve iş bulmada 

sıkıntı yaşayan fen edebiyat fakültesi mezunları için formasyon programları bir kurtarıcı görevi göstermektedir 

(Sezgin-Nartgün, 2008).  

Bu bağlamda literatür incelendiğinde Bağçeci, Yıldırım, Kara ve Keskinpalta (2015), Ömür ve Sezgin-

Nartgün (2013) ile Yüksel (2004), araştırmalarının sonucuna göre, pedagojik formasyon eğitimi almakta olan 

öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının eğitim fakültesi son sınıfta eğitim almakta olan 

öğrencilere göre daha olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun sebebi, formasyon öğrencilerinin 

işsizlik sorunu yaşadıkları ve öğretmen olarak atandıkları takdirde sorunlarını bir çözüme kavuşturacakları olması 

şeklinde açıklanmıştır. Diğer yandan Gürbüz ve Kışoğlu (2007) ile Başbay, Ünver ve Bümen (2009), 

çalışmalarında eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon eğitimi alan fen-edebiyat fakültesi 

öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum düzeylerini karşılaştırmış ve gruplar arasında anlamlı bir fark 

tespit edilemediği görülmüştür. 

 Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Toplumsal cinsiyet rollerine ve öğretmenlik mesleğine yönelik 

algıları cinsiyetlerine, medeni hallerine ve yetiştikleri şehir türüne göre anlamlı bir fark göstermekte midir” e 

ilişkin sonuçlar aşağıdadır. 
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 Tablo 2. Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre toplumsal cinsiyet rolleri ve öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutum düzeylerine ilişkin Mann Whitney U testi sonuçları. 

 

 Tablo 2. incelendiğinde, katılımcıların toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği ve tüm alt boyutlarındaki 

algılarında kadınlar lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir (sırasıyla; U=19571,50, U=20681,50, U=16399,00, 

U=20058,00, U=26021,50, U=17760,50, p<.05). Bu sonuca göre, kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen 

adaylarına göre daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısına sahip olduğu yargısı çıkarılabilir. Ataerkil toplum yapısı 

içerisinde kimi zaman ikinci sınıf insan muamelesi gören kadınların, erkekler ile eşit hak ve sorumluluklara sahip 

olma isteği, onların toplumsal cinsiyet algılarının daha eşitlikçi düzeyde oluşmasını sağlamıştır şeklinde 

düşünülebilir. Ancak katılımcıların çoğunun kadın olması, kadınlara toplumsal cinsiyet rollerinde atfedilen 

öğretmenlik mesleğini benimsedikleri ve toplumsal cinsiyet kalıp yargısına uygun bir meslek seçtikleri şeklinde 

de görülmektedir.  

Çavdar (2013), Öngen ve Aytaç (2013), Seçgin ve Tural (2011), Ünal, Tarhan ve Çürükvelioğlu-Köksal 

(2017), Vefikuluçay, Zeyneloğlu, Eroğlu ve Taşkın (2007),  çalışmalarında öğretmen adaylarının toplumsal 

cinsiyet rollerine ilişkin algılarının kadınlar lehine anlamlı fark içerdiği saptanmıştır. Bu bulgular, araştırmadan 

elde edilen sonuçlar ile örtüşmektedir. Bu durumun sebebi olarak, Erkeklerin toplumsal hayatta cinsiyetlerinden 

dolayı herhangi bir durumda dışlanmamaları, eşitsizliğe ya da haksızlığa uğramamış olmaları sebebi ile geleneksel 

toplumsal cinsiyet rolleri çizgisinde olmaya devam ettikleri, kadınların ise cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz 

kalmalarından dolayı daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet rollerini benimsedikleri düşünülebilir.  

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin algıları arasında cinsiyet fark 

oluşturan bir değişken olarak bulunmamıştır. Bu sonuç, katılımcıların aslında birer mezun oldukları halde bir iş 

bulma umudu ile formasyon eğitimine dahil oldukları ve iş bulma motivasyonunun her iki cinsiyete mensup 

adayları da eşit ya da yakın düzeyde etkilediği, öğretmenlik mesleğini isteyerek seçtiği ve severek yapacaklarına 

inandıkları, bundan dolayı cinsiyet faktörünün öğretmenlik mesleğine yönelik tutum düzeylerinde anlamlı bir fark 

oluşturmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

 

Alnaas (2017), Bulut ve Doğar (2006), Bademcioğlu, Karataş ve Alçı (2014), Başbay, Ünver ve Bümen 

(2008), Demirtaş, Cömert ve Özer (2011),  Doğan-Genç (2016), Gürbüz ve Kışoğlu (2007), Kaçar (2018), Kartal 

ve Afacan (2012), Ömür ve Sezgin-Nartgün (2013), Özder, Konedralı ve Perkan-Zeki (2010), çalışmalarından elde 

edilen sonuçlar, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumların cinsiyet değişkenine bağlı olarak değişmediğini ve 

cinsiyetin tek başına bir etken olamayacağını destekler niteliktedir. Bunun sebebi olarak, pedagojik formasyon 

öğrencilerinin çoğunluğunun öğretmenliği, işsizlik sorununa bir çözüm yolu olarak görmelerinden kaynaklandığı 

ve mezun oldukları alanda iş bulamama sorununun her iki cinsiyeti de kapsadığı ve mesleki tutumları üzerindeki 

etkisinin eşit ya da yakın düzeyde olmasına neden olduğu yönünde düşünülebilir. Diğer yandan mesleğe yönelik 

tutum düzeyinde anlamlı fark olduğunu gösteren çalışmalarda (Aydın ve Sağlam, 2012; Cinpolat, Alıncak ve 
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Eşitlikçi Cinsiyet  
Erkek 146 30302,50 

19571,50 ,00 
Kadın 454 149997,50 

Kadın Cinsiyet  
Erkek 146 31412,50 

20681,50 ,00 
Kadın 454 148887,50 

Evlilikte Cinsiyet  
Erkek 146 27130,00 

16399,00 ,00 
Kadın 454 153170,00 

Geleneksel Cinsiyet  
Erkek 146 30789,00 

20058,00 ,00 
Kadın 454 149511,00 

Erkek Cinsiyet  
Erkek 146 36752,50 

26021,50 ,00 
Kadın 454 143547,50 

Toplam 
Erkek 146 28491,50 

17760,50 ,00 
Kadın 454 151808,50 

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 

Tutum Ölçeği 

Erkek 146 42010,50 
31279,50 ,30 

Kadın 454 138289,50 
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Abakay, 2016; Çapri ve Çelikkaleli,2008; Çiçek-Sağlam, 2008; Çiğdem, 2010; Doğan ve Çoban, 2009; Dağ, 2010; 

Derman,2007; Eraslan ve Çakıcı, 2011; Uğurlu ve Polat, 2011) bulunmaktadır.  

 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının medeni hal değişkenine göre toplumsal cinsiyet rolleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutum düzeylerine ilişkin Mann Whitney U testi sonuçları. 

  

 Tablo 3.’teki değerler incelendiğinde öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları 

ölçeğin alt boyutlarında ve toplamında medeni hal değişkenine göre farklılık göstermediği görülmektedir. Bu 

durum katılımcıların yaşlarının birbirine yakın olmasından, çok uzun süredir evli olmamalarından, henüz çocuk 

sahibi olmamalarından kaynaklanıyor olabilir şeklinde yorumlanabilir. Aynı dönemde doğan ve yetişen öğretmen 

adayları, evli ya da bekâr olma durumları fark etmeksizin yakın ya da benzer görüşler ortaya koymuşlardır. Aynı 

zamanda Çavdar (2013), ile Günay ve Bener (2011)’in çalışmaları evli olanların daha fazla eşitlikçi toplumsal 

cinsiyet algısına sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, geleneksel toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının evli ve 

çocuklu ailelerde özellikle annelik rolü ile çocuk bakımı sorumluluğunun kadına ait olduğunu vurgulayan 

çalışmalarda bulunmaktadır (Akgül-Gök, 2013; Usluer, 2000; Zeyneloğlu, 2008).  

 Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında medeni durumları algılarında 

fark oluşturmuştur (U=23794,00, p<.05). Anlamlı fark çıkan grupların ortalamaları incelendiğinde farkın evli 

grubunun lehine olduğu görülmektedir. Ev geçindirme kaygısı evli bireyler için birinci meseledir ve evli 

formasyon adaylarının bir an evvel mesleğe atılıp para kazanmak istemesi gibi önemli bir motivasyon araçları 

mevcuttur. Bu da evli grubun mesleğe yönelik daha olumlu tutuma sahip olma durumunu açıklayabilir. Tespit 

edilen bu sonuca göre, evli öğretmen adaylarının aile sorumluluğu almış olmanın verdiği bilinç ile çocuklara 

dolayısıyla öğrencilere daha fazla ilgi ve sempati duyuyor olduğu düşüncesi de ortaya konabilir. Ertem ve Kete 

(2015) çalışmalarında benzer sonuca ulaşmışlardır. Nayır ve Taneri (2013) araştırmasına göre formasyon 

öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri kadınlar için giriş çıkış saatleri ile mesleğin genel şartlarının 

kadınlara uygun olması tespit edilirken, erkek için ücret konusu daha cazip görülmektedir. Bu durum, ailede eve 

ekmek getiren ve maddi olarak evin yükünü sırtlayan kişinin erkek olması gerektiği yönündeki toplumsal cinsiyet 

kalıp yargısı ile kadınların da evlenip anne rolüne geçecekleri için ev içinde daha fazla sorumluluk alarak ev 

dışındaki çalışma süresini olarak onlara daha çok uyacaklarını düşündükleri şeklinde açıklanabilir.   
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Eşitlikçi Cinsiyet  
Bekâr 489 147641,00 

26443,00 ,66 
Evli 111 32659,00 

Kadın Cinsiyet  
Bekâr 489 148502,50 

25581,50 ,34 
Evli 111 31797,50 

Evlilikte Cinsiyet  
Bekâr 489 145607,00 

25802,00 ,41 
Evli 111 34693,00 

Geleneksel Cinsiyet  
Bekâr 489 144935,50 

25130,50 ,22 
Evli 111 35364,50 

Erkek Cinsiyet  
Bekâr 489 145255,50 

25450,50 ,30 
Evli 111 35044,50 

Toplam 
Bekâr 489 146360,00 

26555,00 ,72 
Evli 111 33940,00 

Öğretmenlik Mesleğine 

Yönelik Tutum Ölçeği 

Bekâr 489 143599,00 
23794,00 ,04 

Evli 111 36701,00 
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Tablo 4. Öğretmen adaylarının yetiştiği şehir türü değişkenine göre toplumsal cinsiyet rolleri ve öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutum düzeylerine ilişkin Mann Whitney U testi sonuçları. 

  

 Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılarına yönelik ölçeğin tamamı ve alt 

boyutları ile yetiştiği şehir türü değişkenine göre toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinin genelinde ve tüm alt 

boyutlarında anlamlı bir fark tespit edilmiştir (sırasıyla; U=19354,00, U=20974,00, U=19370,50, U=20547,50, 

U=20299,50, U=21106,50, p<.05). Anlamlı fark çıkan grupların ortalamalarına bakıldığında farkın şehir grubunun 

lehine olduğu görülmektedir. Şehir hayatı düşünüldüğünde, şehirde yaşayan insanların eğitim seviyesinin kırsalda 

yaşayanlardan daha yüksek düzeyde olduğu, iş hayatında ve sosyal yaşamda kadınların erkekler ile daha çok yan 

yana yer aldıkları görülmektedir. Bu durumun, şehirde yetişen öğretmen adaylarının daha eşitlikçi toplumsal 

cinsiyet rol algısına sahip olmalarını etkilemiştir şeklinde yorumlanması mümkündür. Literatür incelendiğinde 

benzer sonuçlar (Çavdar, 2013; Öngen ve Aytaç, 2013; Zeyneloğlu, 2008) görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin algıları arasında yetiştiği şehir 

türü fark oluşturan bir değişken olarak bulunmamıştır. Bu durumun sebebi olarak, öğretmenlik mesleğini seçen 

adayların farklı şehir türlerinde yetişseler dahi benzer kültürel doku ve sosyal çevrelerden geliyor olmaları onları 

öğretmenlik mesleğini tercih etmeye yöneltmesi düşünülebilir. Öğretmenlik mesleğinin genel özellikleri 

düşünüldüğünde, mesleği çoğunlukla toplumun orta ve alt gelir kesimine mensup ailelerin çocuklarının seçtiği 

görülmekte ve hangi şehir türünde yetişmiş olursa olsun öğretmen adaylarının aslında benzer düşünce yapısına 

sahip olama ihtimalinin yüksek olacağı düşünülebilir. Derman (2007), araştırmasında köy-kasaba yerleşim 

biriminden gelen öğretmen adaylarının ilçe ve il-büyükşehir yerleşim biriminden gelen adaylara göre öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutum düzeyini daha yüksek bulmuştur. Bu durum Türk toplumunun küçük yerleşim birimleri 

olan köy ve kasabalarında öğretmenlik mesleğine duyulan saygının bir göstergesi şeklinde yorumlanmıştır.  

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan “Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rolleri ve öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumlarına yönelik algıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” ilişkin yapılan korelasyon 

analizi sonucu Tablo 5’te gösterilmiştir.   

 

   Alt Boyut 

Yetiştiği 

Şehir 

Türü 

N 
Sıra 

Toplamı 
U p 

T
o

p
lu

m
sa

l 
C

in
si

y
e
t 

R
o
ll

e
ri

 T
u

tu
m

 Ö
lç

eğ
i 

Eşitlikçi Cinsiyet 

KÖY 101 26125,00 
20974,0

0 
,00 

ŞEHİR 499 
154175,0

0 

Kadın Cinsiyet  

KÖY 101 24521,50 
19370,5

0 
,00 

ŞEHİR 499 
155778,5

0 

Evlilikte Cinsiyet  

KÖY 101 25698,50 
20547,5

0 
,00 

ŞEHİR 499 
154601,5

0 

Geleneksel Cinsiyet  

KÖY 101 25450,50 
20299,5

0 
,00 

ŞEHİR 499 
154849,5

0 

Erkek Cinsiyet  

KÖY 101 26257,50 
21106,5

0 
,01 

ŞEHİR 499 
154042,5

0 

Toplam 

KÖY 101 24505,00 
19354,0

0 
,00 

ŞEHİR 499 
155795,0

0 

Öğretmenlik Mesleğine 

Yönelik Tutum Ölçeği 

KÖY 101 28948,00 
23797,0

0 
,37 

ŞEHİR 499 
151352,0

0 
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Tablo 5. Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rolleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki 

ilişkiye ilişkin Spearman rho Korelasyon Analizi tablosu. 

  

Eşitlikçi 

Cinsiyet  

Kadın 

Cinsiyet 

Evlilikte 

Cinsiyet  

Geleneksel 

Cinsiyet  

Erkek 

Cinsiyet  

Toplumsal 

Cinsiyet 

Rolleri 

Tutum 

Ölçeği 

Öğretmenlik 

Mesleğine 

Yönelik Tutum  

r ,179* -,007 ,120* ,064 ,172*   ,104* 

 

 Ölçekler ve alt boyutları arasındaki ilişkinin saptanması amacı ile yapılan Sperman rho korelasyon analizi 

yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ile toplumsal cinsiyet rolleri 

tutum ölçeğinin geneli ile eşitlikçi cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü ve erkek cinsiyet rolü alt boyutlarına ilişkin 

algılar arasında pozitif yönlü düşük düzeyli anlamlı bir ilişki bulunmuştur (sırasıyla; r=,104, r=,179, r=,120, 

r=,172, p<.05) (Tablo 5). Diğer bir ifade ile öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine yönelik eşitlikçi algı 

düzeyi arttıkça öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumları az da olsa artmakta olduğu söylenebilir. Bu 

çalışma ile elde edilen, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının 

toplumsal cinsiyet rolleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında pozitif yönlü düşük düzeyli anlamlı 

bir ilişkinin varlığı 

sonucu, toplumsal cinsiyet ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile ilgili alan yazın için önem arz etmektedir. 

Aynı zamanda fen edebiyat fakültelerinin esas amacı öğretmen yetiştirmek değildir ancak mezunların istihdam 

sorunu yaşamaları ve işsizlik sorununa bir çözüm olarak öğretmenliği tercih etmeleri ve formasyon almak 

istemeleri öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlıyor olabilir şeklinde düşünülebilir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinin genelinde ve alt boyutları olan kadın 

cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet rolü ve erkek cinsiyet rolü alt boyutlarında “çoğunlukla katılıyorum” düzeyinde, 

eşitlikçi cinsiyet rolü alt boyutunda ve evlilikte cinsiyet rolü alt boyutunda ise “tamamen katılıyorum” düzeyinde 

tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının gelecekte yapacakları mesleğe ilişkin olumlu tutum düzeyinde oldukları 

görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin algıları arasında cinsiyet fark 

oluşturan bir değişken olarak bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyete yönelik algılarında 

toplamda ve alt boyutlarda cinsiyet fark oluşturan bir değişken olarak bulunmuş olup farkın kadınlar lehine olduğu 

görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının medeni hal değişkenine göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları ölçeği 

toplamında ve alt boyutlarında farklılık göstermemiştir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutum düzeyleri, medeni hal değişkenine göre fark oluşturmuş olup farkın evliler lehine olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin algıları arasında yetiştiği şehir 

türü fark oluşturan bir değişken olarak bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyete yönelik 

görüşlerinde, yetiştiği şehir türü değişkenine göre ölçeğin genelinde ve tüm alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu 

bulunmuş olup farkın şehir grubu lehine olduğu görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ile toplumsal cinsiyet rolleri tutum 

ölçeği, eşitlikçi cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü ve erkek cinsiyet rolü alt boyutları arasında pozitif yönlü düşük 

düzeyli anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda eğitim fakültelerinde lisans düzeyi eğitim 

programlarına toplumsal cinsiyet rollerine yönelik farkındalığı arttırmak amacı ile dersler ve ders içi etkinlikler 

konulabilir. Mesleğe başlamadan önce, adaylar arasında bu konuya karşı bir farkındalık oluşturulması sağlanabilir. 
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Özet 

 Araştırmada İlkokul yöneticilerinin kişilik tipleri ile liderlik tipleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Kişilik tipleri ve liderlik tipleri arasındaki ilişkinin ilkokul yöneticiliği mesleğini yerine getirirken 

birbirini ne düzeyde etkilediği ve yöneticilik tutumuna etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, nicel araştırma 

yöntemlerinden betimsel ilişkisel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak beş faktörlü 

kişilik ölçeği ve çok faktörlü liderlik ölçeği kullanılmıştır.  Araştırmaya katılanların kişilik özelliklerini belirlemek 

için McCrae ve Costa (1995) tarafından geliştirilen Beş Faktör Kişilik Envanteri (NEO-PI) ölçeği kullanılmış, 

liderlik tiplerini belirlemek için ise Bass ve Avolio (1990) tarafından geliştirilen Çok Faktörlü Liderlik Anketi 

(MLQ) kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mersin ilindeki bütün ilkokul yöneticileri 

oluşturmaktadır. Örneklemini Mersin ili Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden 

araştırmaya katılan 417 ilkokul yöneticisi oluşturmaktadır. İlkokul yöneticilerinin 303’ü erkek, 114’ü kadındır. 

Çalışmaya katılım gönüllülük ve gizlilik esasına göre yapılmıştır. Veri analizinde betimsel istatistik tekniklerinden 

yararlanılmış, normal dağılımın sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi amacıyla kolmogorov smirnov normallik 

analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre ilkokul yöneticilerinin kişilik tiplerinin 

betimsel istatistikleri; gelişime açık, öz disiplin, dışadönüklük, nörotiktik (duygusal dengeli), uyumluluk kişilik 

özellikleri olduğu, liderlik tiplerinin ise; dönüştürücü liderlik, gelenekselci liderlik, serbest bırakıcı liderlik 

özellikleri olduğu görülmüştür. Kişilik tipleri ile cinsiyet arasında ve kişilik tipleri ile yaş faktörü arasında farklılık 

görülmemiştir. Kişilik tipleri ile kıdem arasında kişilik alt boyutlarından nörotiklik, dışadönüklük, gelişime açıklık 

ve uyumluluk faktörleri arasında anlamlı fark bulunmazken kişilik tipleri ile öz disiplin faktörü arasında anlamlı 

fark bulunmuştur. İlkokul yöneticilerinin liderlik tiplerinde cinsiyete göre farklılık bulunmazken yaş faktörüne 

göre liderlik alt boyutlarından dönüştürücü liderlik alt boyutu farklılık göstermektedir. Araştırmada kişilik ve 

liderlik tipleri arasında yapılan pearson kolerasyon analizi sonucunda uyumluluk kişilik tipi ile dönüştürücü 

liderlik arasında ve öz disiplin serbest bırakıcı liderlik arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki bulunurken 

diğer alt boyutlar arasında kuvvetli bir ilişki bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: İlkokul yöneticileri, kişilik tipleri, liderlik tipleri. 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND LEADERSHIP TYPES 

OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS 

The aim of this study is to investigate the relationship between primary school administrators personality 

types and leadership types. The relationship between personality types and leadership types has been investigated 

to what extent each other affects and contributes to the managerial attitude while performing primary school 

management profession. In the study one of the quantitative research methods, descriptive relational comparison 

model was used. Five-factor personality scale and multi-factor leadership scale were used as data collection tools. 

The Five Factor Personality Inventory (NEO-PI) scale developed by McCrae and Costa (1995) and the Multi-

Factor Leadership Questionnaire (MLQ) were used to measure the leadership style of the managers and the 

measurement tool developed by Bass and Avolio (1990). 

The population of the study consists of all primary school administrators in Mersin in 2017-2018 

academic year. The sample is 417 primary school administrators from the Mediterranean, Erdemli, Mezitli, Tarsus, 

Toroslar and Yenişehir districts of Mersin are included in the study. 303 primary school administrators are male 

and 114 female. Participation in the study was made on a voluntary and confidential basis. Descriptive statistical 

techniques were used in the data analysis and kolmogorov smirnov normality analysis was performed to ensure 

normal distribution. According to the findings of the research, descriptive statistics of personality types of primary 

school administrators were; open t development, self-discipline, extroversion, neurotic (emotional balanced) 

compatibility personality traits leadership types were; transformative leadership, traditionalist leadership, releasing 

leadership traits. On the other hand, there was no difference between personality types and gender, and between 

personality types and age factors. While there was no significant difference between personality types and seniority 

among the personality sub-dimensions, neuroticity, extroversion, openness to development and compliance 

factors, there was a significant difference between personality types and self-discipline factor. While there is no 

gender difference in leadership types of primary school administrators, transformative leadership sub-dimension 

differs from leadership sub-dimensions according to age factor. As a result of the pearson correlation analysis 

conducted between personality and leadership types, there was a positive high level relationship between 

compliance personality trait and transformative leadership and self-discipline releasing leadership, but no strong 

correlation was found between other sub-dimensions. 

Keywords: Primary school administrators, personality types, leadership types. 

GİRİŞ 

            Eğitim sistemimizin temel taşı olan ilkokullarımızda ki yönetim anlayışını, yöneticinin sahip olduğu kişilik 

ve liderlik vasfı doğrudan etkilemektedir. Türk Eğitim sisteminde bu ciddiyette yön veren ve etkileyen ilkokul 

yöneticiliği son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle ilkokul yöneticiliğinde yöneticinin kişilik tipleri ile 

liderlik tiplerinin birbirine etkisi son yıllarda araştırmalara daha çok konu olmuştur. Ülkemizde okul 

yöneticiliğinin kalitesinin artması amaçlı geniş çaplı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız 

Üniversiteler ile ortak çalışmalar yaparak akademik anlamda okul yöneticiliğini profesyonel hale getirmeyi 

amaçlamaktadır. Bundan yola çıkılarak İlkokul yöneticilerinin yönetim anlamında davranışlarına etki eden kişilik 

tipleri ile liderlik tiplerinin birbiri arasındaki ilişkiyi araştırıldı. Araştırmamız Mersin ili; Akdeniz, Erdemli, 

Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçesinde görev yapan İlkokul yöneticileri ile sınırlıdır. 

Kişiliğin oluşmasında insanın doğuştan gelen özellikleriyle içerisinde yer aldığı çevrenin etkisini bir arada 

görmek mümkündür. Buradan, çevrenin etkisini dikkate alarak, kişiliğin yalnızca bireye özgü özellikleri değil, 

belirli ölçüde içinde yaşanılan insan topluluğunun, belirli ölçüde de tüm insanlarda ortak olarak bazı özellikleri 

yansıttığı sonucu çıkartılabilir (Tınar, 1999). Kişiliği belirleyen etmenlerin neler olduğu veya nelerin kişilik 

denilen olguyu ortaya çıkardığı sorusu sorulduğunda, kişiliği oluşturan birçok etmen vardır ve farklı kuramcıların 

görüşleri dikkate alındığında da bu değişkenlerin sayısı ve önemi değişmektedir. Bu anlamda kişiliği oluşturan 
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faktörleri; genetik ve bedensel faktörler, aileye bağlı faktörler, sosyal ve kültürel faktörler, sosyal sınıf faktörü, 

bölgesel faktörler ve diğer faktörler şeklinde bir gruplandırma yapabiliriz (Türkel, 1992). 

Araştırmanın Amacı  

Araştırmada İlkokul yöneticilerinin kişilik tipleri ile liderlik tipleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Problem Cümlesi ve Alt Problemler  

             Problem cümlesini ‘İlkokul yöneticilerinin Kişilik tipleri ile Liderlik tipleri arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır?’ sorusu oluşturmaktadır. 

Bu amaçla oluşturulan alt problemler şunlardır: 

1. İlkokul yöneticilerin kişilik tipleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

2. İlkokul yöneticilerinin kişilik tipleri yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3. İlkokul yöneticilerinin kişilik tipleri kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

4. İlkokul yöneticilerinin kişilik tipleri en son mezun olunan okula göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir? 

5. İlkokul yöneticilerinin liderlik tipleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

6. İlkokul yöneticilerinin liderlik tipleri yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

7. İlkokul yöneticilerinin liderlik tipleri kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

8. İlkokul yöneticilerinin liderlik tipleri en son mezun olunan okula göre farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma modeli, veri toplama araçları, örneklem, verilerin toplanması ve 

verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer almaktadır.  

Araştırma Modeli 

Yapılan bu çalışma mevcut durumu olduğu gibi ortaya çıkarıp açıklık getirmeyi amaçladığından; 

değişkenler arasında karşılaştırma, ilişki, fark ve korelasyon türü incelemeleri içeren ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama modelleri, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, 

durumlar arasındaki etkileşimini açıklayan araştırma yaklaşımlarıdır (Kaptan, 1998: 59). 

Nicel çalışma genelleme yapmayı amaçladığından dolayı, yapılan bu çalışmada da örneklemden elde 

edilen verilerden yola çıkarak evrene genelleme yapma amacı olduğu için nicel çalışma kullanılmıştır. Son yıllarda 

sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda nitel çalışmaların yanında nicel çalışmalara da yer verildiği 

görülmektedir (Zehir Topkaya, 2006). Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. 

Bu bütün, ortak özellikleri olan canlı ya da cansız her türlü elemanı içerebilir. Örneklem ise belli bir evrenden, 

belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliliği kabul edilen küçük kümedir (Karasar, 2003).

  

 Araştırma Evren ve Örneklemi 

Çalışmanın evreni Mersin ili; Akdeniz, Mezitli, , Toroslar, Yenişehir, Tarsus, Erdemli ilçelerinde görev 

yapan 2111 ilkokul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise bu 6 ilçede bulunan 303 erkek ve 114 

kadın olmak üzere toplam 417 İlkokul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunun 

belirlenmesinde “Random Örnekleme (Random Sampling)” modelinden yararlanılmıştır. Bu örneklem modelinde 

evren içerisinde bulunan bireyler herhangi bir seçim kriterine bağlı olmaksızın araştırmaya dâhil edilmektedirler. 
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Bu nedenle random örnekleme modeline göre yürütülen çalışmalarda evren içerisinde bulunan herkesin 

araştırmaya dahil olma olasılığı eşittir (Kılıç, 2013: 45). 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan İlkokul Yöneticilerinin Demografik Özellikleri 

  Frekans Yüzde 

Cinsiyet Erkek 303 72,7 

 Kadın 114 27,3 

 Toplam 417 100,0 

Yaş 26-30 Yaş 56 11,3 

 31-35 Yaş 91 21,8 

 36-40 Yaş 109 26,9 

 41-45 Yaş 85 21,3 

 46 yaş ve üzeri 76 18,7 

 Toplam 417 100,0 

Meslek Yılı 1-5 Yıl 38 9,1 

 6-10 Yıl 83 19,9 

 11-15 Yıl 115 27,6 

 16-20 Yıl 96 23 

 21-25 Yıl 46 11,0 

 26 yıl ve üstü 39 9,4 

 Toplam  417 100,0 

Mezun Olunan okul Eğitim Fakültesi 268 64,3 

 Eğitim Enstitüsü 30 7,2 

 Ön Lisans 28 6,7 

 Yüksek Lisans 68 16,3 

 Diğer Fakülteler 23 5,5 

 Toplam 417 100,0 

 

Tablo 3’deki verilere göre araştırmaya 303 erkek, 114 kadın olmak üzere toplamda 417 kişi katılmıştır. 

Katılımcıların demografik Özellikler şu şekildedir: araştırmaya 26-30 yaş arası 56 kişi, 31-35 yaş arası 91 kişi 36-

40 yaş arası 109, 41-45 yaş arası 85, 46 yaş ve üzeri 76 kişi katılmıştır.  Katılımcıların meslek özgeçmişlerine 

bakıldığında en fazla katılım 11-15 yıl geçmişe sahip 115 kişidir 

Veri toplama araçları 

     Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği’ ve ‘Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği’ 

kullanılmıştır.  

Verilerin toplanması için aşağıda verilen araçlar kullanılmıştır. 

 Beş Faktörlü kişilik ölçeği (NEO-PI) 

 Çok faktörlü liderlik ölçeği (MLQ) 

Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği     

McCrae ve Costa (1995) tarafından geliştirilen Beş Faktör Kişilik Envanteri (NEO-PI) ölçek ölçüm aracı 

kullanılmıştır. Bu ölçek dışadönüklük, uyumluluk, öz disiplin, gelişime açıklık ve nörotiklik olmak üzere beş alt 

boyut ve 44 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe ’ye uyarlaması Horzum, Ayas ve Padır (2017) tarafından 

yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada da kullanılan ölçeklerin güvenirlik düzeylerinin belirlenmesinde Cronbach 
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Alpha güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ait Cronbach Alpha değerleri 0,81 ile 0,90 

arasında değişmektedir. Yaptığımız çalışmaya ait Cronbach Alpha değeri 0,82’dir. 

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (MLQ) 

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (MLQ)  yöneticilerin liderlik stilini belirlemek için Bass ve Avolio (1990) 

tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. İlkokul yöneticilerinin liderlik stillerini belirlemek için, Bass ve 

Avolio (1990) tarafından geliştirilen Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği, “Çok Yönlü Liderlik Anketi 5 – X Short 

(MLQ)” Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Bu araştırmalara paralel olarak ölçek Türkçe’ye; Akdoğan (2002) 

tarafından uyarlanmıştır. MLQ’nun kullanıldığı birçok araştırma sonuçları, ölçeğe ilişkin yüksek güvenirlik 

değerleri rapor etmişlerdir (Karip, 1998; Korkmaz, 2006). Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,92’dir. Yaptığımız 

çalışmaya ait Cronbach Alpha değeri 0,81’dir. 

Veri Analizi 

Veri analizi, SPSS 24.00 paket programı kullanılarak, iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlkokul 

yöneticilerinin kişilik özellikleri ve liderlik yaklaşımları ortaya konulurken betimsel (descriptive) istatistik 

tekniklerinden yararlanılmıştır. İlkokul yöneticilerinin kişilik özellikleri ve liderlik yaklaşımları arasındaki 

ilişkinin incelenmesinde ilişkisel tarama modeli benimsendiğinden verilerin analizinde iki değişken arasındaki 

ilişkinin miktarını bulup yorumlamak amacı ile Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. İlkokul 

yöneticilerinin kişilik özellikleri ve liderlik yaklaşımlarının, öğrenim durumu ve yaş değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini test etmek için ANOVA, kişilik özellikleri ve liderlik yaklaşımlarının cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek için T-Testi uygulanmıştır. Verilerin normal dağılım 

göstermesinden ötürü parametrik testlerden tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 

p>.01 kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 4.1. Okul Yöneticilerinin Çok Faktörlü Liderlik Ölçeğinden Aldıkları Puanların, Beş Faktörlü 

Kişilik Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Pearson Correlation (p) Katsayıları Sonuçları 

 

Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği 

 

 

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği 

Dönüştürücü 

Liderlik 

(p) 

Geleneksel 

Liderlik 

(p) 

Serbest Bırakıcı 

Liderlik 

(p) 

 

N 

Nörotiklik ,029 ,176 ,006 417 

Dışadönüklük ,000 ,050 ,000 417 

Gelişime Açıklık ,000 ,001 ,069 417 

Uyumluluk ,770 ,218 ,005 417 

Öz Disiplin ,008 ,256 ,862 417 

 

Araştırma sonuçlarına göre nörotiktik (duygusal dengeli) kişilik özelliği ile dönüştürücü liderlik 

yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde, düşük düzeyde (p=,029), geleneksel liderlik yaklaşımını sergileme 

arasında pozitif yönde düşük düzeyde (p=,176), serbest bırakıcı liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif 

yönde düşük düzeyde (p=,006) ilişki vardır. Dışadönüklük kişilik özelliği ile dönüştürücü liderlik yaklaşımını 

sergileme arasında pozitif yönde düşük düzeyde (p=,000), geleneksel liderlik yaklaşımını sergileme arasında 

pozitif yönde düşük düzeyde (p=,050), serbest bırakıcı liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde düşük 

düzeyde (p=,069) ilişki vardır. Gelişime açıklık kişilik özelliği ile dönüştürücü liderlik yaklaşımını sergileme 

arasında pozitif yönde, düşük düzeyde (p=,000), geleneksel liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde 

düşük düzeyde (p=,001), serbest bırakıcı liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde düşük düzeyde 
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(p=,069) ilişki vardır. Uyumluluk kişilik özelliği ile dönüştürücü liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif 

yönde, yüksek düzeyde (p=,770), geleneksel liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde düşük düzeyde 

(p=,218), serbest bırakıcı liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde düşük düzeyde (p=,005) ilişki 

vardır. Öz disiplin kişilik özelliği ile dönüştürücü liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde, düşük 

düzeyde (p=,008), geleneksel liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde düşük düzeyde (p=,256), 

serbest bırakıcı liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (p=,862) ilişki vardır. 

Tablo 4.2. Araştırmaya Katılan İlkokul Yöneticilerinin Kişilik Ölçeğinden Elde Edilen Betimsel 

İstatistikler 

Beş faktörlü kişilik ölçeğinden alınan puanların 

betimsel istatistikleri N �̅� Ss 

 

Nörotiklik 417 3,1697 ,36668  

Dışadönüklük 417 3,1745 ,38856  

Gelişime açıklık 417 3,3014 ,37666  

Uyumluluk 417 3,0139 ,35412  

Öz disiplin 417 3,2291 ,33417  

 

Tablo 4.3. Araştırmaya Katılan İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Ölçeğinden Elde Edilen Betimsel 

İstatistikler 

Çok faktörlü liderlik ölçeğinden alınan puanların 

betimsel  İstatistikleri N �̅� ss 

Dönüştürücü liderlik 417 3,4064 ,33513 

Gelenekselci liderlik 417 3,3156 ,34941 

Serbest bırakıcı liderlik 417 3,3663 ,59694 

İlkokul Yöneticilerin Kişilik Tipleri Cinsiyete Göre İlişkin Bulgu ve Yorum 

Tablo 4.4.1. İlkokul yöneticilerinin Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Durumuna Göre T 

testi Sonuçları 

Beş faktörlü kişilik  

ölçeği alt boyutları 

 

Cinsiyet 

 

N �̅� S sd T P 

 

Nörotiklik 

Erkek 303 3,1836 ,35614 
398 

,977 ,329 

Kadın 114 3,1440 ,38380 ,946 ,346 

 

Dışadönüklük 

Erkek 303 3,1468 ,32992 398 

 

,134 ,893 

Kadın 114 3,1518 ,33576 ,133 ,894 

 Erkek 303 3,2774 ,30285 398 ,347 ,728 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

276 
 

Gelişime Açıklık Kadın 114 3,2893 ,31547  ,341 ,733 

 

Uyumluluk 

Erkek 303 2,9838 ,33416 398 

 

1,200 ,231 

Kadın 114 3,0298 ,36806 1,150 ,252 

 

Öz disiplin 

Erkek 303 3,2240 ,33465 398 

 

,563 ,574 

Kadın 114 3,2035 ,30485 ,586 ,558 

 

Nörotiklik ortalama puanları cinsiyet faktörüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. t(398)=,977-

,946, p>.01), Dışadönüklük ortalama puanları cinsiyet faktörüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

t(398)=,134-,133, p>.01). Gelişime açıklık ortalama puanları cinsiyet faktörüne göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. t(398)=,347-,341, p>.01), uyumluluk ortalama puanları cinsiyet faktörüne göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. t(398)=1,200-,1150, p>.01), öz disiplin ortalama puanları cinsiyet faktörüne göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. t(398)=,563-,586, p>.01).  

4.5. İlkokul Yöneticilerinin Kişilik Tipleri Yaşa Göre İlişkin Bulgu ve Yorum 

Tablo 4.5.1.  İlkokul yöneticilerinin Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği Puanlarının Yaş Durumuna Göre ANOVA 

Sonuçları 

Beş Faktörlü Kişilik             Varyansın 

Ölçeği Alt Boyutları               Kaynağı Kareler Toplamı Sd 

Kareler 

Ortalaması F P 

Nörotiklik Gruplararası ,124 4 ,031 ,248 ,911 

Gruplar İçi 49,239 393 ,125   

Toplam 49,363 397    

Dışadönüklük Gruplararası ,299 4 ,075 ,673 ,611 

Gruplar İçi 43,634 393 ,111   

Toplam 43,932 397    

Gelişime açıklık Gruplararası ,163 4 ,041 ,433 ,785 

Gruplar İçi 37,074 393 ,094   

Toplam 37,237 397    

Uyumluluk Gruplararası ,534 4 ,134 1,124 ,345 

Gruplar İçi 46,697 393 ,119   

Toplam 47,231 397    

Öz disiplin Gruplararası 1,275 4 ,319 3,127 ,015 

Gruplar İçi 40,058 393 ,102   

Toplam 41,333 397    

Nörotiklik puanları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. F(4,393)= ,248 p>.01, (�̅�=49,363). 

Dışadönüklük puanları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(4,393)= ,611 p>.01, (�̅�=43,932).  
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Gelişime açıklık puanları dışadönüklük puanları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(4, 393)= ,433 

p>.01, (�̅�=37,237).   Uyumluluk puanları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(4, 393)= 1,124 p>.01, 

(�̅�=47,231). Öz disiplin puanları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir F(4, 393)= 3,127 p<.01. 

(�̅�=41,333). 

4.6. İlkokul Yöneticilerinin Kişilik Tipleri Kıdeme Göre İlişkin Bulgu ve Yorum 

Tablo 4.6.1.  İlkokul yöneticilerinin Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği Puanlarının Kıdem Durumuna Göre ANOVA 

Sonuçları 

Beş Faktörlü Kişilik             Varyansın 

Ölçeği Alt Boyutları               Kaynağı Kareler Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F P 

Nörotiklik Gruplar arası ,572 5 ,114 ,884 ,492 

Gruplar İçi 50,740 392 ,129   

Toplam 51,312 397    

Dışadönüklük Gruplar arası ,217 5 ,043 ,386 ,858 

Gruplar İçi 44,017 392 ,112   

Toplam 44,234 397    

Gelişime açıklık Gruplar arası ,170 5 ,034 ,335 ,892 

Gruplar İçi 39,734 392 ,101   

Toplam 39,904 397    

Uyumluluk Gruplar arası ,322 5 ,064 ,545 ,742 

Gruplar İçi 46,428 392 ,118   

Toplam 46,750 397    

Öz disiplin Gruplar arası 1,030 5 ,206 2,044 ,072 

Gruplar İçi 39,513 392 ,101   

Toplam 40,543 397    

 

Nörotiklik puanları kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. F(5,392)= ,884 p>.01, 

dışadönüklük puanları kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(5,392)= ,386 p>.01, gelişime açıklık 

puanları kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(5,392)= ,335 p>.01, uyumluluk puanları kıdeme 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(5,392)= ,545 p>.01, öz disiplin puanları kıdeme göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir F(5,392)= 2,044 p<.01 
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4.7. İlkokul Yöneticilerinin Kişilik Tipleri En Son Mezun Olunan Okula Göre İlişkin Bulgu ve Yorum 

Tablo 4.7.1.  İlkokul Yöneticilerinin Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği Puanlarının Mezun Olunan Okul 

Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 

      Nörotiklik puanları mezun olunan okula göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. F(4,397)= 1,825 p>.01, 

dışadönüklük puanları mezun olunan okula göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(4,397)= ,510 p>.01, 

gelişime açıklık puanları mezun olunan okula göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(4,397)= 1,687 p>.01, 

uyumluluk puanları mezun olunan okula göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(4,397)= ,456 p>.01, öz 

disiplin puanları mezun olunan okula göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(4,397)= 1,074 p>.01.  

4.8. İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Tipleri Cinsiyete Göre İlişkin Bulgu ve Yorum 

Tablo 4.8.1.  İlkokul yöneticilerinin Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Durumuna Göre T testi 

Sonuçları 

 

 

Beş Faktörlü Kişilik             Varyansın 

Ölçeği Alt Boyutları               Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F P 

Nörotiklik Gruplar arası ,955 4 ,239 1,825 ,123 

Gruplar İçi 51,955 397 ,131   

Toplam 52,911 401    

Dışadönüklük Gruplar arası ,227 4 ,057 ,510 ,728 

Gruplar İçi 44,145 397 ,111   

Toplam 44,372 401    

Gelişime açıklık Gruplar arası ,652 4 ,163 1,687 ,152 

Gruplar İçi 38,366 397 ,097   

Toplam 39,019 401    

Uyumluluk Gruplar arası ,216 4 ,054 ,456 ,768 

Gruplar İçi 47,101 397 ,119   

Toplam 47,317 401    

Öz disiplin Gruplararası ,455 4 ,114 1,074 ,369 

Gruplar İçi 42,084 397 ,106   

Toplam 42,539 401    
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Dönüştürücü liderlik alt boyutundan elde edilen puanlar cinsiyet faktörüne göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. t(416)=,141-,154, p>.01), geleneksel liderlik puanları cinsiyet faktörüne göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. t(398)=,326-,336, p>.01). Serbest bırakıcı liderlik puanları cinsiyet faktörüne göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. t(416)=,849-,877, p>.01).  

4.9. İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Tipleri Yaşa göre İlişkin Bulgu ve Yorum 

Tablo 4.9.1.  İlkokul yöneticilerinin Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği Puanlarının Yaş Durumuna Göre 

ANOVA Sonuçları 

Dönüştürücü liderlik puanları ile yaş faktörü arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir F(4, 389)= 2,583 

p>.01, geleneksel liderlik puanları ile yaş faktörü arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır F(4,389)= ,964 

p>.01, serbest bırakıcı liderlik puanları ile yaş faktörü arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir F(4,389)= 

1,625 p>.01.  

 

 

Çok faktörlü liderlik 

ölçeği alt boyutları 

 

Cinsiyet 

 

N �̅� S sd T P 

 

Dönüştürücü liderlik 

Erkek 303 3,4036 ,34984 
416 

,141 ,888 

Kadın 114 3,4088 ,29065 ,154 ,878 

 

Geleneksel liderlik 

Erkek 303 3,3112 ,35533 416 

 

,326 ,745 

Kadın 114 3,3237 ,33347 ,336 ,737 

Serbest bırakıcı 

liderlik 

Erkek 303 3,3787 ,60620 416 

 

,849 ,396 

Kadın 114 3,3230 ,56466 ,877 ,381 

Çok Faktörlü Liderlik             Varyansın 

Ölçeği Alt Boyutları               Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F P 

Dönüştürücü liderlik Gruplar arası ,983 4 ,246 2,583 ,037 

Gruplar İçi 37,003 389 ,095   

Toplam 37,986 393    

Geleneksel liderlik Gruplar arası ,437 4 ,109 ,964 ,427 

Gruplar İçi 44,099 389 ,113   

Toplam 44,536 393    

Serbest bırakıcı liderlik Gruplar arası 2,274 4 ,569 1,625 ,167 

Gruplar İçi 136,122 389 ,350   

Toplam 138,396 393    
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4.10. İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Tipleri Kıdeme Göre İlişkin Bulgu ve Yorum 

Tablo 4.10.1.  İlkokul yöneticilerinin Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği Puanlarının kıdem Durumuna Göre 

ANOVA Sonuçları 

Çok faktörlü liderlik             Varyansın 

Ölçeği Alt Boyutları               Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F P 

Dönüştürücü liderlik Gruplar arası 1,597 5 ,319 3,098 ,009 

Gruplar İçi 41,535 403 ,103   

Toplam 43,131 408    

Geleneksel liderlik Gruplar arası 1,357 5 ,271 2,295 ,045 

Gruplar İçi 47,658 403 ,118   

Toplam 49,016 408    

Serbest bırakıcı liderlik Gruplar arası 2,425 5 ,485 1,389 ,227 

Gruplar İçi 140,674 403 ,349   

Toplam 143,099 408    

 

Dönüştürücü liderlik ortalama puanları kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermektedir F(5,403)= 3,098 

p<.01, geleneksel liderlik ortalama puanları kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermektedir F(5,403)= 2,295 

p<.01, serbest bırakıcı liderlik ortalama puanları kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(5,403)= 

1,389 p>.01.  

4.11.  İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Tipleri En Son Mezun Olunan Okula Göre İlişkin Bulgu ve Yorum. 

Tablo 4.11.1.  İlkokul yöneticilerinin Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği Puanlarının mezun olunan okul 

Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

Çok Faktörlü Liderlik       Varyansın 

Ölçeği Alt Boyutları            Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F P 

Dönüştürücü liderlik Gruplar arası ,670 4 ,167 1,550 ,187 

Gruplar İçi 43,949 407 ,108   

Toplam 44,619 411    

Geleneksel liderlik Gruplar arası ,820 4 ,205 1,711 ,147 

Gruplar İçi 48,791 407 ,120   

Toplam 49,611 411    

Serbest bırakıcı liderlik Gruplar arası ,285 4 ,071 ,202 ,937 

Gruplar İçi 143,400 407 ,352   
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Geleneksel liderlik mezun olunan okula göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. F(4,407)= 1,550 

p>.01, geleneksel liderlik puanları mezun olunan okula göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(4,407)= 

1,711 p>.01, serbest bırakıcı liderlik puanları mezun olunan okula göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

F(4,407)=,202 p>.01.  

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Sonuçlar ve Tartışma 

Yapılan bu çalışmada problem cümlesi “İlkokul yöneticilerinin kişilik tipleri ile liderlik tipleri arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada kişilik ve liderlik tipleri arasında yapılan pearson 

kolerasyon analizi sonucunda uyumluluk kişilik özelliği ile dönüştürücü liderlik arasında ve öz disiplin serbest 

bırakıcı liderlik arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki bulunurken diğer alt boyutlar arasında kuvvetli bir 

ilişki bulunamamıştır.  

Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara göre İlkokul yöneticiliğinde yaşa dayalı disiplin artışı 

görülmüştür. Bu nedenle mesleki tecrübenin iş hayatına verimli bir şekilde aktarılabilmesi için yöneticilere doğru 

yönlendirmeler yapılmalıdır. Milli eğitim Bakanlığının düzenleyeceği hizmetiçi eğitimlerle kıdemli yöneticilerin 

bilgi ve birikimleri mesleki kıdemi az olan yöneticilere aktarılması ile olabilir. 

Sonuç olarak, yapılan bu araştırmada kişilik tiplerinin cinsiyet faktörü üzerinde farklılaşmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Yöneticilerin yaş faktörüne göre kişilik özellikleri 5 faktörlü kişilik ölçeği alt boyutlarından öz disiplin 

boyutunda farklılaştığı görülmüştür. Yöneticilerin yaş ortalaması arttıkça daha disiplinli oldukları gözlenmiştir. 

Yöneticilerin liderlik tiplerinin cinsiyete göre farklılık göstermediği saptanmıştır. Yaşa göre ise liderlik alt 

boyutlarından geleneksel ve serbest bırakıcı liderlik arasında farklılık bulunmazken dönüşümcü liderliği 

farklılaştığı görülmektedir. Yöneticilerin liderlik tiplerinin kıdeme göre serbest bırakıcı liderliğe göre 

farklılaşmadığı görülürken dönüşümcü ve geleneksel liderlik tiplerinin farklılaştığı görülmüştür. Araştırmada 

yöneticilerin liderlik ve kişilik tiplerinin mezun olunan okula göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

 ÖNERİLER 

 Sürekli kendini yenileyen dünyada eğitimin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu konuda eğitim 

alanında iyileşme çalışmaları yapılarak en iyiye ulaşma gayreti vardır. Hızla değişen dünyamızın eğitim kalite 

standardını yakalayabilmek için İlkokul yöneticilerinin tezli öncelikli olmak üzere yüksek lisans programlarına 

teşviki sağlanarak mesleki gelişimlerinin arttırılması sağlanmalıdır. Bu nedenle eğitimin temel basamağı sayılan 

ilkokullarda görevli müdürlerin, üstlendiği liderlik rollerini çağın gereksinimlerine ayak uydurarak idame 

ettirmelerinde fayda vardır.   

              Ayrıca araştırma sonuçlarında önemle dikkat çeken konulardan birisi de eğitimle liderlik vasfı arasında 

anlamlı bir bağ olmadığıdır. Bu nedenle İlkokul yönetiminde liderliğin doğuştan geldiği veya tecrübelerle 

kazanıldığı anlamı çıkmaktadır.. Yönetici atamaları belirli bir standart belirlenerek gerçekleştirilirse, zamanla bu 

standarda yönetici adayları tarafından yüksek uyum ve benimseme sağlanabilir. Böylece tek tip yönetici modeli 

sağlanarak alanda sürekli gelişim kaydedilebilir. Eğitim dinamik bir olgudur, sürekli değişim ve gelişim 

kaydedilmektedir. Çağımızın bu hızına ve değişimine ayak uydurabilmek için İl ve İlçe milli eğitim 

müdürlüklerince İlkokul yöneticilerine seminer çalışmaları, sempozyum, panel gibi toplantılara katılımları 

sağlanabilir. 

 

 

Toplam 143,685 411    
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CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT PRACTICES OF FOREIGN LANGUAGE 

TEACHERS 

Öğr. Gör. Dr. Zülal AYAR 

Ankara Üniversitesi, Türkiye 

This article scrutinizes the implementations of language teachers’ Continuing Professional Development (CPD) 

and any ranging opportunities offered them related to this field at schools. As this issue is sine qua non in teacher 

education, the research has aimed at revealing CPD studies in in-service education published in prestigious 

teaching and teacher education journals over the last five years (from 2014 till 2019). Furthermore, these articles 

have been examined in terms of any particular CPD models which are performed accordingly so as to find out the 

critical and essential points in its operationalization. Besides common CPD practices, online professional 

development activities have been incorporated into the design by virtue of discovering their efficacy. This review 

reports that quite a few topics revolve almost all around the same conventional themes. In addition, the integration 

of online professional development practices into teacher education programs seems to be necessary upon 

clarifying their prominence. Implications and recommendations for further studies are also stated at the end of the 

study.  

Keywords: professional development, teacher education, professional development models 

Introduction 

By virtue of the fact that bodies in charge of teacher education emphasize the weight of teacher development (Head 

& Taylor, 1997), try to enhance the qualifications at faculties of education, and adopt ever-changing regulations 

by arranging conferences, seminars and lectures of well-known scientists in the target field to update teachers’ 

fund of knowledge (Ur, 1997); on-going attempts have been made in pre-service education for prospective teachers 

and in-service education through some organizations (Aydın, 2016; Öztürk, 2017). Much as a delicate balance 

between the two is assumed to subsist in implementations, low productivity and mediocre success rates of practice 

at pre-service education (Genç, 2016; Ok, 2005; Sözer, 1991) in language teaching departments boost the 

importance of in-service trainings in foreign language context (Craft, 1996).  

Professional trainings are regularly held events for teachers to find and inquire themselves, then explore the best 

teaching practices in order to be gradually independent (Day, 1999; Koç, 1992, Stein, Smith, & Silver, 1999; 

Villegas-Reimers, 2003). That is, they can be associated with Teacher Development (TD) in that teachers would 

enrich their knowledge, mind, learning, culture and teaching experience over the long run, which will in turn 

become one of the prerequisite constituents in Teacher Education (TE) within a sociocultural context. Similarly, 

Professional Development (PD) programmes subserve to TD by offering professional learning, creating and 

developing teacher agency (Lasky, 2005) which can derive from the resource of teacher identity (Lopes & 

D’Ambrosio, 2016), and administering teacher trainings as a part of their life-long learning process. Accordingly, 

Continuing Professional Development (CPD) will illustrate how consciously the teachers are aware of their 

autonomy in a professional sense as is seen in figure 1 below (Filipe, Silva, Stulting, & Golnik, 2014). As such, 

trainings and development to learning, then learning the professional learning ought to be accepted in a subsequent 

order as the framework of CPD concept.  

 

Figure 1. CPD and its items 
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In the 21st century, CPD studies (Guskey, 2002; Holloway, 2003; Murphy, 2005) are dramatically carried out only 

to ensure student achievements (Borg, 2015; Richards & Farrell, 2005; Wallace 1995) rather than providing the 

equalization of educational opportunities among teachers by diminishing the diversity between developed and less 

developed countries all around the word through web-based trainings. Consequently, creating a universal 

Community of Practice (CoP) as the external and informal resource of CPDs (Wenger, 2010) for both novice and 

seasoned teachers in order to exchange their experiences and thus to maintain reciprocal learning evolves into a 

challenging task. Then, it would seriously hinder the promising future of professional development in teacher 

education in terms of suggesting new CPD models and setting up forums on virtual platforms for the benefit of all 

language teachers.  

By considering these foregone points and taking notice of the need to overview CPD practices only constrained 

with in-service education in foreign language teaching across the globe within the last five years, 2014-2019, this 

review has been planned to fill a niche in the literature. To this respect, the study is to shed light on the following 

research questions: 

1. What points did last five years’ most prestigious CPD articles on language teaching address to?  

2. Were those studies based on any specific CPD models? 

3. What are the changing trends these research referred for the future directions?  

Method 

The studies published in English language, peer-reviewed and refereed international journals with low acceptance 

rate and high impact factors indexed in ISI databases, such as Science Citation Index (SCI), SCI Expanded, Social 

Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI) were compiled by the researcher. In 

addition, other selection criteria were the span of time which was from 2014 to 2019, the participants who were 

language teachers at any grades in the world, the text type which was confined to research articles without taking 

conference proceedings, dissertations, letters and responses to the editor into account. 

In order to scan relevant articles in aforementioned indexes comprehensively, some eminent journals were to be 

identified and then investigated individually. To do so, it would be fundamental to exclude disciplinary journals 

and solely focus on area specific journals owing to their publishing policy, field of studies that they principally 

ground the coverage and selection of content. In the first phase of the study, by drawing on Uysal (2012)’s journal 

classifications according to their indexing and disciplines, seven journals were determined in the list of teacher 

education.  

Table 1. The List of Relevant Journals in the First Analysis 

 

Thereafter, the researcher attempted to reach other potentially related journals through Web of Science Master 

Journal List and Publication Database of the Vienna University of Technology. As a result, five journals as is seen 

in table 2 could be distinguished.  

  

 

 

 

Journals 

Action Research  

Asia Pacific Journal of Teacher Education 

European Journal of Teacher Education 

International Journal of Educational Development  

Journal of Teacher Education 

Language Teaching Research  

Teaching and  Teacher Education 
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Table 2. The List of Relevant Journals in the Second Analysis 

 

Having appointed target journals, the researcher examined every one of the eight journals considering the volumes 

and numbers within specific time periods. In the end, only five articles in English language could be stated (table 

3) upon seeking the journals. 

Table 3. Journals within This Study 

Number Publication Date   Author(s)   Journal Article 

 

1 2015 O’Dwyer, J. B. 

& Atlı, H. H. 

European 

Journal of 

Teacher 

Education 

A study of in-service 

teacher educator roles, with 

implications for a 

curriculum for their 

professional development 

2 2016 Lai, C. Li, Z. & 

Gong, Y. 

Teaching and  

Teacher 
Education 

Teacher agency and 

professional learning in 
cross-cultural teaching 

contexts: Accounts of 

Chinese teachers from 

international schools in 

Hong Kong 

3 2018 Colliander, H. Teaching and  

Teacher 

Education 

The experienced newcomer 

- The (trans)forming of 

professional teacher 

identity in a new landscape 

of practices 

4 2018 Harry B. & 

Lazarus M. 

Asia-Pacific 

Journal of 

Teacher 
Education 

Can Facebook groups 

enhance continuing 

professional development 
of teachers? Lessons from 

Kenya 

5 2018 Lyster, R. Language 

Teaching 

Research 

Making research on 

instructed SLA relevant for 

teachers through 

professional development 

 

As collected data turned the study into a small-scale one because of certain criteria and limited number of studies 

directly fulfilling these principles, the data analysis process required me to adopt thematic analysis as the 

systematic route and synthesis in research paradigm.  

Results 

This section pointed out the answers of the research questions only after the researcher vetted the papers diligently. 

Additionally, the studies were primarily disambiguated with regard to their scope, aims and change or reforms 

stated or suggested in the end.  

 

 

 

Journals 

Asia Pacific Journal of Teacher Education 

European Journal of Teacher Education 

Journal of Teacher Education 

Teacher Education and Special Education 

Teaching and Teacher Education 
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1. Focal Points of CPD Practices at Schools  

As it would be of high concern to analyse those papers thematically while determining their focal points in general, 

investigating each one separately seems to be the best modus operandi within that context.  

Originally, the first article has centred teacher educators and their professional development in Turkish context at 

universities. Still, the population of study covered today’s seventeen teacher educators with a seven years’ 

experience on average who used to teach English as a foreign and second language at least for ten years at 

universities’ school of foreign languages, and now arrange trainings to three hundred teachers working at primary 

or secondary schools in Ministry of National Education (MoNE). Being fully aware of the potential troubles in 

teaching and motivational problems as well as bearing in mind what it means to work with seasoned teachers, 

teacher educators emphasized school based strategies as the best for teacher education. In the light of quantitative 

and qualitative data collection instruments inserted into this mixed research design, new teachers were found to 

need professional development.  

In regard to the second study, mutual learning occasions of fourteen Chinese language teachers in Hong Kong 

from international schools were dealt in order to increase teamwork, teaching experience, exploiting community 

of practice among teachers coming from varied cultures besides the disadvantaged group. Transformational 

learning (Mezirow, 1991), non-positional teacher leadership and finally professional learning were aimed to be 

accomplished within a sociocultural context by means of formal and informal CPD events. Though power 

relations, roles and the positions of stakeholders at school might matter teachers’ professional development, critical 

thinking (Mezirow, 1991) and beliefs (Borg, 2001), their expectations and perceptions (Şentuna, 2002) would keep 

on shaping their professionalism. In short, contributions to the facilities of transnational education through 

reciprocal learning and teacher agencies would have influence on teachers’ dignity in society and professional 

identity indeed.  

Another study was conducted to find out how professional teacher identity could be acquired by integrating 

cooperation and teacher agency on nine teachers of second language learning and literacy education to adult 

immigrants in Sweden. Although the research sought formation of their identity, those teachers were all 

experienced in teaching mother tongue, foreign language and second language at pre-school, primary, secondary 

and high schools apart from universities to adults. In other words, they would solely go through a transition from 

one educational stage to another as new comers or seasoned teachers to show their identity evolution. Thereby, the 

impulse of prior identity, individual agency, experiences were assumed to affect the current teaching performance 

after constructing a syllogism with former knowledge. Finally, supervisions, observations, unveiling students’ 

learning strategies, taking the advantage of professional trainings at universities as external resources and other 

(un) organized practices were detected to count for teacher identity formation.  

Another investigation emphasized the hardship of providing training for teachers in Kenya in view of general 

cultural attitude and long-held conventional approaches rather than utilizing any practical and realistic CPD 

activities. Besides pointing to the fruitless applications in pre-service education, the authors appeared to resort to 

CPDs in order to bridge the gap between seasoned and inexperienced teachers in in-service education. Respecting 

the internet use statistics in the country and aiming at offering online practices for language teachers, they carried 

out discussion analyses via the participants’ written comments on this virtual avenue so that they could launch an 

initiative to self-directed learning and discover their competence after working together on an online platform. To 

conclude, the impacts of social media on language teachers were noted to be immense in terms of stimulating them 

to be involved in professional trainings, which constitutes an urgent and vital need therein. 

As to the last study taking place in Canada, it intended to promote teachers to develop their personal instructional 

interventions using three other research. First study was about form-focused instruction (FFI) which set recasts 

against prompts and directed to reveal students’ achievement in French grammar via pictorial storybooks. The 

following analysis focused on practices of content and syntactic language process and teachers’ cooperative work 

in L2 (French) to lead them to be autonomous in further studies. The last one was the integration of French and 

English (L1) through biliterate instruction to initiate teacher-led professional trainings and development 

opportunities similar to the second study. Accordingly, maintaining an equalized attitude toward language and 

content conforming to FFI were found to accelerate professional development programs.   
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Figure 2. Phases during Content and Language Integration 

When the keynote addresses in each article were viewed on the whole, the substantiality of collegiality (Lave & 

Wenger, 1991, Mezirow, 1991; Opfer & Pedder, 2011), co-learning, informal contexts for sustainable 

communication, teacher agency in professional development and professional identity, the effects of culture in 

professional learning, the affinity between giving instructions in second language and professional development 

facilities came to the forefront as the main themes of CPD research.  

2. Analyses Resting on CPD Models  

Only the first article was distinguished as a design-based examination different from the others which were all 

standard scientific research excluding the last one. In a sequence of meetings, PD study groups were arranged for 

language teachers to attend and improve primarily their own teaching and experience (see table 4). After getting 

the enthusiasm and the motive of the study, they were expected to question themselves to cognize the need behind 

CPD. As this time-course may confound them, cooperation and collegial works would enhance reflections, 

practices and their contentment. Only then could they succeed in maintaining their professional growth and gaining 

the autonomy for the next investigations or professional development activities.  

Table 4. The Adopted Model for the First Study  

PD Sessions Content  Learning Outcome(s) 

1st workshop presentation by an expert about content 

instruction and strategies 

a warm-up activity for teachers to be 

acquainted with the target issue 

2nd workshop prime focus on content and language via 

a model 

raising awareness to the assimilation of 

language and content, developing 

independency, contextualization 

3rd workshop teachers’ formulation of instructions 

within a teamwork  

attempts to create instructional units with the 

support of colleagues 

4th workshop fulfilment of instructional units achieving first individual practices 

   

                                                                                            

                                                                                                                  teachers’ impressions on one another 

with recordings and stimulated recall interviews                                              for PD enhancements 
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The fifth paper representing in-service teachers’ immediate needs from teacher educators’ perspective put a model 

peculiar to this framework in order to describe bilateral relations of stakeholders at school. 

 

Figure 3. A Specific CPD Model Symbolizing Teacher Educator Role 

Figure 3 signals the weight of intimacy, confidence and friendship between trainers and trainees for a secure route 

with guided practices, discussion groups, reflections and follow-up activities on the way to professionalism. Upon 

interpreting the model in the sense of what teachers necessitate during CPD, having a good rapport with trainees, 

meeting their demands, considering almost all vicissitudes within specific teaching context, giving a start to 

coaching and mentoring, concerning their psychology and readiness to learn recent trends in the field came into 

prominence as unavoidable proceedings of the continuum.  

3. Recent Trends in CPD Studies 

In the manner that Harry and Lazarus (2018) declared, language teachers might still need more fund of subject 

knowledge and may fall behind in content mastery, namely pedagogical content. Thanks to the fact that they desire 

to gain experience and teaching practice as well, any teaching related online forums as an individual member or 

groups with active participants in organized or unorganized and formal or informal platforms in social media 

discovered to be crucial for professional life and professional development will profit for their improvement. It 

follows that online professional learning opportunities making use of social resources will bring out cross-cultural 

teacher learning in internationalized world of education, and they might manage acculturation process. 

Scientifically speaking however, the basic ground behind coming up with the idea of putting world-wide-web and 

language teachers together was to fill the niche in the literature, prioritize and guide new research into this area, 

and to centralize teachers’ own professionalization than only revealing their impacts on students’ success as some 

previously referred studies did.  

Besides the fact that multicultural teachers from all over the world may be included in further studies to scrutinize 

cultural diversity as one of dependent variables, the evolution of teacher identity and teacher agency can be handled 

as the lynchpin of the research in the meantime. This will pave the way for exploration of teachers’ immediate 

needs, beliefs (Borg, 2015, Burns & Richards, 2009; Freeman & Johnson, 1998; Townsend & Bates, 2007), 

effective needs, interpersonal intelligence along with the value of self-s (self-development, self-esteem, self-

improvement, self-identity and so on). 

In the light of what has been said thus far, an analysis on the rapport among each on the way to build trust or instil 

confidence, and hence develop professional credibility via reflections, wrap up sessions following the collective 

agency becomes indispensable for future directions.  
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4. In Guise of Conclusion 

Last five years’ CPD practices for language teachers in in-service education based on five articles published in 

SCI, SSCI and AHCI indexed journals were featured in this review in order to point out prominent issues, display 

on-going professional development models inserted in analyses or new developed models according to the 

findings, and to direct the coverage of state-of-the-art studies. Co-learning, informal teaching and learning 

atmosphere for sustainable communication, teacher agency in professional teacher development, the effects of 

culture in professional learning, the close link between giving instructions in teaching foreign language and 

professional development facilities were identified as main themes. 

Although almost the same aspects of CPD (student learning outcomes, school policy, pedagogical and content 

knowledge, four basic language skills, and so forth) were respected in foreign and second language teaching in the 

past, observing phases of CPD (Freeman, 1989), realizing teachers’ own strategies for their education (Wenger, 

2010), teachers’ enlightenment about professional identity (Lalitha, 2005; Lantolf, 2001), personalization, 

individual needs (Duzan, 2006; Guskey, 2000) and the reflection to their self-investment (Slaouti & Motteram, 

2006; Yurtsever, 2013) and future career, namely avoiding the mainstreams about teacher development were 

noticed to be taken into the core of the research similar to these five academic studies. Moreover, as this review 

covered analyses from different contexts and countries (Kenya, Turkey, Sweden, Hong Kong, Canada), it has also 

proved that CPD is a universally well-acknowledged affair in contemporary language teacher education agenda.  

Based on this study, it can be suggested that other stakeholders in teacher education might be integrated in research 

in further studies besides including reflective practices so as to increase the credibility of professionalism. 
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Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi, Türkiye 

Özet 

Öğrencilere temel algoritma bilgisini kazandırmayı hedefleyen programlarından biri olan Scratch, 

bilgisayarlı kodlama programıdır. Çevre okuryazarlığı, harita okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, araştırma, 

girişimcilik, kanıt kullanma, karar verme, yenilikçi düşünme gibi pek çok temel becerinin geliştirilmesinde bu 

programın işe koşulacağı etkinlikler uygulanabilir. Scratch pek çok farklı türde projeyi (hikayeler, oyunlar, 

animasyonlar, simülasyonlar) desteklemek için çeşitlilik oluşturabilecek biçimde tasarlamış kişiselleştirilebilir bir 

yapı taşıdığından etkinlikler konusunda kolaylaştırıcı bir rol de üstlenecektir. 2005 yılından itibaren Sosyal Bilgiler 

Öğretim Programlarında etkinlik merkezli, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel 

farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan yeni bir anlayışı temel yaklaşım olarak 

benimsemiştir. Öğrenciler Sosyal Bilgiler dersine ait bilgi beceri ve değerleri öğrenirken pek çok kaynaktan 

yararlanmaktır. Bu kapsamda, bu araştırmada Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin scratch programından 

yararlanarak kendi tasarımlarını yapmaları sağlanmıştır. Bu doğrultuda, bu araştırmanın amacı, üstün/özel 

yetenekli öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde scratch kodlama programından yararlanmaya yönelik 

görüşlerinin ve Sosyal Bilgiler dersinde Scratch Kodlama Programı uygulamalarının belirlenmesidir. Araştırma, 

nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde belirlenirken amaçlı 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, üstün/özel yetenekli 6 kız ve 2 erkek öğrenci 

oluşturmaktadır. Veriler görüşme tekniği ve öğrenci günlükleri aracılığıyla toplanmıştır. Scratch uygulaması 

tamamlandıktan sonra yarı-yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılarak öğrencilerle yüz yüze 

bireysel görüşmeler yapılmıştır. Verilerinin analiz edilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada, 

katılımcıların scratch gibi bir program ile çalışınca Sosyal Bilgiler dersinden daha çok hoşlandıkları, 

anlayamadıkları konuyla kendileri ilgilenip içerik geliştirince daha kolay öğrendikleri, aslında Sosyal Bilgiler 

dersinin keyifli bir ders olduğunu keşfettikleri gibi ifadelere yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Scratch, Kodlama, Sosyal Bilgiler, Üstün/Özel Yeteneklilerin Eğitimi 

GİRİŞ 

Sosyal Bilgiler dersi Türkiye’ de ilkokul 4 ve ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda okutulan (Sever, Aydın, Koçoğlu 

2018) son yıllarda hızla gelişen (Açıkalın; 2018) disiplinler arası ve çok disiplinli (Uzunboylu, 2015) bir çalışma 

alanıdır. Tıpkı diğer derslerde olduğu gibi ülkelerin eğitim politikaları, okulların fiziksel şartları ve öğretmenlerin/ 

öğrencilerin mevcut durumu doğrultusunda farklı uygulamalarla yürütülen bu ders zenginleştirilebilir, bu dersin 

çatısı altında uygulanan etkinlikler çeşitlendirilebilir. Nitekim her geçen gün dünya değişmekte; yeni gün bireylere 

ve toplumlara pek çok değişiklikle beraber gelmektedir. Bu değişimi yakalamak, yeni şartlara ayak uydurmak ve 

tabii ki bunu yaparken eğitim felsefemizin temellerini korumak ve eğitsel gelişimi sağlamak konusunda en önemli 

aktörler öğretmenler olmaktadır. Öğretmenler için önemli olan her bir öğrenci için mümkün olduğunca gelişmeyi 

sağlamak (Tomlinson, 2014), etkinlikler sırasında özgünlüklerini desteklemektir. Bu elbette Sosyal Bilgiler 

etkinlikleri için de geçerli olmalıdır. Teknolojik yeniliklerle yaşanan değişimler eğitim alanında da birçok yeniliği 

beraberinde getirmiştir. Günümüz çocukları geleneksel olana karşı yenilikçi olanı yeğlemekte, yaşamlarının pek 

çok alanında daha çok dijital tercihlerde bulunmaktadır.  Dolayısıyla öğrencilerin ihtiyaçları değişmiş, talepleri 

farklılaşmıştır. Bu öğrenci görünüşüyle eğitim- öğretim süreçlerini istendik biçimde gerçekleştirebilmek için 

eğitim içeriklerinin, eğitimcilerin hatta eğitim politikalarının dönüşüm geçirmesi kaçınılmazdır. Milli Eğitim 

Bakanlığı da sınıflarda kodlama dersleri yürütülmesini sağlayarak, robot yarışmaları düzenleyerek, öğretmenlere 

21. yy becerileri dediğimiz dijital öğretmenliği sağlayacak hizmetiçi eğitim olanakları sunarak bu değişimi 

desteklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu’nda “öğrenme süreçlerinde 

dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm” başlığına özellikle yer verilerek eğitim ortamlarında “dijital içerikler 

kullanılarak kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin yaşanabileceği platformlar oluşturmak” hedefler arasına 
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konmuştur  (MEB, 2018). Nitelikli insan gücünü elde etmek ve güçlü bir topluma ulaşmak ülkemiz için öncelikli 

hedefler arasındadır ve bunu sağlamak da üreten bireyler yetiştirmekten geçer. Zira tüketim toplumu olmak gittikçe 

dijitalleşen dünyada çağın gerisinde kalma riskini beraberinde getirir. Bu riski en iyi şekilde uzaklaştırmak için 

dijital üretimin sınıflarımızda öğrencilerimizin sürecin içinde aktif biçimde yer alması, eğitimcilerin öğrencilere 

bu anlamda rehberlik edecek donanıma sahip olması, sınıfların gerekli altyapı ve üstyapı ile desteklenmesi önem 

taşımaktadır. Fen Bilimleri, Teknoloji Tasarım ya da Bilişim Teknolojileri ve Yazılım gibi alanlar bu dijital 

değişimde bir hayli uzun yol kat etmiştir buna karşılık Sosyal Bilgiler için halen atılması gereken pek çok adım 

olduğu görülebilir. Ancak Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bunu başarmaktan çok da uzak olmadığı yönünde 

ifadelere de yer verilebilir. Zira Arslan (1996), Toyran (2005), Çavuş, Temur ve Kara (2007), Bal ve Karademir 

(2013), Ayaydın (2014), Güleli (2015) tarafından yapılmış olan çalışmaların sonuçları Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin genel olarak teknolojiye karşı tutumlarının olumlu olduğu yönündedir. Buradan hareketle 

öğretmenlerin de bu anlamda çalışmalar yapmaya rehberlik etme konusunda isteksiz olmayacağı yorumu 

yapılabilir.  

21. yy becerileri yaratıcılık, yenilikçilik, sorgulama, analiz- sentez becerisi, kendi kendine öğrenme, eleştirel 

düşünme, problem çözme gibi pek çok beceriyi içerir. Bilgisayar programlaması öğrenilerek kazanılan bilgi ve 

beceriler de herkesin öğrenmesi gereken 21. yy yetkinlikleri olarak ortaya konmaktadır (Wing, 2006). Bilgisayar 

programlanması yeni başlayanlar için kodlama yapmaya karşılık gelir. Bilişim dünyasında kodlama yapmak üzere 

kullanılan ilk programlar üst düzey bilgi gerektirmekteydi. Son yıllarda dijital eğitimin küçük yaşlardan itibaren 

gerçekleştirilmesi gerektiği anlayışıyla birlikte bu eğitimi mümkün kılacak daha basit uygulamalar geliştirildiği 

görülmektedir. Okulöncesi çağdan itibaren kullanılabilecek, her yaş ve seviyeye uygun kodlama programları 

mevcuttur. Bilgisayarsız kodlama araçları cubetto, bee- bot, uğur böceği ve bilgisayarlı kodlama programları kodu 

game lab, makeblock, code.org gibi uygulamalar bunlardan bazılarıdır. Öğrencilere temel algoritma bilgisini 

kazandırmayı hedefleyen bu programlarından biri de Scratch’ tir. Scratch bilgisayarlı kodlama programıdır; çevre 

okuryazarlığı, harita okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, araştırma, girişimcilik, kanıt kullanma, karar verme, 

yenilikçi düşünme gibi pek çok temel becerinin geliştirilmesinde bu programın işe koşulacağı etkinlikler 

uygulanabilir. Scratch pek çok farklı türde projeyi (hikayeler, oyunlar, animasyonlar, simülasyonlar) desteklemek 

için çeşitlilik oluşturabilecek biçimde tasarlamış kişiselleştirilebilir bir yapı taşıdığından etkinlikler konusunda 

kolaylaştırıcı bir rol de üstlenecektir (Resnick vd., 2009). Scratch, MIT Medya Lab'ında yer alan Lifelong 

Kindergarten grubunun bir projesi olup tamamen ücretsizdir. 8- 16 yaş grubu için tasarlanmış olmakla beraber her 

yaştan insanın kullanabileceği bir programdır (Scratch, 2019). Örneğin öğretmenler çeşitli scratch uygulamaları 

tasarlayarak derslerde kullanabilecekleri çok güzel çalışmalar yapabilir. 150’ den fazla ülkede 40’tan fazla dil 

seçeneğiyle kullanılabilen scratch “herkes için programlama” sloganıyla yola çıktığı görülmektedir. Scratch web 

sitesi eğitimcilerin ve öğrencilerin hikâye paylaşabildiği, kaynak paylaşımı yapabildiği, soru sorabildiği ve diğer 

insanlara erişebildiği bir sitedir (Scratch, 2019). Mayıs 2019 itibariyle 50 milyon civarı ziyaretçisi olan sitenin 

dünya genelinde 17 milyondan fazla kullanıcısı olduğu bilinmektedir. Scratch’ in ülkemizde de 597 bin civarında 

kullanıcısı bulunmaktadır (Scratch, 2019). Bu rakamlar scratch’ in eğitim aracı olarak kullanılmasının ne kadar 

güçlü bir etki alanı olduğunu da destekler niteliktedir. Scratch ara yüzü incelendiğinde, sade bir tasarımı olduğu 

görülmektedir. Program penceresinin sol bölümünde, çeşitli görevlere göre organize edilmiş kod blokları 

bulunmaktadır. Kod blokları, kullanıcılar tarafından fare yardımıyla tutularak ortadaki program oluşturma alanına 

getirilerek aktifleştirilir. Sağ bölümdeki izleme ekranında da seçilen kodun yaptığı değişiklik izlenebilir. 

Kullanıcıların kodları bizzat yazmaları yerine hazır kod bloklarını taşımalarıyla oluşturulan bir yapı taşıdığı için 

scratch kod öğrenmeye yeni başlayanların rahatlıkla kullanabileceği bir yapıdadır (Scratch, 2019). Kodlama 

becerisinin geliştirilmesi için pek çok farklı alanda içerik geliştirmek, eğitimin her alanında zaman zaman kodlama 

yapmak gerekmektedir. Sosyal Bilgiler dersi de içerik olarak bu hedefin gerçekleştirilebileceği en uygun 

alanlardan biridir. Bu araştırmada Sosyal Bilgiler dersinde, öğrencilerin scratch programından yararlanarak kendi 

tasarımlarını yapmaları sağlanmıştır. Bu doğrultuda, bu araştırmanın amacı, üstün/özel yetenekli öğrencilerinin 

Sosyal Bilgiler dersinde scratch kodlama programından yararlanmaya yönelik görüşlerinin ve Sosyal Bilgiler 

dersinde scratch kodlama programı uygulamalarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma 

sorularına yanıtlar aranmıştır: 

1. Üstün/özel yetenekli öğrencilerinin scratch programına ilişkin görüşleri nelerdir? 
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2. Üstün/özel yetenekli öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde scratch programından yararlanılabilecek 

konulara ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Üstün/özel yetenekli öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde scratch programı tasarlamanın yararlarına 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

4. Üstün/özel yetenekli öğrencilerin scratch programının beğenilen ve beğenilmeyen yönlerine yönelik 

görüşleri nelerdir?  

5. Üstün/özel yetenekli öğrenciler Scratch programı ile kendi tasarımlarını yapmak için Sosyal Bilgiler 

Öğretim Programındaki hangi kazanımları tercih etmiştir? 

6. Üstün/özel yetenekli öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde geliştirdikleri tasarımlar nasıldır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Bu araştırma, üstün/özel yetenekli öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde scratch kodlama programından 

yararlanmaya yönelik görüşlerinin ve Sosyal Bilgiler dersinde Scratch Kodlama Programı uygulamalarının 

belirlenmesine ilişkin sonuçlar ortaya koymayı amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmada nitel araştırma 

desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseni 

kullanılarak öğrencilerin kodlama programına ilişkin görüşlerinin ve uygulamalarının belirlenmesi sağlanmıştır. 

Durum çalışması bir ya da birkaç özel durumu derinlemesine inceleyerek analiz edilmesini sağlayan nitel araştırma 

desenlerinden birisidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunun belirlemesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 

durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmaya hız ve pratiklik katan bu yöntemde ikinci araştırmacı bilim ve sanat 

merkezi öğretmeni olduğundan yakın ve araştırması kolay olan (Yıldırım ve Şimşek, 2016) bir katılımcı grubu 

seçilmiştir. Katılımcılar üstün/özel yetenekli 6 kız 2 erkek öğrenciden oluşmaktadır ve bu öğrenciler Bireysel 

Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYFP) aşamasındadır. Bu aşamadaki öğrenciler 11- 14 yaş aralığındadır. 

Katılımcılara ait kod adlar, görüşme süreleri ve tarihleri tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcılara ait kod adlar, görüşme süreleri ve tarihleri  

 Öğrencinin Kod Adı Görüşme tarihi Görüşme Süresi 

1 Gökçe 25.04.2019 6.67 

2 Sude 02.05.2019 5.57 

3 Reyyan 02.05.2019 4.50 

4 Aykut 09.05.2019 4.40 

5 Erdem  02.05.2019 5.26 

6 Ece  09.05.2019 9.37 

7 Ferihan  02.05.2019 6.28 

8 Sezin  09.05.2019 6.30 

 

Veri Toplama Aracı  

Veriler, görüşme yöntemi ve uygulama süreci boyunca öğrencilerinin görüşlerini yansıttıkları ders 

günlükleri aracılığıyla toplanmıştır. Scratch uygulaması tamamlandıktan sonra yarı-yapılandırılmış beş tane 

sorudan oluşan görüşme formu kullanılarak öğrencilerle yüz yüze bireysel görüşmeler yapılmıştır. Görüşme 

formundaki soruların iç geçerliğini sağlamak için görüşme formu alan uzmanlarının görüşüne sunulmuştur. 

Görüşme formundaki soruların anlaşılır olma ve ele alınan konuyu kapsama durumunu kontrol eden alan 

uzmanlarının görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılarak forma son şekli verilmiştir 

Veri Toplama Süreci  

 

Araştırmanın uygulama sürecinde, ilk hafta 2018 yılında yayımlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programı’ndaki (MEB, 2018) kazanımlar katılımcılar tarafından incelenmiş ve çalışmak üzere bir kazanım 

belirlemeleri sağlanmıştır. İkinci haftada öğrencilerin belirledikleri kazanımları temel alarak araştırma yapmaları 

sağlanmıştır. Çalışmanın devamında sürükle bırak mantığıyla çalışan scratch programı ile ilgili küçük bir tanıtım 

yapılmış ve öğrencilerin çalışmalarına yönelik kurgularını oluşturmaları, içeriği belirlemeleri istenmiştir. 
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Öğrenciler, araştırmanın uygulama süreci boyunca her ders sonrası araştırmacı tarafından dağıtılan çizgili kâğıtlara 

yansıtıcı günlükler tutmuşlardır. Derinlemesine bilgi edinmek için yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 

uygulama sürecinin sonunda yüz yüze bireysel görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerin ses kayıt cihazı ile kayıt 

altına alınması için izin alınmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler ortalama 5 ila 10 dakika sürmüştür 

Araştırmanın uygulama süreci 7 hafta boyunca haftada 4 ders saati olacak şekilde yürütülmüştür. Öğrenci 

çalışmaları 28 saatte tamamlanmıştır. 

 

 
Şekil 1. Veri toplama süreci 

Verilerin Analizi  

Görüşme verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Ses kayıt cihazı ile kaydedilen görüşme 

verilerinin üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan önce yazıya dökülmüştür. İki araştırmacı tarafından görüşme 

dökümleri tek tek okunmuş ve kodlamalar yapılmıştır. Daha sonra araştırmacıların oluşturduğu kodlamalar 

karşılaştırılmıştır. Birbirleriyle ilişkili kodlar uygun temalar altında toplanmıştır. Miles ve Huberman’ın (1994) 

önerdiği formüle göre kodlayıcılar arasında uyuşum %88.00 olarak hesaplanmıştır. Bulgular okuyucunun kolay 

bir şekilde anlamasına yönelik tablolarla sunulmuş ve yorumlanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular öğrencilerin 

görüşlerinden ve günlüklerinden doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Günlükler araştırmada destek veri olarak 

kullanılmıştır. Doğrudan alıntılarda katılımcılara kod isimler verilmiştir. Ayrıca katılımcıların geliştirmiş oldukları 

ürünler analiz edilmiş ve katılımcıların ürünlerinde hangi kazanımları, seçtikleri, ürünlerinde nelere yer verdikleri 

tablolarla sunulmuştur.  

BULGULAR 

Görüşmelerden elde edilen bulgular  

Üstün/özel yetenekli öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde scratch kodlama programından yararlanmaya 

yönelik görüşlerini belirlemeye çalışan bu araştırma kapsamında toplanan nitel verilerin analizinde şu temalar 

belirlenmiştir. Bunlar; Stratch programının tanımı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler dersinde scratch programından 

yararlanılabilecek konulara ilişkin görüşler, Sosyal Bilgilerde scratch programı kullanımının yararları ve scratch 

programının uygulamasına yönelik görüşlerdir. Stratch Programının Tanımı ve Özelliklerine ilişkin görüşlere  

tema ve kodlara ilişkin frekanslar Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

•Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının İncelenmesi-
Kazanımların Belirlenmesi

07 Mart 2019

•Kazanımlar temel alınarak araştırma yapılması-
14 Mart 2019

•Programlama etkinlikleri- scratch ile tanışıyorum/ scratch’i 
keşfediyorum- günlük tutulması

21 Mart 2019

•Programlama etkinlikleri- scratch ile proje tasarlıyorum-
günlük tutulması

28 Mart 2019

•Programlama etkinlikleri- scratch ile proje tasarlıyorum-
günlük tutulması

04 Nisan 2019

•Programlama etkinlikleri- scratch ile proje tasarlıyorum-
günlük tutulması

11 Nisan 2019

•Programlama etkinlikleri- scratch ile proje tasarlıyorum-
günlük tutulması

18 Nisan 2019

•Öğrencilerle görüşme yapılması
25 Nisan 2019- 09 Mayıs 2019
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Tablo 2. Stratch Programının Tanımı ve Özelliklerine ilişkin görüşler 

Tema Kodlar f 

 Scratch Programı Tanım 
Kodlama programı 

Dijital oyun geliştirme programı 

6 

6 

Scratch Programının Özellikleri 

 

Basit ve anlaşılır olması 

Eğlenceli olması 

Deneyerek öğrenmeye olanak tanıması 

Robotik eğitimine yönelik temel oluşturması 

Faydalı olması 

Hata yapmaya izin veren bir program yapısı  

5 

4 

2 

2 

1 

1 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Scratch Programına ilişkin görüşler, tanım ve özellikler olarak iki tema altında ele 

alınmıştır. Katılımcıların hemen hemen hepsi Scratch Programının temel özelliğine uygun olarak tanımlamalarda 

bulunmuştur. Katılımcıların scratch’in tanımını yaparken kodlama ve dijital oyun geliştirme ifadelerine yer verdiği 

görülmektedir. Özellikler temasında ise programın basit ve eğlenceli olması yönünde özellikle vurgu yapıldığı 

dikkat çekmektedir. Katılımcılardan Reyyan “Scratch basit bir program. Bu da onu daha eğlenceli yapıyor. Her 

şekilde kullanabiliyorsun internetten ya da bilgisayardan kaydederek…Scratch sıkıcı değil. ” ifadeleri ile 

programın basit ve eğlenceli olduğunu belirtmiştir. Katılımcılardan Sude programın özelliklerini “Scratch, basit 

eğlenceli blok kodlamalı bir kodlama oyunu tarzı bir şeydir. Ücretsiz olduğu için bir sürü kişi kullanabilir. 

Bilgisayara yükleme zorunluluğu olmadığını da bildiğim için internetten de yapabiliyorum. Bilgisayarımda 

kullanabiliyorum bunları. Ayrıca yaparken eğleniyor ve öğreniyorum” sözleriyle belirtmiştir. 

Sosyal Bilgiler dersinde scratch programından yararlanılabilecek konulara ilişkin görüşlere ait tema ve kodlar tablo 

3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Sosyal Bilgiler dersinde scratch programından yararlanılabilecek konulara ilişkin görüşler 

Alt Tema Kodlar f 

Sosyal Bilgiler Dersinde Scratch 

Programından Yararlanılabilecek Konular 

 

Coğrafya Konuları (Harita, Turizm, Sanayi) 

Tarih Konuları (Uygarlıklar, Türk Tarih) 

Etkin Vatandaşlık 

Tarihi ve Doğal Güzellikler 

Ortak Mirasımız 

 

 

6 

5 

1 

1 

1 

 

 

Tablo 3’ te görüldüğü gibi öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde Scratch programından yararlanılabilecek konulara 

ilişkin görüşleri verilmiştir. Katılımcılar Sosyal Bilgiler derslerinde hemen hemen birçok konuda Scratch 

programından yararlanılabileceğini belirtmiştir. Özellikle coğrafya konularında, harita, turizm, sanayi ekonomi 

gibi konularda kullanılabileceğini belirtmiştir. Ayrıca tarih konularında Mezopotamya/Anadolu Uygarlıklarında, 

Türk Tarihi konularında yararlanmanın mümkün olduğunu ifade etmişlerdir. Bunlarla birlikte birer katılımcı Etkin 

vatandaşlık, tarihi ve doğal güzellikler ve ortak mirasımız konularında Scratch programından yararlanılabileceğini 

belirtmişlerdir. Aykut “Coğrafi özellikleri tanıtırken görselleri göstermede ve uygulatma amaçlı kullanılabilir” 

sözleriyle; Gökçe “Uygarlıklarla ilgili mesela bir oyun tasarlanabilir. O uygarlıkların hangisinin nerde olduğunu, 

geçmişini vs. o şekilde onlar kullanılarak bir oyun tasarlanabilir” sözleriyle coğrafya ve tarih konularında 

kullanılabileceğini açıklamışlardır. Sezin “Sosyalde işlediğimiz nerdeyse bütün konularda scratch kullanılabilir 

çünkü scratch hem dersleri daha eğlenceli hale getiriyor ve böylece yani scratchle sosyal daha zevkli oluyor. Yani 

scratch sosyalin her şeyinde kullanılabilir” sözleriyle programdaki her konuda yararlanılabileceğini belirtmiştir.  

Sosyal bilgilerde scratch programı kullanımının yararlarına ilişkin görüşlere ait tema ve kodlar tablo 4’te 

verilmiştir. 
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Tablo 4. Sosyal Bilgilerde Scratch Programı kullanımının yararları 

Alt tema Kodlar   

Sosyal Bilgilerde Scratch 

Programı kullanımının 

yararları 

 

Derse yönelik olumlu tutum geliştirmeyi sağlama 

Dersi monotonluktan ve sıkıcılıktan uzaklaştırma 

Derste farklı kaynakların kullanımını sağlaması  

Daha eğlenceli ve öğretici ders işleme imkânı sağlama 

Sosyal Bilgiler dersinin de bilgisayar ve kodlama ile işlenebilmesi  

 

5 

2 

1 

1 

1 

 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi Sosyal Bilgilerde scratch programından yararlanmaya ilişkin katılımcılar derse 

yönelik olumlu tutum geliştirmeyi sağlama, dersi monotonluktan ve sıkıcılıktan uzaklaştırma, derste farklı 

kaynakların kullanımını sağlaması, daha eğlenceli ve öğretici ders işleme imkânı sağlama ve Sosyal Bilgiler 

dersinin de bilgisayar ve kodlama ile işlenebilmesi gibi görüşler belirtmişlerdir. Öğrenciler Sosyal bilgiler dersinde 

kodlama programından yararlanmanın dersi daha çok sevmelerini sağladığını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu derste 

de kodlamadan yararlanmanın mümkün ve etkili olacağını ifade ettikleri görülmektedir. Genel olarak Sosyal 

Bilgiler dersini sıkıcı bulduğunu ifade eden katılımcılardan Sezin scratch kullanarak ders işledikleri zaman 

sıkıcılıktan uzaklaştığını bu nedenle öğretmenlerin bu konuda bilgilerinin ve farkındalıklarının artırılması 

gerektiğini “Sosyal Bilgiler öğretmenlerine, bilgisayarın bilişim dersine özgü bir şey olmadığının ve her derste 

kullanılabileceğinin farkında olunması gerektiğini” sözleriyle açıklamıştır. Bir diğer katılımcı olan Erdem 

öğretmenlerin de Sosyal Bilgiler derslerinde bu programı kullanmayı öğrenmelerini ve böylece derslerin daha 

eğlenceli, daha etkili olacağını “Sosyal bilgiler Öğretmenleri de scratch kullanmayı öğrenmeli böylece daha 

eğlenceli, öğretici dersler anlatabilirler” şeklinde ifade etmiştir.  Aykut günlüğünde sosyal bilgiler dersinin 

eğlenceli olduğunu “Sosyal Bilgiler dersinin aslında eğlenceli olduğunu ancak bize sıkıcı geldiğini anladım. Bu 

program dersteki konuların keyifli olduğunu anlamama neden oldu” diye belirtmiştir. Scratch programının 

uygulamasına yönelik görüşlere ait tema ve kodlar tablo 5’ te verilmiştir.  

Tablo 5. Scratch Programının Uygulamasına Yönelik Görüşler 

Tema Kodlar f 

Scratch  Programının 

Beğenilen Yönleri 

Eğlenceli olması 

Bilgi edinme 

Teknoloji ile ilişkilendirerek öğrenme 

Kalıcı öğrenme 

Karakter silinince kodların da silinmesi 

Kullanım rahatlığı 

Program öğrenme 

Kodlamayı öğrenme 

8 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Scratch Programının 

Beğenilmeyen Yönler 

Kodların sık sık tekrarlanmak zorunda olması 

Kodların süre ve kurgu anlamında ayarlanmasının zorluğu 

Kodları işlevlerini bilememe  

Kod sayısının fazla olması  

1 

1 

1 

1 

Uygulamada Yaşanan 

Zorluklar 

Kodları hayal ettiği gibi çalıştıramama 

Kodların silinmesi 

Çalışmanın başlangıcında kodların ne işe yaradığını bilememe  

Oyunun kurgusunu oluştururken zorlanma 

Kodların sık sık tekrarlanmak zorunda olması 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi scratch programının uygulamasına yönelik görüşler beğenilen yönler, 

beğenilmeyen yönler ve yaşanılan zorluklar olarak üç tema altında ele alınmıştır. Katılımcıların hepsi bu programın 

eğlenceli olduğunu belirtmiştir. Bunun dışında bilgi edinmeye fırsatlar vermesi, sosyal bilgiler dersine ait konuyu 

teknoloji ile ilişkilendirerek öğrenmeyi sağlaması, kalıcı öğrenmede etkili olması, yapılan bir hatada karakteri 

silinmesi ile kodlarında silinmesi, kullanımının kolay olması, kodlamayı öğrenmeyi sağlaması gibi yönlerini 

beğendiklerini ifade ettikleri görülmektedir. Aykut programın beğenilen yönlerine ilişkin düşüncelerini 
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günlüğünde “Scratch ile ders işlerken hem anlıyorsun hem bir şeyler yapıyorsun. Kendi kendine yapabilmeyi 

öğreniyorsun, hem de eğlenceli şekilde yeni kodlar yazmayı da öğrenmiş oluyorsun. Böylece kodlamayı da 

öğreniyorsun.” sözleriyle açıklamıştır. 

Beğenilmeyen özellikler ise çok olmamakla birlikte bilgi eksikliğinden kaynaklanan zorluklarla bağlantılı 

olarak şu şekilde sıralanabilir: kodların sık sık tekrarlanmak zorunda olması, kodların süre ve kurgu anlamında 

ayarlanmasının zorluğu, kodları işlevlerini bilememe ve kod sayısının fazla olmasıdır. Kodların tekrarlanmasına 

yönelik Ece “En beğenmediğim yönleri mesela bir şeyi tekrar tekrar tekrar tekrar kodlamak. Çünkü yani bir yerden 

sonra aynı şeyi tekrarlamaktan sıkıldım ve yoruldum” sözleriyle açıklamıştır.   

Zorlanılan yönler ise beğenilmeyen özelliklerle bağlantılı olarak, kodları çalıştıramama, Kodların 

silinmesi çalışmanın başlangıcında kodların ne işe yaradığını bilememe, oyunun kurgusunu oluştururken 

zorlanma, kodların sık sık tekrarlanmak zorunda olması olarak açıklanmıştır. 

Öğrencilerin geliştirdikleri ürünlerden elde edilen bulgular  

Sosyal Bilgiler dersinde scratch kodlama programını kullanarak dijital oyun geliştirmek için seçtikleri 

kazanımlara ilişkin bilgiler tablo 6’da verilmiştir.  

 Tablo 6. Öğrencilerin seçtikleri kazanımlar 

Kazanımlar f 

S.B. 5.3.1.Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.  3 

S.B. 4.3.2.Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.  1 

S.B. 4.7.1.Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır. 1 

S.B. 5.3.2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük 

yaşantısından örnekler vererek açıklar. 
1 

S.B.6.2.1.Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve 

kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 
1 

S.B.6.3.2.Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim 

özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler. 
1 

 

Tablo 6’da öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde scratch kodlama programını kullanmak için seçtikleri 

kazanımlara ilişkin bilgiler verilmektedir. “S.B.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü 

şekillerini genel olarak açıklar” kazanımı üç öğrenci tarafından seçilmiştir. Diğer kazanımlara bakıldığında, iki 

öğrenci dördüncü sınıf düzeyinde, iki öğrencinin beşinci, iki öğrencinin de altıncı sınıf düzeyinde kazanım 

belirledikleri görülmektedir. Kazanımların farklı düzeylerde olduğu görülmekle birlikte daha çok öğrenme alanı 

olarak insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanında daha çok kazanım seçildiği görülmektedir. Programda 

haritalardan yararlanmaya yönelik daha kolay kodlama ve içerik oluşturulması bunun nedeni olabilir.  

 

Geliştirilen dijital oyunlara ilişkin bulgular  

Sosyal Bilgiler dersinde scratch kodlama programını kullanarak geliştirdikleri dijital oyunlara ilişkin bilgiler şekil 

2’de verilmiştir.  

http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/yeryuzu-sekilleri-ile-ilgili-bilgiler-hakkinda-kisa-bilgi/
http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/yeryuzu-sekilleri-ile-ilgili-bilgiler-hakkinda-kisa-bilgi/
http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/yeryuzu-sekilleri-ile-ilgili-bilgiler-hakkinda-kisa-bilgi/
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Şekil 2. Dijital oyunların içeriğine ilişkin bilgiler 

Oyun tasarımlarından bazıları aşağıdaki gibidir; 

 
 

Dijital 
oyunların 
içeriğine 
ilişkin 
bilgiler 

Coğrafi 
unsurlara 

daha çok yer 
verilmesi

İkon olarak 
hayvan 

figürlerinin 
tercih 

edilmesi

Oyunculara 
ipucu 

vermeye 
yönelik 
sorular 

içermesi

Çoktan 
seçmeli  
sorular  
olması

Oyunu 
oynayacakla
ra  yönerge 

yazılması ve 
yönlendirme  

yapılması
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SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Öğrenciler Sosyal Bilgiler dersinin işlenmesinde seçilen yöntemleri genel olarak sıkıcı bulduklarını ifade 

etmektedir. Bu duyguya kapılmalarına neden olan pek çok etmen olduğu ifade edilebilir. Okulların fiziksel 

olanakları, sınav ve test odaklı eğitim anlayışı, öğretmenlerin yeni teknolojileri derse taşıma konusunda istenen 

düzeyde girişimci olmaması gibi nedenler bunlardan bazılarıdır. Ancak bu duygu durumunun ortadan kaldırılması 

ve Sosyal Bilgiler eğitimi alırken öğrencilerin eğlenmesi ve dikkatlerini çekecek etkinliklerle buluşturulmalarının 

tahmin edildiği kadar meşakkatli olmadığı bu çalışmanın uygulama sürecinde görülmüştür. Bu nedenle, 

öğretmenler internet üzerinde web 2.0 araçlarıyla ilgili araştırmalar yaparak belirledikleri bazı programların nasıl 

kullanıldığını videolar aracılığıyla öğrenerek uygun derslerde ve uygun konularda kullanabilirler. 

 Scratch gibi ya da ondan daha pratik ve uygulanabilir pek çok web 2.0 aracı ya da bilgisayar programı 

bulunmaktadır.  Bu araçları aktif olarak kullanmak motive olan ve derse katılan öğrencilerin daha iyi öğrendiği ve 

akademik çalışmalarında da en iyi performans göstermeleri (Saeed ve Zyngier, 2012) açısından büyük önem 

taşımaktadır. Nitekim bu çalışma sürecinde de öğrenciler bu anlamda gelişim gösterdiklerini hem günlüklerinde 

hem de görüşmelerde ortaya koymuşlardır. Scratch gibi bir program ile çalışınca Sosyal Bilgiler dersinden daha 

çok hoşlandıkları, anlayamadıkları konuyla kendileri ilgilenip içerik geliştirince daha kolay öğrendikleri, aslında 

Sosyal Bilgiler dersinin keyifli bir ders olduğunu keşfettikleri gibi ifadelere yer verdikleri görülmüştür. Geleneksel 

yöntemlerle işlenen derslerin dijital çağın çocukları açısından çok da dikkat çekici olmayacağı tahmin edilebilir 

bir gerçektir. Bu nedenle Sosyal Bilgiler dersine ve tabi ki diğer derslere yönelik tutum ve algının olumlu olması 

ve ders başarısının artması için öğretmenlerin ders işleme yöntem ve tekniklerini gözden geçirmesi, kazanımları 

aktarma sürecini yenilikçi yaklaşımlarla desteklemesi hem motivasyon hem de öğrenme açısından sonuçların daha 

istendik bir noktaya taşınacağını düşündürmektedir. Özellikle öğrencilerin dijital içerikler üzerinden çalışması 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

302 
 

sürece dahil olmalarını gerektireceğinden bireysel farklılıklarına da uygun bir biçimde ortaya koyacakları bir alan 

sağlar. Bu da öğrencilerin kendilerine güvenildiği duygusunu yaşamalarını sağlar ki özgüvenlerinin ve girişimcilik 

becerilerinin gelişimi açısından yararlıdır. Barr ve diğerlerinin (2011) çalışmasında da ortaya konduğu üzere 

öğrenciler oyun tasarımı ile ilgili çalışırken başarmakta ve başardıkça özgüvenleri olumlu etkilenmektedir. 

Çalışmaya katıltan öğrenciler Scratch kodlama programını kullanmayı bilmemelerine rağmen 28 saat gibi 

bir uygulama süresinin sonunda bağımsız olarak çalışabilecek kadar program bilgisi edinmişlerdir. Bu da bu vb. 

programların öğretmen ve öğrencilere sağladığı pratikliği ortaya koymaktadır.   

Dijital araçlarla ders işlemenin öğrencilerin gelişimi üzerine olumlu etkileri olduğunu ortaya koyan pek 

çok çalışma vardır (Fidan, 2016; Şimşek, 2018; Genç ve Karakuş, 2012; Barr ve diğerleri, 2011; Yüksel , 

Gündoğdu, 2018).  Bu çalışmalarda ifade edilenler tüm branş öğretmenleri açısından değerlendirilmesi gereken 

katma değerler ortaya koymaktadır. En önemlisi bu çalışmaların problem çözmeyi teşvik ettiği, öğrenmede pozitif 

geribildirim döngüsü yarattığı (Genç ve Karakuş, 2012) bilinmektedir, eğitim sürecinin verimi açısından bunun 

göz ardı edilmemesi gerekir. Elde edilen sonuçlar ışığında şu öneriler getirilebilir: 

 Öğrencilerin bazı ödevler ya da proje görevlerini dijital araçlar kullanarak yapmaları istenebilir. 

 Alan yazın incelendiğinde Sosyal Bilgiler dersinde kodlama programlarının kullanımıyla ilgili pek fazla 

çalışma olmadığı görülmüştür. Bu anlamda deneysel çalışmalar yapılabilir; kodlamanın Sosyal Bilgiler 

dersi bağlamında öğrencilerin motivasyonu, tutumu, ders başarıları, öz-yeterlilik algıları gibi başlıklar 

altında incelenmesi önerilebilir. 

 Farklı okul türlerinde, farklı yaş gruplarıyla çalışılarak bu çalışmaların sayısı artırılabilir. 
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EĞİTSEL ALANDA ÖRNEK BİR ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ  

Doç. Dr. Çelebi ULUYOL 

Gazi Üniversitesi 

Özet 

Artırılmış gerçeklik (AG), teknolojik cihazların görüntü işleme özelliğini kullanarak nesneleri tanıması sonucu 

belirlenen sanal nesnelerin o görüntüler üzerine işlenmesidir. Bu cihazlar günlük hayatımızda kullandığımız 

telefon, tablet ve akıllı gözlük gibi teknolojik cihazlar ve akıllı dijital asistanlar (PDA) olabilir. Artırılmış 

gerçeklik, sanal gerçekliğin bir adım ötesi olarak değerlendirilebilir. Sanal gerçeklikte oluşturulan sanal nesneler 

yine aynı sanal ortamda yürütülürken, bu sanal nesnelerin gerçek hayata taşınması ile artırılmış gerçeklik ortaya 

çıkmaktadır. Böylelikle sanal nesneler gerçek ortamda görülebilir, incelenebilir ve etkileşime geçilebilir. İlerleyen 

artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde AG uygulamaları birçok alanda kullanılabilir hale gelmiştir. Son 

dönemde bu alanların başında ise eğitim gelmektedir. 

Artırılmış gerçeklik kullanarak zengin bir bağlamda öğrenme sürecinin uygun bir şekilde temsil edilmesi 

sağlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerin sanal dünyanın yanı sıra gerçek dünyayı daha fazla bilgi ekleyerek 

görebileceği metabilişsel süreçlerin yansımasını teşvik etmeleri sağlanmaktadır. Bu ve benzer eğitsel yararlara 

ulaşabilmek için geliştirilecek olan AG teknolojilerinin nasıl geliştirildiğinin bilinmesi eğitimciler için önemlidir. 

Bu sebeple AG platformlarının incelenmesi, uygun yazılım geliştirme ortamlarının seçilmesi ve grafik tasarım 

programlarının bilinmesi önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı etkileşimli AG uygulamaları geliştirmek için eğitimcilere bir yol göstermektir. Bu amaçla 

grafik tasarım programları, geliştirme ortamları ve ilgili platformlar hakkında bilgiler verilmektedir. Ardından 

örnek bir uygulamanın geliştirme adımları anlatılmaktadır. Geliştirilen uygulamada senaryonun belirlenmesi, 

grafiklerin oluşturulması, obje tanıtma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Unity benzeri ortamın entegrasyonu söz 

konusudur. Bu çalışma içerisinde tüm bu süreçlerle ilgili eğitimcilere açıklama ve bilgilendirme yapılacak ve 

eğitimcilerin kendi materyallerini nasıl geliştirebileceğine yönelik örnek bir uygulama gösterilecektir.   

Günümüzde çoğunlukla akademik makaleler üzerinde karşılaşılan ve yeni bir teknoloji olan artırılmış gerçeklik, 

bu araştırma kapsamında “Eğitsel Alan” çerçevesinde uygulamaya geçirilmiştir. Bu tasarım ve geliştirme 

çalışmaları esnasında artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirebilmek için hangi materyallere ve çevreye sahip 

olmamız gerektiği, nasıl bir yol izlememiz gerektiği ve daha profesyonel bir sonuç elde edebilmek adına neler 

yapabileceğimiz detaylı olarak incelenmektedir. Bu sayede eğitimcilere etkileşimli materyallerin nasıl 

hazırlanabildiği ile ilgili bir yol gösterilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, materyal, eğitim 

Developing an Augmented Reality Environment in Education 

Abstract 

Augmented Reality is a field of application that continues to be one of the fastest and most popular applications 

today. Many articles are published about it as a step beyond augmented reality, but many products have not been 

produced due to technical inadequacy, difficulty in production conditions and low number of developers. In this 

study, I examined a very small number of augmented reality applications and developed an augmented reality 

application based on software resources. So, I used the examples from the MoNE 9th Grade Geography book and 

were able to successfully implement the product. In the application, when the smart device sees the specified 

picture, a prepared educational animation is displayed on the screen and the user does the teaching work in real 

environment through the graphics. 

Keywords: Augmented reality, educational material, education 

 

GİRİŞ 

Artırılmış gerçeklik (AG), teknolojik cihazların görüntü işleme özelliklerini kullanarak nesneleri tanıması sonucu 

belirlenen sanal nesnelerin o görüntüler üzerine işlenmesidir. Bu cihazlar günlük hayatımızda kullandığımız 

telefon, tablet, akıllı gözlük gibi teknolojik cihazlar ve akıllı dijital asistanlar (PDA) olabilir. Artırılmış gerçeklik, 

sanal gerçekliğin bir adım ötesi olarak düşünülebilir. Sanal gerçeklikte oluşturulan sanal nesneler yine aynı sanal 

ortamda yürütülürken, bu sanal nesnelerin gerçek hayata taşınması ile artırılmış gerçeklik ortaya çıkarılır. Böylece 

sanal nesneleri gerçek ortamda görebilir, inceleyebilir ve etkileşime geçebilirsiniz.  
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İlerleyen artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde AG uygulamaları birçok alanda kullanılabilir hale gelmiştir. 

Bu alanların en başında eğitim, dekorasyon, pazarlama ve emlak gibi büyük çevreler yer almaktadır. Her geçen 

günde AR uygulamaları gelişerek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise Türkiye’de örneklerini çok az 

görebildiğimiz bir alan olan AG için eğitimsel alanda çalışan bir uygulama geliştirerek alana katkı sağlamaktır. 

Bu istek doğrultusunda ortaya çıkan ürün ile AG uygulamalarının nasıl geliştirilebileceği konusunda yönlendirici 

bir çalışma ortaya çıkmış oldu. Bu çalışmada ortaya konulan işlem adımları ve kullanılan programlar sayesinde 

AG ortamı geliştirmek isteyen eğitimcilerin yarar elde edeceği düşünülmektedir.  

 

EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK KULLANIMI 

Artırılmış gerçeklik arayüzleri kullanarak zengin bir bağlamda öğrenme sürecinin uygun bir şekilde temsil 

edilmesinin sağlanması, öğrencilerin sanal dünyanın yanı sıra gerçek dünyayı daha fazla bilgi ekleyerek 

görebileceği metabilişsel süreçlerin yansımasını teşvik etmelerini sağlamaktadır. Lee (2012) tarafından yapılan bir 

araştırmada artırılmış gerçekliğin, farklı eğitim alanlarında kullanımına ilişkin gelişmeler ele alınmıştır. Bu 

gelişmeler, bilginin yoğun bir şekilde artması ve hem okul ortamında hem de iş ortamında verimli bir şekilde 

kullanılması, her yerde bilgi edinilmesi gerekliliğinin ortaya çıkması ile eğitimin çeşitli kademelerinde artırılmış 

gerçekliğin kullanılması ihtiyacını doğurmuştur. Çalışmada bu durumun, bilgisayar teknolojisinin kullanımı ile 

yenilikçi eğitim uygulamaları gerçekleştirerek eğitimsel değişim için gerekli bir sosyal ihtiyaçtan kaynaklandığını 

ifade etmektedir.   

Balog, Pribeanu ve Iordache (2007) tarafından yürütülen okulda AG öğrenme sisteminin uygulanmasına yönelik 

değerlendirme çalışmasına dayanarak, AR öğrenme sisteminin öğrenim ortamını öğrenciler için daha çekici, teşvik 

edici ve heyecan verici kıldığı ifade edilmektedir. Öğrenciler, etkileşimli öğrenme tarzından zevk alırlar ve AG 

sistemini kullanarak egzersiz yaparken bilgisayar oyunları oynamaktan hoşlanırlar. 

Ng ve Shaziti (2004) artırılmış gerçeklik teknolojisinin yeni bir eğitim için farklı uygulama türü sunduğunu ve 

gerçek dünya senaryosundaki öğrenciler için öğrenme ortamının etkinliğini ve çekiciliğini arttırdığını ifade 

etmektedir. Ayrıca, dünyadaki algıyı yapay bir sistemle değiştirmeyi amaçlayan sanal gerçeklik sisteminden farklı 

olarak AG sistemi, öğrencilerin etkileşimli bir öğrenme ortamında öğrenmelerini ve öğrenmenin daha iyi aktarımı 

için bilişsel ve üstbilişsel becerileri kazanmalarını sağlamayı ifade etmektedir. Aynı çalışmada AG teknolojisi 

eğitim alanında öğretme ve öğrenme konusunda daha iyi bir görselleştirme sağlayabildiğinden, artırılmış 

gerçekliğin kullanılmasının cesaret verici olduğu vurgulanmaktadır. Öğrencilerin yeni bilgi, beceri ve tutum 

geliştirmenin yanı sıra öğrenme süreci içerisinde bireysel hataların olası sonuçlarından muzdarip olmaksızın 

verileri birçok defa uygulayıp kullanmalarını sağlamaktadır. Bu durum, hata yapmak, risk almak ve deneyip 

yanılmak için öğrencilere fırsatlar sağlar. Böylece, öğrenciler bu eylemlerin sonuçlarını hatalardan muzdarip 

olmaksızın görebilmekte, bunun yerine hatalardan daha çok şey öğrenme fırsatına erişim sağlamaktadır. 

Vilkoniene (2009) AG teknolojisinin, özellikle öğrencilerin karmaşık kavramları ve olguları içeren bilgileri 

anlamalarına yardımcı olmak için eğitimde önemli bir rol oynadığını ifade etmiştir. AG’nin, özellikle bilimsel 

konularda, öğretim ve öğrenme yöntemlerinde nesne algılamasının yanı sıra öğrencilerin zihninde bir kavram 

oluşturmanın yeni ve yenilikçi bir yolu haline geldiğini ifade etmektedir. 

 

AG UYGULAMASI GELİŞTİRMEDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER 

Bir artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirebilmek için öncelikle kullanılacak teknolojilerin ve çevrenin iyi bir 

şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bu analize yönelik toplanan verilerden elde edilen bulgular üç başlığı işaret 

etmektedir. Bu başlıklar aşağıda belirtilmiştir. 

Platformun Seçilmesi 

Artırılmış gerçeklik uygulamasının sunulacağı ve kullanılacağı platformun seçilmesi ilk yapılması gereken en 

önemli iştir. Bu seçime göre diğer maddelerin belirlenmesi söz konusudur.   

Eğitsel alanda geliştirmek istenilen AG uygulamasının öğrencilere hitap etmesi ve Fatih Projesi kapsamında 

öğrencilere dağıtılan tabletlerin işletim sisteminin Android olması sebebiyle bu çalışmadaki platform seçimi 

Android olarak belirlenmiştir. Platformun Android olarak seçilmesinin bir başka nedeni de ülkemizde IOS ve 
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Android işletim sistemi kıyaslaması yapıldığında Android işletim sistemi kullanan son kullanıcıların sayısındaki 

büyük çoğunluktur (Kılıç, 2017). 

 

Şekil 1. Akıllı cihaz işletim sistemleri kıyaslaması 

Şekil 1’de görüldüğü üzere 2017 yılı istatistiklerine göre Android kullanım oranının iOS kullanım oranına göre 

çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada geliştirilecek ortam için platformun 

Android işletim sistemi olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.  

 

Uygun SDK Belirleme 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının teknolojik cihazlara girişiyle beraber birçok yazılım firması kendi SDK’larını 

(Software Development Kit) oluşturarak geliştiricilerin kullanımına sunmuştur. Böylece kendi geliştirme kitleriyle 

oluşturulan AG uygulamalarının çoğunlukta olmasını sağlayan firmalar, geniş bir ticari alana yayılarak pazarda 

söz sahibi olmayı hedeflemişlerdir. 

Artırılmış gerçeklik SDK çözümü sunan firmaların sayısı her geçen gün artarken bunların başında gelen bazı 

firmalar şunlardır: 

 Wikitude 

 Junaio 

 Layar 

 ARKit 

 ARcore 

 Vuforia 

 MaxST 

 DeepAR 

 EasyAR 

 ARToolKit 

 Xzimg 

Sayıları yeni bir teknoloji için hayli çok olan bu firmalardan hangisinin sunduğu SDK çözümünü belirlemek içinse 

aşağıdaki parametrelere bakılabilir: 

 Eğitim materyallerinin ve örneklerinin sayısı 

 SDK kullanım ücreti 

 Nesneleri tanımasındaki başarısı 

 Çoklu nesnelerdeki yakalama oranı 

 Ücretsiz kullanımdaki watermark kullanımı 

Bu maddeler incelendiğinde ve yapılan örnek uygulamalar karşılaştırıldığında verim alabilmek adına kullanılması 

uygun görülen SDK paketi Vuforia firmasının sunduğu geliştirme kitidir (Bkz. Şekil 2).
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Şekil 2. SDK sunan kitlerin kıyaslanması 

Şekil 2’de çeşitli SDK’lara ait ekran görüntüsü verilmiştir. Nesne yakalama ve tanıma oranındaki başarısı ve 

Udemy gibi eğitim platformlarında ki SDK kullanımına ait eğitim materyallerinin daha çok olması sebebiyle tercih 

edilen Vuforia, AG uygulaması geliştirirken bu çalışma için kullanılacaktır. 

Grafik Tasarım Programları 

Belirlenecek bir senaryo için gerekli olan 3D grafik nesnelerinin çizilmesi, renklendirilmesi ve gerektiği koşullarda 

rahat düzenlenebilmesi için grafik programını seçerken çeşitli yazılımlar mevcuttur. Bu çalışma için araştırmacının 

daha önce eğitimini aldığı ve kullandığı “3DS Studio Max” programı tercih edilmiştir. Bu seçim aşamasında dikkat 

edilmesi gereken en önemli husus, geliştiricilerin kendi kullanabileceği ve gerekli materyalleri en rahat şekilde 

oluşturabileceği bir grafik programını seçmesidir.  

Yazılım Dili ve IDE Seçilmesi 

Daha önceki üç aşamada belirlenen platform, SDK ve grafik tasarım programının ardından bunlarla bağlantılı 

olarak seçilmesi gereken öncelikli araç IDE ve ardından kullanılacak yazılım dilidir. SDK olarak Vuforia 

belirlenmesi, firmanın bu geliştirme kitini hangi araçlarla kullanabileceğini belirliyor. SDK kullanım 

dökümanlarında da belirtildiği üzere Vuforia SDK, Android, iOS ve Unity platformaları için uygulanabilir 

durumdadır. Dolayısıyla bu çalışmada da ilk olarak Android platformunun seçilmesinin ardından SDK’yı 

kullanabilmek için tek tercih olan Unity’e yönelme gerçekleşmiştir. 

Unity daha çok oyun geliştirme platformu olarak tanınmasına rağmen, artırılmış gerçeklik uygulamalarını da 

rahatlıkla geliştirebilmek için gerekli olan tüm envanteri kullanıuma sunmaktadır. Bunların başında gerekli 

SDK’nın rahat entegrasyonu, oluşturulan grafik objelerinin dahil edilmesi ve animasyonlarının oluşturulması, 

gerekli yazılımın kolaylıkla ve anlık olarak yazılabilmesi gibi hususlar bu listenin başında yer almaktadır. Unity 

geliştirme platformunun seçilmesinin ardından yazılım dili olarak araştırmacının hem bildiği ve birçok kez 

geliştirme yaptığı C# dili tercih edilmiştir. Bundan sonraki aşamalarda gerekli yazılımları C# ile yapacak olmama 

rağmen geliştiriciler Unity için desteklenen farklı dillerden de elbette yararlanabilirler (Bkz. Şekil 3). 
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      Şekil 3. Unity çalışma ortamı 

Şekil 3’de Unity çalışma ortamı görülmektedir. İlgili yazılım birçok farklı uygulama geliştirmek için çok fazla 

programlama diline de destek sunmaktadır.  

AG UYGULAMASI GELİŞTİRME SÜRECİ 

Eğitsel uygulamayı geliştirmeye başlamadan önce gerekli tüm envanteri oluşturmamızın ardından sırada 

senaryomuzu seçerek grafiklerin oluşturulması ve ardından gereken kodlamanın yapılarak uygulamanın akıllı 

cihaza aktarılması yer almaktadır. 

Senaryonun Belirlenmesi 

Eğitsel bir artırılmış gerçeklik uygulamasının oluşturulabilmesi için en uygun giriş senaryosunun Milli eğitim 

Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 9. Sınıf Coğrafya kitabında yer alan bir görsel olduğuna karar verilmiştir 

(Bkz. Şekil 4).  

 

Şekil 4. Coğrafya kitabındaki görsel 

Geliştirilen uygulamada kitabın 27. Sayfasında yer alan görsel, telefon veya tablet kamerası tarafından görüldüğü 

anda ekrana o sayfada anlatılan gezegenlerin Güneş etrafındaki dönüş animasyonu getirilecektir. Böylece 

öğrenciler ilgili konudaki gezegenleri sırasıyla tanıyabilecek, animasyonuyla beraber izleyecek, görsel hafızanın 

tetiklenmesi üzerine de daha rahat öğreneceklerdir. 

Grafiklerin Oluşturulması 
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Konuyu ve senaryoyu belirledikten sonra sıradaki iş 3DS Studio Max programını kullanarak bu senaryoda yer 

alacak nesnelerin çizimlerini oluşturmaktır. Bu çizimde oluşturulan nesneler Güneş, gezegenler ve uzaydır (Bkz. 

Şekil 5). Geliştiriciler kendi çizimlerini 3DS Studio Max yerine farklı bir programdan da yapabilirler. 

 

Şekil 5. 3DS Studio Max geliştirme ortamı 

Şekil 5’de 3DS Studio Max programı içerisinde yapılan işlemlere bir örnek gösterilmektedir. Nesnelerin çiziminin 

tamamlanmasının ardından ilgili grafikler Unity ortamına aktarılmak üzere hazırda bekletilir. 

Vuforia Lisans ve Obje Tanıtma İşlemleri 

Vuforia SDK’nın kullanılabilmesi için öncelikle lisans kodunu oluşturmalı ve tanıması gereken resimler 

veritabanına kaydedilmelidir. Bunun için öncelikle https://developer.vuforia.com/ adresinden geliştirici olarak 

kayıt yapılır ve “License Manager” sayfasından uygulama geliştirebilmek için bir lisans oluşturulur (Bkz. Şekil 

6). 

 

Şekil 6. Vuforia lisans oluşturulması 

Oluşturulan lisans kodu kopyalanarak not edilir (Bkz. Şekil 7). 
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Şekil 7. Vuforia lisans kodunun kopyalanması 

Ardından cihazların kamerasının gördüğü anda tanıması gereken resim Vuforia veritabanına kaydedilmelidir. Bu 

yükleme işlemini yapabilmek için Vuforia “Target Manager” sayfasından “Add Database” ile yeni bir veritabanı 

oluşturulur (Bkz. Şekil 8). 

 

Şekil 8. Vuforia “Target Manager” sayfası 

Oluşturulan veritabanı sayfasına gidilir ve tanıtılmak istenen resim “Add Target” butonu ile yüklenir (Bkz. Şekil 

9). Bu yüklemeden sonra Vuforia, yüklediğimiz resmin tanınma oranındaki kaliteyi bize yıldızlarla gösterir. Yıldız 

sayısı ne kadar çoksa ilgili nesne o kadar rahat tanınabilir. Bizde bu çalışmada daha iyi verim alabilmek için yıldız 

sayısının çok olduğu bir resim tercih ettik. Ardından “Download Database” butonu ile veritabanları kullanılmak 

üzere bilgisayarımıza indirilir. 
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Şekil 9. Vuforia Database sayfası ve hedef resim yükleme 

Unity Ortamının Kurulması ve Vuforia Entegresi 

Vuforia lisansının ve obje veritabanının oluşturulmasının ardından sıradaki işlem bu ayarların Unity ortamına dahil 

edilmesidir. Bunun için ilk olarak Unity programını https://store.unity.com/download adresinden indirerek 

kurmaktır (Bkz. Şekil 10). Kurulum esnasında “Android Build Support” ile “Vuforia Augmented Readlity 

Support” seçeneklerini işaretlemek gerekmektedir. 

 

Şekil 10. Unity ortamının kurulması 

Kurulumun tamamlanmasının ardından yeni bir 3D projesi oluşturarak çalışmaya başlanır (Bkz. Şekil 11). 

 

Şekil 11. Unity çalışma sayfası oluşturma 

Sıradaki işlem “Unity Player Settings” sekmesinden Vuforia’yı aktif hale getiren tiki işaretlemektir (Bkz. Şekil 

12). 
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Şekil 12. Unity “Player Settings” Ayarları 

Vuforia aktif edildikten sonra sırada indirmiş olduğumuz veritabanını Unity’ye dahil etmek kalmaktadır. Bunun 

için Unity açıkken indirmiş olunan dosya açılır ve import kısmına tıklanır (Bkz. Şekil 13). 

 

Şekil 13. Unity Database projeye dahil etme 

Bu işlemin ardından sahneye Vuforia seçeğinin altında yer alan AR Camera nesnesi dahil edilir (Bkz. Şekil 14). 
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Şekil 14. Unity AR kamerayı projeye dahil etme 

Eklenen AR Camera onjesinin Inspector sayfasında yer alan “Open Vuforia Engine configuration” butonu ile ayar 

sayfasına gidilir (Bkz. Şekil 15). 

 

Şekil 15. Unity “Vuforia Configuration” sayfasına gitme 

Açılan sayfada yer alan Global sekmesindeki “App License Key” alanına almış olduğumuz lisansı yapıştırmak 

gerekmektedir. Bu işlemin ardından Database kısmında da yüklemiş olduğumuz resim objesinin bilgisini otomatik 

olarak görebilirsiniz (Bkz. Şekil 16). 
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Şekil 16. Unity için Vuforia lisans ve database ayarlarını ekleme 

Tüm gerekli olan nesneleri projemize dahil ettikten sonra geriye sadece kameranın tanıması gereken resmi projeye 

eklemek kalmaktadır. Bunun için yine nesne alanına Vuforia’nın altındaki Image nesnesini eklemekl 

gerekmektedir. Ekleme işleminden sonra Inspector alanında resmin ve ayarların indirdiğimiz veritabanı 

dosyasından otomatik olarak çekildiği görülecektir (Bkz. Şekil 17). 
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Şekil 17. Unity “Image Target” objesinin dahil edilmesi 

Daha önce oluşturduğumuz ve çizimleriyle beraber animasyonlarını hazırladığımız sahnemizi Unity projemize 

aktararak tamamını son eklediğimiz “Image” nesnesinin altına taşıyoruz. Böylece oluşturduğumuz grafikler resim 

kamerada tanındıktan sonra otomatik olarak o resmin üzerine oturtulacak ve artırılmış gerçeklik uygulamamız 

başarıyla çalışır hale gelecektir (Bkz. Şekil 18). 

 

Şekil 18. Unity obje kronolojisi 

Projenin Uygulama Olarak Çıktı Alınması 

Çalışma alanını tamamladıktan ve gerekli olan tüm ayarları yaptıktan sonra uygulamayı test etmek için herşey 

hazırdır. Bunun için geliştirici seçenekleri altında yer alan Gelişmiş USB kullanımı aktif olan bir Android telefonu 

bilgisayarımıza bağladıktan sonra Unity “Build Setting” sayfasındaki “Build and Run” butonunu kullanarak 

çalışmayı telefonumuza uygulama olarak aktarıyoruz (Bkz. Şekil 19). 
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Şekil 19. Projeyi çıktı olarak alma 

Bu işlemin ardından artık uygulama telefona yüklendikten sonra uygulama test etmeye başlanabilir. 

Uygulamanın Çalıştırılması 

Telefona veya herhangi bir akıllı cihaza yüklenen uygulama çalıştırılır ve ardından kitaptaki resme tutulur. Cihaz resmi 

tanıdığı anda hazırlamış olduğumuz animasyonu nesnenin üstüne bindirerek bize sunar (Bkz. Şekil 20). 

 

Şekil 20. Geliştirilen ortamın test edilmesi 

Şekil 19’da da görüleceği üzere ilgili resim kamera görüş alanına girdiği anda tanınarak oluşturduğumuz grafikler ve 

animasyonlar ekrana getirilip yürütülmeye başlanır. Hedef resmin hareket ettirilmesi ile birlikte objelerimiz de hareket 

eder ve görüş alanından çıkmazlar. Böylece bilgisayar ortamında oluşturulan sanal objeler gerçek ortama taşınarak 

başarılı bir şekilde yürütülmeye devam ettirilir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Günümüzde çoğunlukla akademik makaleler üzerinde karşılaşılan ve yeni bir teknoloji olan artırılmış gerçeklik, bu 

çalışmada belirlenen “Eğitsel Alan” çerçevesinde uygulamaya geçirilebilmiştir. Bu uygulama çalışmaları esnasında 

artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirebilmek için hangi materyallere ve çevreye sahip olmamız gerektiği, nasıl bir 

yol izlememiz gerektiği ve daha profesyonel bir sonuç elde edebilmek adına neler yapabileceğimiz başlıkları 

şekillenmiş ve ürün elde edilebilmiştir. 

Proje oluştururken izlenen yollar ve aşamalar artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirmek isteyen geliştiriciler için bir 

fikir kaynağı olmuştur. Özellikle etkileşimli materyal tasarlamak isteyen eğitimciler bu çalışmada belirtilen yazılımları 

tercih ederek kendi uygulamalarını geliştirebilirler.   
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EĞİTİMCİLER İÇİN STEM YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Çelebi ULUYOL 

Gazi Üniversitesi 

Özet 

Hızla değişen ve gelişen teknoloji ile tüm toplumların ihtiyaçları farklılaşmıştır. Bu noktadan hareketle özellikle 

gelişmiş toplumlar geleneksel eğitim anlayışına alternatif olabilecek ve öğrenenleri farklı becerilerle donatabilecek 

yaklaşımları arar hale gelmiştir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve 

dünyanın farklı ülkelerinde uygulamaya konulan STEM yaklaşımıdır. STEM, (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) eğitim modeli fen, matematik, teknoloji ve mühendisliği işbirliği içerisinde uygulamaya koyan bir 

modeldir. Bu modelde amaç üst düzey düşünme veya 21. Yüzyıl becerisi olarak adlandırılan becerilere sahip bireyler 

yetiştirmektir.    

Ülkemizde de son dönemde eğitimcilerin adını sıkça duyduğu konulardan birisi STEM olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Temel felsefesi bakımından STEM çalışmaları farklı disiplinlerde yapılan işbirliği ve koordinasyon neticesinde proje 

temelli bir yaklaşım olarak düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda ciddi gayret göstermekte ve farklı 

projeleri hayata geçirmektedir. Eğitim ortamlarında STEM çalışmalarına öncülük eden kurumların özel okullar olduğu 

ve özel okulların bu konuya çok ciddi emek harcadığı da bilinmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve özel okulların dışında akademik camianın da STEM yaklaşımına olan ilgisi oldukça 

yoğundur. STEM & Makers Fest/Expo, büyük, küçük, yaşlı ve genç demeden tüm halkın bilim ve teknoloji ile 

etkileşimine olanak sağlayan çok yönlü bir etkinliktir. Bu etkinliğin amacı; yaratıcı, eğitici, eğlenceli, problem çözme 

temelli, merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı ürünler ve atölyeler oluşturarak katılımcıların STEM ile ilgili bilgi sahibi 

olmasını sağlamak bu konudaki ilgilerini güdülemek ve canlı tutmaktır. Şimdiye kadar farklı illerde gerçekleştirilen 

bu etkinliğe 100.000’e yakın kişi katılmış olup, etkinlik düzenlenen il ve etkinliğe katılan kişi sayısı her geçen gün 

artmaktadır. 

Alanyazın incelendiğinde okullarda yapılan her türlü etkinliğin STEM bağlamında değerlendirildiği uygulamalara 

rastlamak da mümkündür. Bu çalışmanın amacı STEM bağlamında konuyu tartışarak STEM etkinliklerine farklı 

disiplinlerden somut örnekler vermektir. Örnekler sadece Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinleri ile 

sınırlı değildir. Diğer derslerde de STEM örneklerinin neler olabileceğine yönelik somut örnekler verilecektir. 

Dolayısıyla bu çalışmanın amacı kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak ve eğitimcilerin derslerde bu yaklaşımı 

nasıl entegre edebileceklerine dair bir planlama sunmaktır.   

Anahtar Kelimeler: FeTEMM, eğitim, yaklaşım 

STEM Approach and Examples for Educators  

Abstract 

STEM activities which are one of the most frequently heard studies in the field of education in recent years, include 

activities where multiple disciplines are used together. STEM consists of the initials of Science, Technology, 

Engineering and Mathematics. Especially in countries with a high level of development, Stem offers a knowledge-

based lifestyle. It was developed for the purpose of putting the application forward instead of storing the information 

or glorifying the information It is an approach that students learn by living, making production and making them 

available by embodying what they have learned. In this study, research related to STEM education was examined, 

written articles and theses were scanned and the STEM applications used in the field of education were examined and 

concrete examples were supported. STEM study examples during the lessons had been photographed and information 

had been given. 

Keywords: STEM, education, approach 
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GİRİŞ 

Son dönemde teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimle birlikte toplumların ihtiyaçlarının farklılaştığı görülmektedir. 

Bu ihtiyaçlar göz önüne alındığında yetişmiş insan gücü ve mesleklerde de bir değişimin olduğu söylenebilir. Meslek 

sahibi olarak mesleklerini icra edecek kişiler yetiştirilirken eğitim programlarının da değişime uğraması 

gerekmektedir. Dünya ile paralel biçimde ülkemizde de STEM eğitim modelinin ülkemiz eğitim sistemine 

yerleştirilmesi, girişimci ve yaratıcı gençlerin ve meslek sahiplerinin yetiştirilmesinde oldukça önemli bir role sahiptir 

(MEB, 2015).   

STEM  

Bu bölüm STEM kavramının ne olduğunu ve ilgili incelemenin yanı sıra kavram ve konularla ilgili ulusal ve 

uluslararası yayınların incelendiği alanyazın taramasını içermektedir. 

Toplumun kaliteli bir şekilde yetişmesi ve yetiştirilebilmesi için gerekli unsurlardan birisi öğretmenlerin bu konuda 

eğitilmesidir. Diğer bir etken ise kaliteyi arttıracak eğitim ve öğretim programlarıdır. Öğretim programları 

hazırlanırken bireyin en iyi biçimde yetişmesini sağlayacak, sorun çözmelerine yardımcı olan ve farklı disiplinleri bir 

arada kullanarak karar verebilen hususlara dikkat edilmektedir. STEM eğitim modeli ya da öğretim yaklaşımı da 

ülkemiz açısından yeni bir program olarak karşımıza çıkmaktadır (Bozan ve Anagün, 2019). 

STEM ile ilgili olarak çok çeşitli tanımlama ve açıklamalar yapılmaktadır. Bu açıklamalardan bazıları aşağıda 

sıralanmaktadır: 

 STEM kavramı ilk kez 1990’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde konuşulmaya başlanmıştır.   

 STEM eğitim yaklaşımı, Amerika Ulusal Bilim Vakfı’nda (NSF) farklı disiplinlerin birleşimi ve kelimelerin 

kısaltılması olarak karşımıza çıkmaktadır (Bybee, 2013).  

 STEM kelimesini ilk kullanan kurum Ulusal Bilim Vakfı’dır (Sanders, 2009).  

 Amerikalı öğrencilerin mühendislik ve matematik gibi alanlara ilgisinin azalmasından ötürü STEM yaklaşımı 

tartışılmaya başlanmıştır (Ostler, 2012).  

 Dugger’a (2010) göre STEM modeli tüm dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşan; Akaygün, Aslan Tutak ve 

Tezsezen’e (2017) göre bu disiplinlerin etkileşimine dayalı bir modeldir.   

Genel olarak yapılan tanımlardan yola çıkılırsa STEM, farklı disiplinlerin birbirleri ile etkileşimi ve işbirliğine dayalı 

disiplinler arası bir yaklaşımdır. Ülkemizde Türkçe ifadelerle FeTeMM (fen-teknoloji-matematik-mühendislik) olarak 

adlandırılmaktadır. 

1990’lı yıllardan başlatılarak uygulanan bu model ile amaç üst düzey düşünme becerileri ya da 21. yy. becerilerine 

sahip bireyler yetiştirmektir. Bu yaklaşımda öğrencilerin günlük hayatta karşılarına çıkabilecek olan sorunları fen 

bilgisi, teknoloji, matematik ve mühendislik disiplinlerini kullanarak çözmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede 

öğrencilerin yaratıcı düşünme, karar verme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi düşünme becerilerinin gelişeceği 

düşünülmektedir (Sanders, 2009). Başka bir ifadeyle STEM, farklı disiplerini birleştirip çok yönlü öğrenmeyi sağlayan 

bir yapıdır  (Smith ve Karr-Kidwell, 2012).   

Alanyazın incelendiğinde STEM modelinin çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan tanımları aşağıda özetlenmektedir.   

Tsupros, Kohler ve Hallinen’e (2009) göre STEM öğrencilerde rekabet yeteneğini geliştiren disiplinler arası bir  

modeldir. Kang, Kim ve Kim (2013)’e göre, Fen ve matematik eğitiminin içerik ve uygulamalarının 

teknoloji/mühendislik içerik ve uygulamalarıyla eş zamanlı olarak öğretilmesi için teknoloji/mühendislik tasarımının 

uygulanmasıdır (Ceylan, 2014). STEM eğitimi, 21. Yy. becerilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Fen, 

matematik, teknoloji, mühendislik disiplinlerinin bir araya gelmesini sağlayan STEM eğitimi, yenilikçi bir yaklaşım 

olmakla birlikte, bilim ve teknolojiyi düzgün kullanabilen ve üretken bireylerin yetiştirilmesini desteklemektedir 

(Bybee, 2013).  
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STEM eğitimindeki temel düşünce disiplinleri kavramsal olarak anlamış, bu disiplinlerden öğrendiklerini günlük 

hayata yansıtan ve günlük hayattaki problemleri çözebilen bireyler yetiştirmektir. Bu anlayış aslında gelişmek isteyen 

tüm toplumların ortak idealidir (Çepni, 2018). Öğrenenlerin iyi yetişmeleri için üst düzey düşünme becerileri olarak 

adlandırılan becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu becerilere sahip olmalarını sağlayan yöntemlerden birisi de 

STEM’dir. MEB’e (2016) göre, öğrencilerin hata yapmaktan korkmaması, özgüveni yüksek yeniliklere açık, hayal 

gücünü kullanabilen nesiller olarak yetişmeleri önemlidir. STEM modelinde öğretmen ve öğrenci gelişime sürekli açık 

olmak durumundadır.   

Ülkelerin gelişen teknoloji ile birlikte küresel ekonomide birbirleri ile rekabet edebilir durumda olmasını ve bunu 

sürdürmesini sağlayacak bilim insanı, mühendis, teknoloji uzmanı ve matematikçilerini geliştirmede artan sıkıntı 

STEM eğitimine olan dikkati yeniden uyandırmıştır. Gelişmiş ülkelerde teknoloji, ekonomi, uluslararası pazarda söz 

sahibi durumda olmak için öncelikle bu alanlarda başarı sağlamış uzman kişilere ihtiyaç vardır ve bu da STEM 

alanlarında başarılı olan öğrenciler yetiştirmekle sağlanabilir. STEM alanlarındaki başarılı eğitimi arttırmak için 

kapsamlı ve kaliteli STEM eğitim programlarına da ihtiyaç vardır (Karcı, 2018).  

STEM eğitiminin günümüzde dünya ülkeleri tarafından ciddi bir biçimde değerlendirildiğini söylemek mümkündür. 

Özellikle ekonomik anlamda güçlü olan ülkeler geleneksel ve eski eğitim modellerini güncellemekte ve STEM modeli 

ile destekler bir yapıya kavuşturmaktadır. Bunun nedeni ise MEB (2016), üretim için kas gücüne dayalı sistem yerine 

bilim, sanayi, düşünme ve üretime dayalı süreçlerin önem kazanmasıdır. Özellikle ABD için STEM eğitiminin en 

önemli rollerinden birisi de elde edilen ekonomik gücü koruyan ve bunu sürdürme becerilerine sahip bireyler 

yetiştirmeye devam etmektir. Bu sebepten ötürü farklı üniversitelerin bünyesinde STEM merkez ve laboratuvarları 

kurulmuştur. MEB (2016) raporuna göre bu merkezlerin amacı tasarlayan, üreten, girişimci ve inovatif gençler 

yetiştirmektir. Bakanlık raporunda belirtildiği üzere ABD’de üniversiteler bünyesinde açılmış olan merkezlerde 

öğrencilerin üretimine izin verebilecek tasarım atölyeleri bulunmaktadır. Öğrencilerden beklenti bu atölyelerde 

öğrenme süreçleri sonunda öğrencilerin kendi tasarladıkları çıktıları üretmeleridir.       

Gao’ya (2015) göre Çin, çok uzun yıllardan beri eğitim sistemi içerisinde fen bilimlerine önem vermektedir. Bilimin 

öğretimi Çin eğitim sistemi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Lise seviyesinde Biyoloji, Kimya, Matematik 

gibi derslerin içerikleri STEM eğitimleri ile desteklenmektedir. MEB (2016) raporunda belirtildiği üzere, Çin eğitim 

sisteminde öğretmen ve öğrencilerin gelişimine olanak sağlayan STEM yaklaşımı entegrasyonu son yıllarda STEM 

konularına olan yönelimde anlamlı artışa neden olmuştur.   

Smolentseva’ya (2015) göre Rusya daha çok yükseköğrenim enstitülerinin eğitimlerini kuvvetlendirmeye yönelmiştir. 

Bunun için mühendislik, fen bilimleri ve tıp programlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatmıştır. Eğitim 

dönüşümünde Rusya yükseköğretime oldukça önem vermektedir. Bu nedenle Rusya’da STEM eğitim modeli ile ilgili 

olarak aşağıda belirtilen girişimlerin olduğu gözlemlenmektedir (MEB, 2016):   

 Kaliteli mühendislik programları oluşturmak,  

 Gelişmiş Matematik eğitimi, 

 Yükseköğretimde mühendislik, tıp ve fen bilimlerini geliştirmek. 

Kearney’in (2015) STEM çalışması yapan Avrupa’daki ülkeleri inceleyen çalışmasında, Norveç’de 2002 yılında 

STEM programına yönelik bir plan hazırlanmıştır. Bütün eğitim seviyelerinde programların STEM programı 

doğrultusunda hazırlanması ve ders etkinliklerinin iyileştirilmesi gibi eylemler yapılmıştır. Fransa ise değişiklikleri 

daha çok ortaokul düzeyinde yapmıştır. Öğrencilerin ilgilerini çekecek, teknolojinin ve bilimin öğretim programlarında 

daha çok yer aldığı bir sistem planlanmış ve fen bilimleri projelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile 

yarışmalar yapılması planlanmıştır (MEB, 2016).  

Birleşik Krallık 2004’te STEM’e yönelik program uygulamaya başlamıştır. Bu uygulamanın amacı, Birleşik Krallığı 

bilim, matematik, teknoloji, mühendislik alanında dünyada önemli bir yere getirmek ve bu alanlarda yetkin bireyler 

yetiştirmek olmuştur (Ceylan, 2014). Malezya’da 2014 yılında yayınlanan alanyazın çalışması niteliğindeki bir 

araştırma Malezya’da 1999-2013 yılları arasındaki STEM eğitimine dayalı araştırmaları keşfetmeyi amaçlamıştır. 
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Araştırma sonuçları STEM eğitimlerinin sadece ülke içerisinde değil dünya çapında da bilimin rolünü, işleyişini ve 

kavramlarını anlayan genç Malezyalılara örnek olması açısından önemli olduğunu vurgulamıştır (Jayarajah, Mohd ve 

Amnah, 2014). 

Tayvan’da STEM öğrenme modeli yapılandırma ve geliştirme üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. ‘Yaratıcılık’ 

kavramının da fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin yanına eklenmiş olduğu, klasik eğitimle STEM 

eğitiminin bir araya getirildiği, öğrenci merkezli bağımsız öğrenme modeli olarak tanımlanmıştır. Öğrencilerin günlük 

hayatta karşılaştıkları sorunlar ve yaşadıkları deneyimler, öğrenme başlıkları olarak seçilmiştir. Bu başlıklar STEM 

bilgilerine yan anlam eklenmiş ve faaliyet tasarımı olarak temel alınmıştır. Bu modelde keşfetme, başlatma, geliştirme, 

alternatif bağlar ve sunumlar olmak üzere altı konu bölümü bulunmaktadır. Her bir bölüm uygulama, alıştırma, 

problem çözme ve keşfetme gibi alanlar içermekte ve kalıcı öğrenme sağlamaları için öğrencilere yardım etmektedir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre bu modelin etkili bir şekilde başarılı olduğu, öğrencilerin hayal güçlerinin geliştiği, 

uygulama becerilerinin arttığı ve ilişkili düşünme yeteneği kazandırdığı ortaya çıkmıştır (Tsai, Chung ve Lou, 2015). 

Kore’de 2015 yılında yapılan bir çalışmada fen öğreniminde meslek motivasyonunun rolünü belirlemek için 626 

öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma yapılmıştır. Bu amaçla ilk olarak meslek motivasyonuna 

odaklanan fen bilimleri motivasyonu, daha sonra STEM’in meslek motivasyonu açısından öngörücü olarak görülmesi 

ve son olarak da fen motivasyonuna cinsiyetin ve akademik yılın etkisi deneysel olarak test edilmiştir (Shin, Le ve Ha, 

2017). 

Kang ve diğerlerine (2013) göre birleştirici ve bütünleştirici bir eğitim olan STEM eğitiminin Güney Kore örneğine 

baktığımızda bu eğitime sanatsal bakış açısının eklendiği görülmektedir. Dolayısıyla yeni bir kavram olan STEAM 

kavramı kullanılmaktadır. STEAM, STEM’in temel disiplinleri olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik 

alanlarının entegrasyonuna sanatı da dâhil eder (MEB, 2016). Çorlu, Capraro ve Capraro’ya (2014) göre gelişmiş ve 

gelişmekte olan birçok ülke STEM eğitim yaklaşımını hem okul içi hem de okul dışı etkinlik ve derslerde uygulamaya 

başlamıştır. Ülkemizden elde edilen izlenimlerde özellikle çeşitli eğitim kademelerinde STEM ile ilgili etkinliklere yer 

verildiği göze çarpmaktadır. MEB (2015) tarafından yayımlanan rapora göre öğrencileri fen ve mühendislik alanlarına 

yönlendirmek için 2018 yılında STEM eğitim programları öğretim programımıza eklenmeye başlamıştır. Programda 

olan STEM eğitiminin uygulanması da önemlidir. Çünkü STEM eğitimi girişimciliği, birlikte çalışmayı, bir ürün 

ortaya konulmasını ya da geliştirme sürecini kapsamaktadır. Girişimcilik bir kişinin sorumluluk alarak yaşamla ilgili 

kararlar alıp, harekete geçmesi olarak tanımlanmaktadır.  

Akgündüz ve diğerlerine (2015) göre, Japonya ve Güney Kore gibi ülkemizde de yeni nesillerin yetiştirilmesinde 

STEM dikkate alınmalıdır. Bu nedenle STEM yaklaşımını farklı boyutlardan ciddi ele almak gereklidir. Benzer 

kavramlar STEM+E girişimcilik (STEM-Entrepreneurship), STEM+A sanat/tasarım (STEM-Art) ve STEM+C 

programlama (STEM-Computing) gibi alanlar şeklinde tanımlanmaktadır (Akgündüz ve diğerleri, 2015). MEB 

YEĞİTEK tarafından dahil olunan ve Scientix olarak adlandırılan projenin de amaçlarından bir tanesi öğrencilerin 

düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Scientix projesi STEM yaklaşımı ile uğraşan herkese yönelik bir 

projedir (Daşdemir, Cengiz ve Aksoy, 2018). Bozkurt Altan, Yamak, Buluş ve Kırıkkaya’ya (2016) göre STEM ile 

ilgili yeniliklerin başlangıç noktası öğretmendir. Konu ile ilgili olarak ilk önce öğretmenlerin yetiştirilmesi 

gerekmektedir. NRC’nin (2012) raporuna göre STEM ile ilgili olarak öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmesi 

gerekmektedir. Çolakoğlu ve Günay’a (2017) göre ise STEM alanında dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında 

ülkemizdeki çalışmaların istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Türkiye’deki üniversitelerin çok az bir bölümünde 

STEM ile ilgili eğitim veriliyor olması nedeniyle bu konuda tedbir alınması gerektiğine işaret edilmektedir. 

STEM ÖRNEKLERİ 

Alanyazın incelendiğinde STEM ile ilgili birçok farklı disiplinde çeşitli etkinliklerin yapıldığı görülmektedir. Bu 

çıktılar Fen Bilimleri, matematik gibi derslerin yanında Türkçe, felsefe, resim, tarih vb. diğer branşlarda da 

görülmektedir. Yani okullardan gelen örnekler incelendiğinde öğretmenlerin branşı ne olursa olsun STEM 

etkinliklerine yer verdikleri örnekleri görebilmek mümkündür.  
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SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Aşağıda bazı araştırma sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili tartışmaya yer verilmiştir. 

Yıldırım ve Selvi (2017) yaptıkları araştırmada STEM etkinliklerinin akademik başarı üzerinde pozitif etki bıraktığını, 

STEM ile birlikte tam öğrenme yaklaşımının beraber kullanımının da STEM’in tek başına kullanıldığında bıraktığı 

etkiden daha fazla etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Pekbay (2017) FeTeMM programına katılan öğrencilerin bu 

alanlara olan ilgisinin arttığını belirtmiştir. Akay (2018) Matematik öğreniminde STEM konulu bir araştırmada 

öğrencilerin bilgi edinme, ürün geliştirme ve fikir geliştirme davranışlarında olumlu etkiler oluştuğu, öğrencilerin, 

öğrendikleri bilgiyi problemin çözümünde nasıl kullanacağını ve ihtiyaç duyduğu bilgiye hangi yollarla ulaşması 

gerektiğini kazandığı gözlemlenmiştir. Böylece uygulanan etkinlikler, öğrencilerin bilgiyi sınıflandırma ve öğrendiği 

bilgiyi uygulama davranışlarına olumlu yönde katkı sağladığı araştırmacı gözlemleriyle tespit edilmiştir.  

Wyss, Heulskamp ve Siebert (2012) ortaokul öğrencilerinin STEM’e ilgisini incelemiş ve çalışma sonunda 

öğrencilerin STEM etkinliklerine olan ilgisinin arttığını bulmuştur. Biçer, Navruz, Capraro ve Capraro (2014) 

gerçekleştirdikleri nicel çalışmada, geleneksel eğitim ile STEM eğitimini karşılaştırmış ve Matematik başarı 

puanlarında arasında herhangi bir farklılık gözlemlememiştir. Wendell ve Rogers (2013), mühendislik eğitimine dayalı 

eğitim programının, ilkokul öğrencilerinin fen tutumlarına ve fen bilimleri alan bilgisine etkisini araştırmıştır. Çalışma 

sonuçları mühendislik tasarım temelli müfredatın, öğrencilerin fen alan bilgilerini geliştirmede etkili olduğunu 

göstermiştir. Ancak öğrencilerin ön test ve son testten aldıkları tutum puanları arasında düşük seviyede bir fark 

çıkmıştır (Pekbay, 2017). Schnittka ve Bell (2011) mevcut müfredatla ders işleme ve konu ile ilgili farklı bir müfredat 

olan düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik iki farklı müfredatın karşılaştırmasını yapmıştır. Çalışma sonuçları, 

mühendislik tasarım müfredatının öğrencilerin kavramları anlamasında etkili olduğunu ortaya koymuştur (Bakırcı ve 

Kutlu, 2018). 

Bozkurt (2014) fen bilgisi öğretmen adaylarının karar verme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik bir 

araştırma yapmıştır. Öğrenci görüşlerinden elde edilen bulgulara göre, mühendislik tasarımı temelli fen bilgisi eğitimi 

çalışmalarının öğrenenlerin bilimsel süreç becerileri ve karar verme becerilerini geliştirdiğini göstermektedir. Aynı 

zamanda öğretmen adayları olan öğrenciler süreç ile ilgili olarak olumlu görüş sunmuşlardır. Ercan (2014) ilköğretim 

öğrencileri ile yaptığı çalışmada öğrencilerin karar verme becerileri, akademik başarıları ve mühendislik alanına ilişkin 

görüşlerini incelemiştir. Bulgular fen bilgisi eğitiminde STEM ya da mühendisliğe yönelik yürütülen etkinlerin 

öğrencilerin bilgi düzeyinde olumlu katkı sağladığını göstermektedir. Ceylan ve Özdilek (2015) 5E modeline göre 

hazırlanan, asit ve bazlar konusunu içeren ders planının 8. sınıf öğrencilerinin konu ile ilgili başarılarına etkisini 

incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre Fen ve mühendislik tasarımına göre hazırlanan etkinliğin, öğrencilerin 

başarısını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Yıldırım ve Selvi, 2017). Gencer (2015) ise yaptığı çalışmada Fırıldak 

etkinliğini tanıtmıştır. Çalışmada bilim ve mühendislikle ilgili çeşitli tecrübeler edinen öğrencilerin kariyer bilinci 

hususunda da gelişimlerinin olumlu olduğu vurgulanmıştır.    

Akaygün ve Aslan Tutak’ın (2016) STEM eğitiminde işbirlikli öğrenme ile STEM kavramlarının gelişimini 

araştırdıkları çalışmada, öğretmen adaylarının hazırladığı poster çalışmaları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

STEM kavramlarının artması noktasında olumlu bir gelişimin olduğu gözlenmiştir. Çorlu ve Aydın (2016) tarafından 

yürütülen çalışmada da STEM eğitim yaklaşımı ile öğrencilerin becerilerinin düşükten orta seviyeye doğru 

gelişiminden bahsedilmiştir.   

Guzey, Moore, Harwell ve Moreno (2016), ortaokul öğrencileri ile yürüttükleri çalışmada STEM eğitiminde 

mühendislik tasarım temelli eğitim yaklaşımını kullanmışlardır. Araştırma bulguları STEM eğitiminin öğrencilerin 

akademik başarısında ve tutumlarında olumlu etkisi olduğuna işaret etmektedir (Pekbay, 2017). Gülhan ve Şahin 

(2016) 5. sınıf öğrencilerinin STEM alanlarına yönelik algı ve tutumlarına etkisini incelemişlerdir. İki grup halinde 

ayrılan öğrencilerden bir guruba fen bilimleri dersi normal düzenine göre işlenirken diğer guruba ders işlendikten sonra 

STEM etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmaya göre STEM etkinlikleri ile desteklenen dersin işlendiği gruptaki 

öğrencilerin STEM alanları ile ilgili algı ve tutumlarını geliştiği görülmüştür. Çevre eğitimi dersini STEM eğitimine 

göre işlemenin, öğretmen adaylarının zihin haritalarına ve STEM ile ilgili görüşlerine etkisini inceleyen Özçakır, 
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Sümen ve Çalışıcı (2016), araştırmalarını sınıf öğretmenliği adayları ile gerçekleştirmişlerdir. 42 öğretmen adayının 

uygulama sonrasındaki zihin haritaları, öğretmen adaylarının STEM eğitimi ile ilgili zengin kavramsal yapıya sahip 

olduklarını göstermiştir. 

Yukarıda belirtilen araştırmaların ortak özelliği STEM ile ilgili çalışma ve etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu 

etki yarattığıdır. Bu sebepten ötürü STEM konusunu günün modası haline getiren özel öğretim kurumlarından ziyade, 

öğretmen ve öğrencilerin içerikten en iyi biçimde istifade edebilecekleri yapıya büründürmektedir. Bu durumda da en 

büyük sorumluluk yine Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlık bünyesinde de özellikle YEĞİTEK’e düşmektedir.  
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ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN KİMYA ÖĞRETMENLERİ İÇİN  

MOBİL ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜYSÜZ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye  

 Dr. Öğretmen Ümmüye Nur TÜZÜN 

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet 

Bu araştırmanın amacı özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin mobil argümantasyon süreciyle adli kimya 

konusunda yapılandırdıkları argümanların niteliğinin gelişim düzeyini araştırmaktır. Araştırmaya 2018-2019 öğretim 

yılında Türkiye’nin farklı bölgelerinde özel yetenekli öğrencilerle öğretim yapan bilim ve sanat merkezlerinde görev 

yapan on kimya öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci mobil grup üzerinden yedi etkinlik süresince 

nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Mobil grup üzerinden yazarlardan biri olan 

araştırmacı rehber öğretmenin sırayla gönderdiği yedi adli kimya örnek olayından her biri öğretmenler tarafından 

online olarak tartışılmıştır. Mobil gruptaki argümantasyon sürecinin yazılı metine dönüştürülmesi suretiyle edinilen 

veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Alan eğitiminde uzman iki araştırmacı yazılı metinin kapsam geçerliğini 

kontrol etmiş, aynı araştırmacıların verileri çözümlemeleri arasındaki tutarlık ile de güvenirlik sağlanmıştır. Araştırma 

sonunda özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin mobil argümantasyon süreciyle adli kimya örnek 

olaylarıyla kendilerinin ve diğerlerinin düşünmelerini takip ederek argüman yapılandırdıkları, iddialarına veri, gerekçe, 

destek ve çürütme sundukları, argümantasyon sürecinin niteliğinin de zamanla geliştiği bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi, kimya eğitimi, kimya öğretmen eğitimi, mobil öğretim, 

argümantasyon, adli kimya 

GİRİŞ 

Ulusların bilim teknoloji seviyelerini kalkındırmada özel yetenekli bireylerin eğitim politikalarına verilen önem gün 

geçtikçe önem kazanmaktadır. Yaklaşık yüz yıldır eğitimciler özel yeteneği anlamaya, ölçmeye ve açıklamaya 

çalışmaktadırlar. Özel yetenekli öğrenciler akranlarına göre daha yüksek performans gösterirler (Subotnik, Olszewski-

Kubilius & Worrell, 2011). Dolayısıyla özel yetenekli öğrencilerin kendileri gibi yüksek performans gösteren 

akranlarıyla özel öğretim programları temelinde öğrenim görmeye ihtiyaçları vardır (Rogers, 2007). Özel yetenekli 

öğrencilerin öğretim ortamlarının yapılandırılmasında farklılaştırılmış - zenginleştirilmiş yaşanmışlıkların öğrencilere 

sunulmasında multidisiplinerliğin temel alınması anlamlı öğrenmeyi desteklemektedir (Genç, 2014). Öte yandan özel 

yetenekli öğrencilere yaşanmışlıklarıyla örtüşmeyen farklılaştırılmış - zenginleştirilmiş yaşanmışlıklar sunmada özel 

yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin kendilerini sürekli geliştirmelerinin de önemi kaçınılmazdır (Dağlıoğlu, 2010). 

Öğretmenlerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam olarak onların kendilerinin ve diğerlerinin düşünme süreçlerini 

kritik edebilecekleri bir argümantasyon bağlamı çok önemlidir. Argümantasyon iddia ve verilerin gerekçelerle 

ilişkilendirilmesi sürecidir (Toulmin, 2003). Argüman; iddia, veri, gerekçe, destek anlamına gelirken argümantasyon 

bu bileşenleri birleştirme süreci anlamına gelir (Simon, Erduran & Osborne, 2006). Toulmin (2003) bir argümanı 

oluşturan bileşenleri iddia; ortaya atılan sav, veri; iddiayı temellendiren durumlar, gerekçe; veri ve iddiayı 

ilişkilendirme, destek; gerekçenin teminatı, çürütme; iddia ya da gerekçenin geçerliğinin bir tarafa konulduğu durumlar 

olarak tanımlamıştır. Alanyazına bakıldığında özel yetenekli öğrencilerin öğretmenleri ile STEAM (bilim-teknoloji-

mühendislik-sanat-matematik entegresi) etkinlikleri temelinde bir argümantasyon eğitiminin yapıldığı bir araştırmaya 

rastlanılmıştır (Tüzün & Tüysüz, 2018) Fakat alanyazında özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenleri ile 

yürütülmüş bir argümantasyon eğitimi araştırmasına rastlanılamamıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı özel 

yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin mobil argümantasyon süreciyle adli kimya konusunda yapılandırdıkları 

argümanların niteliğini geliştirmek olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın sorusu: “Özel yetenekli 
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öğrencilerin kimya öğretmenlerinin mobil argümantasyon süreciyle adli kimya konusunda yapılandırdıkları 

argümanların nitelikleri nasıldır?” şeklinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın önemi olarak da özel yetenekli 

öğrencilerin kimya öğretmenlerinin mobil argümantasyon süreciyle adli kimya konusunda argüman yapılandırmayı 

deneyimlemelerinin onların kendi öğretim ortamlarını zenginleştirmede onlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bununla birlikte diğer eğitim seviyelerine entegre edilmesi bakımından önemli görülmektedir.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni 

Araştırmaya 2018-2019 öğretim yılında Türkiye’nin farklı bölgelerinde özel yetenekli öğrencilerle öğretim yapan 

bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan on kimya öğretmeni katılmıştır. Katılımcıların mobil grup üzerinden yedi 

etkinlik süresince bilimsel tartıştıkları araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde 

yürütülmüştür. Durum çalışması bir durumun derinlemesine çalışılması sayesinde o durum ile ilgili ayrıntılı bir 

hikâyeye ulaşmayı sağlar. Bir başka ifadeyle çalışılan durumlar çalışana ve okuyana hikâyelerini anlatır (Stake, 1995). 

Bu çalışmada da katılımcıların süreç içerisindeki argümantasyon niteliklerinin gelişimi durum olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırma Türkiye’nin farklı bölgelerinde özel yetenekli öğrencilerle öğretim yapan bilim ve sanat merkezlerinde 

görev yapan on kimya öğretmeniyle mobil grup üzerinden yürütülmüştür. Mobil öğretmen eğitiminin yürütüldüğü 

öğretmenlerden dördü bayan, altısı ise erkektir. Öğretmenlerin mobil öğretmen eğitimi sürecine katılımları gönüllülük 

esasındadır.  

Veri Toplama Süreci 

Araştırmanın uygulama süreci mobil grup üzerinden yürütülmüş; katılımcılar eşzamanlı olarak daha önceden 

kararlaştırılan ve öğretmenlerin hiçbirinin dersinin olmadığı vakitlerde mobil grupta online olarak bulunmuşlardır. 

Önce yazarlardan biri olan araştırmacı tarafından argümantasyon, argüman yapılandırma, adli kimya, örnek olay 

konularında gruptan bilgilendirme yapılmış daha sonra ise uygulamaya geçilmiştir. Mobil grup üzerinden araştırmacı 

rehber öğretmenin sırayla gönderdiği yedi adli kimya örnek olayından her biri öğretmenler tarafından online olarak 

tartışılmıştır. Etkinlikler mobil grup üzerinden ardı ardına uygulanmıştır.  Adli kimya örnek olaylarından ilki mobil 

argümantasyon sürecinin başında ve sonunda uygulanmıştır. Öğretmenler mobil grup üzerinden örnek adli kimya 

olaylarıyla hem kendilerinin hem de diğerlerinin düşünmelerini takip etmek suretiyle argümanlarını yapılandırmışlar; 

iddialarına veriler, gerekçeler, destekler, çürütmeler sunmuşlardır. Her etkinlik için öğretmenlerin sunacakları bütün 

argümanlar bittikten sonra sıradaki etkinliği geçilmiştir, yani her bir etkinlik için yeterli süreyi sürecin işleyişi tayin 

etmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Veriler mobil grup üzerinden yedi adli kimya örnek olayı boyunca öğretmenlerin yapılandırdıkları argümanlar 

vasıtasıyla toplanmıştır. Mobil gruptaki argümantasyon sürecinin yazılı metine dönüştürülmesi suretiyle de veriler elde 

edilmiştir. Alan eğitiminde uzman iki araştırmacı yazılı metinin kapsam geçerliğini kontrol etmiş, aynı araştırmacıların 

verileri çözümlemeleri arasındaki tutarlık ile de güvenirlik sağlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Mobil gruptaki argümantasyon sürecinin yazılı metinlere dönüştürülmesiyle edinilen veriler içerik analiziyle alanyazın 

temelinde çözümlenmiştir. 

Toulmin (2003) bir argümanın bileşenlerini iddia (ortaya atılan sav), veri (iddianın temellendirildiği durumlar), 

gerekçe (veri ve iddiayı ilişkilendiren durumlar), destek (gerekçenin teminatı), çürütme (iddia ya da gerekçenin 

geçerliğinin bir tarafa konulduğu durumlar) olarak tanımlamıştır. 
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Argümantasyon sürecinde birbirini takip eden argümanlar Toulmin argüman modeli bileşenlerinden iddia bileşenini 

içeriyorsa seviye 1, iddianın yanı sıra veri, gerekçe ya da destek bileşenlerini içeriyorsa seviye 2, seviye 2 bileşenlerinin 

yanında zayıf çürütme içeriyorsa seviye 3, seviye 2 bileşenlerinin yanında çürütme içeriyorsa seviye 4, seviye 2 

bileşenlerinin yanında çoklu çürütmeler içeriyorsa seviye 5 kategorisine alınmıştır (Erduran, Simon & Osborne, 2004; 

Osborne, Erduran & Simon, 2004). Böylece argümanların niteliğinin belirlenmesi suretiyle argümantasyon sürecinin 

niteliği değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin mobil grup üzerinden adli kimyasal olaylara dair 

yapılandırdıkları argümanların niteliği 

Özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin mobil grup üzerinden adli kimyasal olaylara dair yapılandırdıkları 

argümanlar Toulmin argüman modeli bileşenleri kod alınarak, bu kodlardan yola çıkarak alanyazın temelinde 

seviyelerle argümanların ve bütün argümantasyon sürecinin niteliği çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgular Tablo 1’de 

sunulmuştur. Tablo 1’de seviyeler S, öğretmenler de Ö ile kodlanmıştır. 

Tablo 1. Özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin argümanlarının niteliği  

Örnek Olay Kategoriler  

S1  S2  S3  S4  S5  

Örnek olay – ön 

Olay yeri inceleme – adli 

analiz  

Ö1, Ö4,  Ö7,  

Ö10  

Ö2,  Ö3, Ö5, 

Ö6, Ö8, Ö9  

-  -  -  

Örnek olay I 

Adli kimya kronolojisi  

Ö1, Ö3, Ö10  Ö2, Ö7, Ö9  -  -  -  

Örnek olay II 

Parmak izi alma  

-  Ö1, Ö2, Ö7  -  -  -  

Örnek olay III 

Diş izi alma  

-  -  -  Ö2, Ö7  -  

Örnek olay IV 

Kan analizi  

Ö6  -  Ö7  Ö2  -  

Örnek olay V 

Düşünce Deneyi: 

Uluslararası uzay 

istasyonunda toksisite  

Ö9  Ö5, Ö7  Ö6  -  Ö2  

Örnek olay – son 

Olay yeri inceleme  - adli 

analiz  

Ö7  Ö2, Ö6, Ö10  -  -  -  

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere olay yeri inceleme ve adli analiz temalı adli kimya örnek olaylarından ilki mobil 

argümantasyon sürecinin başında ve sonunda uygulanmıştır. Sürecin başında Ö1, Ö4, Ö7 ve Ö10 kodlu öğretmenler 

argümanlarını yapılandırırken iddia sunmuşlar, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö8 ve Ö9 kodlu öğretmenler ise argümanlarını 

yapılandırırken iddialarını veri ya da gerekçe ya da destek ile desteklemişlerdir. Sürecin sonunda ise Ö7 kodlu 

öğretmen argümanını yapılandırırken iddia sunmuş, Ö2, Ö6 ve Ö10 kodlu öğretmenler ise argümanlarını 

yapılandırırken iddialarını veri ya da gerekçe ya da destek ile desteklemişlerdir. Sürecin başında sunulan argüman 

niteliği ile sürecin sonunda sunulan argüman niteliği çok fark etmezken, argüman sayılarında bir düşüş yaşanmıştır. 
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Tablo 1 incelendiğinde adli kimya kronolojisi temalı örnek olay I’de Ö1, Ö3 ve Ö10 kodlu öğretmenler argümanlarını 

yapılandırırken iddia sunmuşlar, Ö2, Ö7 ve Ö9 kodlu öğretmenler ise argümanlarını yapılandırırken iddialarını veri, 

gerekçe ya da destek ile savunmuşlardır. Parmak izi alma temalı örnek olay II’de Ö1, Ö2 ve Ö7 kodlu öğretmenler 

argümanlarını yapılandırırken iddialarını veri, gerekçe ya da destek ile desteklemişlerdir. Diş izi alma temalı örnek 

olay III’de Ö2 ve Ö7 kodlu öğretmenler argümanlarını yapılandırırken iddialarına veri, gerekçe ya da destek sunmanın 

yanında iddialarına karşı iddialar, çürütmeler de sunmuşlardır. Kan analizi temalı örnek olay IV’de Ö6 kodlu öğretmen 

argümanını yapılandırırken iddia sunmuş, Ö7 kodlu öğretmen argümanını yapılandırırken iddiasını veri, gerekçe ya da 

destek ile desteklemenin yanında iddiasına zayıf çürütme de sunmuş, Ö2 kodlu öğretmen ise argümanını 

yapılandırırken iddiasını veri, gerekçe ya da destek ile desteklemenin yanında iddiasına çürütme de sunmuştur.  

Uluslararası uzay istasyonunda toksisite düşünce deneyi temelinde örnek olay V’te Ö9 kodlu öğretmen argümanını 

yapılandırırken iddia sunmuş, Ö5 ve Ö7 kodlu öğretmenler argümanlarını yapılandırırken iddialarını veri, gerekçe ya 

da destekle savunmuş, Ö6 kodlu öğretmen argümanını yapılandırırken iddiasını veri, gerekçe ya da destek ile 

desteklemenin yanında iddiasına zayıf çürütme de belirtmiştir. Ö2 kodlu öğretmen ise argümanını yapılandırırken 

iddiasını veri, gerekçe ya da destek ile desteklemenin yanında iddiasına çoklu çürütmeler de sunmuştur.  Tablo 1’de 

adli kimya örnek olayı I’den adli kimya örnek olayı V’e doğru ilerlendikçe özel yetenekli öğrencilerin kimya 

öğretmenlerinin yapılandırdıkları argümanların niteliklerinin seviye olarak geliştiği görülmüştür. Tablo 1’de sunulan 

bulguların grafikle sunumu Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin argümanlarının niteliği 

Tablo 1 ve Şekil 1’de sunulan bulguların güçlendirilmesi için mobil argümantasyon süreçlerinden analiz süreçleri ile 

birlikte örnekler aşağıda ayrıntılı biçimde betimlenmiştir. 
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ÖRNEK OLAY III 

DİŞ İZİ ALMA 

Kimya etkinliklerinizin birinde öğrencilere zenginleştirilmiş yaşanmışlıklar sunmak için adli odontoloji temelli basit 

bir etkinlik yürüttüğünüzü varsayalım. Öğrencilerle odontolojik kullanım amaçlı üretilmiş bir mum plakayı hafif 

ısıtarak diş izinizi aldığınızı, daha sonra bu izi hep birlikte argüme ettiğinizi varsayalım.  

-Mum plakaya aldığınız diş izi size ne söyler? 

-Mum plakaya aldığınız diş izi panoramik diş röntgeninin söylediği neleri söyleyemez? 

Ö2: Dişin içyapısını söyleyemez. Sadece kalıpsal bozuklukları söyler. (iddia, çürütme) (S4) 

Ö7: Çürükleri söyleyemez. Diş büyüklüklerinden yaklaşık yaş tayini, eksik diş, çene yapısını söyler. (iddia, çürütme) 

(S4) 

ÖRNEK OLAY IV 

KAN ANALİZİ  

Sizin bir olay yeri inceleme uzmanı olduğunuzu varsayalım. Kan olduğundan şüphelendiğiniz bir lekenin kan olup 

olmadığını araştırabileceğiniz yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını sorgulayınız. 

      -Kastle Meyer testi 

      -Luminol püskürtme 

      -Gelişmiş cihazlarla aletli analiz (örneğin GCMS) 

Ö2: Luminol püskürtmek pratik. (iddia, gerekçe) (S2) 

Ö7: Gelişmiş cihazlarla aletli analizde daha fazla bilgi alınabilir. (veri, iddia) (S2). 

Ö2: Luminol püskürterek ilk önce kan olduğundan emin olup sonra cihazla analiz yapılabilir. Süreç uzundur ama. 

(veri, iddia, gerekçe, çürütme) (S4) 

Ö7: Doğru. (zayıf iddia) (S1) 

Araştırmacı öğretmen GCMS cihazında kan analizinde alınan kütle piklerinin üzerine tıklamak suretiyle uluslar arası 

kütüphaneye yönlendirme yapıldığını bu sayede kanda bulunmaması gereken bir kimyasal tayininde cihazın avantaj 

oluşturduğunu söyler. 

Ö6: Doğru. (zayıf iddia) (S1) 

Araştırmacı öğretmen Kastle Meyer testinde kan olduğu şüphelenilen kuru bir yüzeyden ıslak pamuklu çubuğa alınan 

svapa etil alkol - fenolftalein - hidrojen peroksit damlatmak suretiyle analizde pozitif test sonucunun pembe renk 

olduğundan bahseder. 

Ö7 kodlu öğretmen hidrojen peroksitin saflık derecesini sorgular. (zayıf çürütme) (S3)  

ÖRNEK OLAY V 

DÜŞÜNCE DENEYİ: ULUSLAR ARASI UZAY İSTASYONUNDA TOKSİSİTE 
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Uluslararası uzay istasyonunda yerçekimsiz ortamda yürütülen deneylerde baş astronot olduğunuz varsayalım. 

Astronotlarınızdan biri ilkel canlı sistemlerle yürüttüğü bir deneyde beklenmeyen bir akut toksisiteye maruz kalmıştır. 

Astronotunuzdan 

-Nasıl örnek alırsınız? 

-Örneğinizden nasıl ekstrakt hazırlarsınız? 

-Tarama için ne yaparsınız? 

-Son onama testi ne kullanırsınız? 

-Bütün bu süreçleri uluslararası uzay istasyonunda mı, aşağıda mı yürütürsünüz? 

Ö2: Yukarıda (uzay istasyonunda) öncelikli olarak astronotu diğer astronotlardan ayırıp karantinaya alırım. (veri, 

iddia) (S2) 

Ö2: İlkel canlıdaki toksisite için antijen-antikor testi yapılır. (veri, iddia, gerekçe) (S2) 

Ö9: Aletli analizden GCMS yapılır. (örtük iddia) (S1) 

Ö2: Astronotun vücuduna yabancı madde girdiyse antikor sayısı artar. (iddia, gerekçe) (S2) 

Ö6: Analizler kesinlikle yukarıda (uzay istasyonunda) yapılmalıdır. (iddia) (S1) 

Ö2: Analizleri yukarıda yapardım. (iddia) (S1) 

Ö9: Analizleri yukarıda yapardım. (iddia) (S1) 

Ö2: Böylece aşağı inmeden tedbir alırdım. (gerekçe) (S2)  

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Araştırma sonunda özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin mobil argümantasyon süreciyle adli kimya örnek 

olaylarıyla kendilerinin ve diğerlerinin düşünmelerini takip ederek argüman yapılandırdıkları, iddialarına veri, gerekçe, 

destek ve çürütme sundukları ve bu sayede argümantasyon sürecinin niteliğinin de zamanla arttığı bulunmuştur. 

Burada araştırma sonucu olarak öğretmenlerin mobil argümantasyon sürecinde argümanlarının niteliğinin artmış fakat 

argümanların sayısının düşmüş olduğunu vurgulamak faydalı olacaktır. Bunun sebebi olarak da mobil bir grupta 

öğretmenlere sunulan adli kimya örnek olaylarının sayıca çok fazla olmasının öğretmenlerin zamanla sıkılmış 

olabilecekleri olarak sunulabilir. Bu durum bu araştırmanın bir sınırlılığı olarak da ele alınabilir. Buradan ileriki mobil 

argümantasyon araştırmaları için daha az etkinlik sayısı argümantasyon niceliğini ve niteliğini artırmada araştırma 

önerisi olarak sunulabilir. Çünkü alanyazında zenginleştirme uygulamalarının argüman niteliğini geliştirdiğini 

önermektedir (Tüysüz & Tüzün, 2019). 

Araştırma özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin mobil argümantasyon sürecinde nasıl öğreteceklerini 

kendilerinin deneyimlemeleri suretiyle öğrencilere deneyimletmede onlara ışık tutacak olması adına önemlidir. Ayrıca 

alanyazında özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerine yönelik farklı konularda mobil argümantasyon temalı 

benzer araştırmaların yaygınlaştırılması ileriki araştırmalar için önerilebilir.  
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EĞİTİMDE 2023 VİZYON BELGESİNİN “İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE 

YÖNETİMİ” HEDEFİNİ ÖĞRETMENLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR? 

Prof. Dr. Kazım Çelik 

Pamukkale Üniversitesi  

Özet 

Bu çalışmanın amacı; 2023 Vizyon Belgesinin İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi hedefine ilişkin 

öğretmen ve yönetici görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 

çalışma grubu tezsiz yüksek lisans ders dönemini tamamlamış, öğretmen ve yönetici sayısı eşit olmak üzere 26 kişiden 

oluşturulmuştur.  Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. 

Toplanan veriler içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bu sonuçlara göre yönetici ve öğretmenler; 2023 

eğitim vizyonu hakkındaki bir takım olumlu ve olumsuz görüşlere sahiptir. Ayrıca, bazı konularda belirsizlikler 

içerdiği görüşündedirler. Çalışma sonunda çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelime: Vizyon, vizyon belgesi, nitel araştırma 

Problem Durumu 

Vizyon, bir politika önerisi, bir niyet beyanı, hedeflerin gerçeğe uygun düşlerini kurabilmek veya geleceğin resmini 

yapabilmek olarak tanımlanabilir. Vizyon belgesini, bir örgütün hedefini ilkeler düzeyinde ortaya koyan, bir felsefeye 

ve uygulama politikasına sahip irade beyanı olarak açıklanabilir. Mutlu çocuklar, Güçlü Türkiye sloganıyla ilan edilen 

2023 Eğitim vizyonu; başlangıcında 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin felsefesi ve temel politika açıklamalarıyla 

birlikte 17 Bölüm, 44 hedef ve 300 alt hedeften oluşmaktadır.  

2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı; “çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına 

sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır. 

Vizyon belgesinde, milli evrensel dengesine ilişkin önemli açıklamalar yer almaktadır. “Bir topluma yapılabilecek en 

büyük kötülük, o toplumu kendi kültüründen mahrum etmektir. Daha büyük bir kötülük ise onu kendi kültürüne 

mahkûm etmektir” ifadesi “eğitim sisteminin her şeyden önce evrensel bir zemine gereksinimi vardır. Daha sonra 

bulunduğu toprağın boyasıyla boyanır ve millîleşir” ifadesi ile desteklenmektedir (MEB, 2023 Vizyon Belgesi). 

Öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul; vizyon belgemizin dört temel unsuru olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, bu 

unsurlar içerisinde ortak payda olarak belirlenmiştir. Ailelerden çocuklarının doğal biçimde yetişmelerine imkân 

sağlamaları beklenmektedir. Vizyon belgesinde öğretmenler sistemin omurgası olarak görülmüş ve hiçbir sistemin 

öğretmeninin niteliğini aşamayacağı vurgusu yapılmıştır. 2023 Eğitim Vizyonu’nun gerçekleştireceği eylemlerin 

merkezine okul konularak dört temel unsurun tanımlanması tamamlanmıştır (MEB, 2023 Vizyon Belgesi). 

2023 Eğitim Vizyonu Belgesindeki 17 bölümden biri de “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi” bölümüdür. 

Çalışmada irdelenen bu bölüm, iki ana hedeften oluşmaktadır. Bunlardan ilki, “Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin 

Mesleki Gelişimleri Yeniden Yapılandırma”, diğeri ise; “İnsan Kaynağının Verimli Kullanılması ve Hakkaniyetli Bir 

Şekilde Ödüllendirilmesi Sağlama” olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, bu iki hedeften ilkine ilişkin öğretmen ve 

yönetici görüşlerinin belirlenmesi amaçlandığından daha yakından incelenmiştir. Hedeflerin ilkinde 13 alt amaç yer 

almaktadır. Bunlar (MEB, 2023 Vizyon Belgesi); 

1. Yükseköğretim Kuruluyla yapılacak iş birliği çerçevesinde sıralamada üst dilimde yer alan öğrencilerin 

eğitim fakültelerine yerleştirilmesine yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilecektir. 

2. Öğretmen ve okul yöneticilerimiz için Yatay ve Dikey Kariyer Uzmanlık Alanları yapılandırılacaktır. 

3. Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık programları açılacaktır.  
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4. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve alana yönelik becerilerini iyileştirmek için lisansüstü düzeyde 

mesleki gelişim programları tasarlanacaktır.  

5. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üniversitelerle ve 

STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata geçirilecektir. 

6. Sertifikaya dayalı “Pedagojik Formasyon” uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir 

lisansüstü düzeyde “Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” açılacaktır. 

7. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığında öğretmenlik hakkı kazanan adaylara 

uygulanmaya başlayacaktır. 

8. Öğretmen ve okul yöneticilerimize yönelik bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri, katılıma ilişkin belgelendirme 

uygulamasından ayrılarak üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika programlarına dönüştürülecektir. 

9. Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak üzere ihtiyaç duyulan 

alanlarda öğretmenlere yönelik lisansüstü düzeyde yan dal programları açılacaktır. 

10. YÖK ile yürütülecek iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde, Türkiye genelinde belirlenecek ölçütleri taşıyan 

eğitim fakültelerinde, öğretmen yetiştirme programları, öğretmenlik uygulaması merkeze alınıp özel olarak 

yeniden yapılandırılacaktır 

11. YÖK ile yapılacak iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde Yükseköğretim Kalite Kurulunun üniversite 

ziyaretlerinde sadece eğitim fakülteleri ile sınırlı olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkilileri 

de değerlendirme ekibinde yer alacaktır. 

12. Eğitim fakültelerinde yürütülen okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümlerindeki hizmet öncesi öğretmen 

yetiştirme programlarının yeniden yapılandırılmasına öncelik verilecektir.  

13. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına eğitim hizmeti götürecek öğretmenlerimiz için mesleki 

gelişim programları oluşturulacaktır. 

14. Millî Eğitim Bakanlığı, gerekli altyapı hazırlandıktan sonra eğitim fakültelerinin hizmet öncesi öğretmen 

yetiştirme programlarının okullardaki ihtiyaç doğrultusunda, uygulama ağırlıklı olmasını atamaya esas 

koşullar arasında değerlendirecektir. 

 

“İnsan Kaynağının Verimli Kullanılması ve Hakkaniyetli Bir Şekilde Ödüllendirilmesi Sağlama” 

hedefine ilişkin alt hedefler ise şöyle sıralanmıştır (MEB, 2023 Vizyon Belgesi); 

 

1. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve 

benzeri diğer hususları dikkate alan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları 

yürütülecektir. 

2. Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz için teşvik mekanizması kurulacaktır. 

3. Sözleşmeli öğretmelerimizin görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır. Ücretli 

4. Ücretli öğretmenlerimizin ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 

5. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin sertifika ve diplomalarının özlük haklarına hakkaniyetli 

yansıtılması sağlanacaktır. 

6. Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenip bir kariyer basamağı şeklinde 

yapılandırılacak, özlük hakları iyileştirilecektir. 

7. Okul yöneticiliğine atamada, yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler 

kullanılacaktır. 

8. İl ve ilçe Millî Eğitim müdürleri, Okul “Profili Değerlendirme” yaklaşımı içinde yer alan ölçütler özelinde, il 

ve ilçedeki öğretmenlerin desteklenmesi ve “Okul Gelişim Planları”nın gerçekleşmesi kapsamında yıllık 

olarak değerlendirileceklerdir. 
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Amaç 

2023 Eğitim Vizyonu Belgesindeki 17 bölümden biri de “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi” bölümüdür. 

Çalışmada irdelenen bu bölüm, iki ana hedeften oluşmaktadır. Bunlardan ilki, “Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin 

Mesleki Gelişimleri Yeniden Yapılandırma”, diğeri ise; “İnsan Kaynağının Verimli Kullanılması ve Hakkaniyetli Bir 

Şekilde Ödüllendirilmesi Sağlama” olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, öğretmen ve yöneticilerin “İnsan 

Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi” hedefine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri yeniden yapılandırılmasına ilişkin görüşleri 

nedir? 

2. İnsan kaynağının verimli kullanılması ve ödüllendirilmesine ilişkin görüşleri nedir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni  

2023 Eğitim Vizyonu Belgesindeki 17 bölümden biri olan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi” hedefinin 

“Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimleri Yeniden Yapılandırma” alt amacına ilişkin öğretmen ve 

yöneticilerin görüşlerini nitel yollarla belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 

Durum çalışmasına dayalı bu araştırma veriler genellikle katılımcılardan görüşme yoluyla elde edilmiştir.  

Çalışma Grubu 

Araştırma kapsamında derinlemesine bilgi toplamak ve çalışmanın konusuna uygun olması nedeniyle amaçlı 

örnekleme dayalı ölçüt örneklem seçilmiştir. Ölçüt örneklemde, önceden belirlenmiş bazı ölçütlerin karşılanması 

önemlidir (Patton, 2014). Bu çalışmada ölçüt; öğretmen ya da yönetici olmak, eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans 

programında “Eğitim politikaları” dersini almak olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek 

lisans programın devam eden 72 öğrenciden veri toplanmıştır. Öğrencilerin yarısı yönetici yarısı ise öğretmendir. 

Katılımcıların kıdemleri 5-20 yıl arasında değişmektedir. Her okul kademesinde görev yapmaktadırlar. Katılımcıların 

1/3’ü kadındır. Katılımcılar, Eğitim politikaları dersi kapsamında “2023Vizyon Belgesini” ayrıntılı bir şeklide 

incelemişlerdir. 

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması  

Araştırmada sistematik ve derinlemesine bilgiye ulaşmak amacıyla, araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak 

oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu tercih edilmiştir (Miles ve Huberman, 2015: 34; Yıldırım ve Şimşek, 

2013: 150-151). Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu tercih edilmesinde en önemli etken, katılımcıların görüşme 

esnasında verdikleri cevapların altında yatan nedenleri derinlemesine irdeleyebilmektir. Veri toplama aracının 

geliştirilmesi sürecinde 2023 Vizyon Belgesi ilgili alan yazın incelenmiştir. Veri toplama amacıyla “2023 Vizyon 

Belgesinde “İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi başlıklı bölümde yer alan “Öğretmen ve Okul 

Yöneticilerinin Mesleki Gelişimleri Yeniden Yapılandırılacak” hedefindeki alt amaçlara ilişkin var olan durumu analiz 

etmeleri ve değişikliğin yol açabileceği olası sonuçların neler olabileceği sorulmuştur. Görüşler yazılı olarak 

toplanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Betimleme analiz tekniği, 

dört basamaktan oluşmaktadır. Betimsel analiz için çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, 

bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Öncelikle toplanan veriler sistematik ve açık bir biçimde betimlenir, 

daha sonra yapılan bu betimlemelerin açıklanıp, yorumlanması, neden-sonuç ilişkilerinin irdelenmesi ve birtakım 

sonuçlara ulaşılması sağlanır. Betimsel analizde asıl amaç olayı olduğu gibi özetlemek olduğu için alıntılara da yer 

verilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256). 
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BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın genel amacı doğrultusunda oluşturulan alt problemlere yanıt bulmak 

amacıyla yapılan görüşmeler sonucunda ulaşılan bulgulara ve bulgular sunulurken katılımcıların belirttikleri 

görüşlerden doğrudan alıntılar yapılmış, bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiştir. 

Katılımcılara Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin sorular 

yöneltilmesine rağmen verilen yanıtlar bu başlık altında yer almayan değişimleri de içermesi nedeniyle yanıtların tümü 

dikkate alınarak tema ve alt temalar oluşturularak değerlendirilmiştir. Oluşturulan tema ve alt temalar aşağıda yer 

almaktadır. 

Tablo1. Analiz sonucunda elde edilen temalar ve alt kategoriler. 

Tema Alt Kategoriler Örnek İfadeler 

Olumlu Bulunanlar 

Yöneticilik Görevine 

İlişkin 

Yazılı sınav uygulaması Okul yöneticisi, okulu amaçları 

doğrultusunda ileri taşıyabilecek bir 

liderdir. Bu yüzden, okul yöneticileri 

alanında uzman yüksek lisans yapmış 

ve okulun personeline liderlik 

edebilecek düzeyde olmalıdır (K6). 

Yönetici atamada yazılı sınavın ve diğer 

nesnel ölçütlerin kullanılmasında dikkat 

edilecek en önemli husus liyakat temelli 

atamalardır (K29). 

Nesnel ölçütler belirlenecek olması 

Okul yöneticiliği profesyonel bir kariyer 

alanı olması 

Lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık 

Elverişsiz koşullarda görev yapanlara teşvik  

Başarılı öğretmenlerin, yurt dışına 

gönderilmesi 

Özel eğitime yönelik kalite ve 

öğretmenlerin becerilerinin artırılması 

Olumlu Bulunanlar 

Diğer Konular 

Öğretmenlerin ve yöneticilerin mesleki 

gelişimi 

Mesleki gelişimin kişiye, örgüte, 

öğrenciye kattıkları değerlendirilmelidir 

(K11). 

 

Hizmet öncesi öğretmen yetiştirme 

programlarında okul öncesi ve sınıf 

öğretmeni adayları 21. Yy becerilerini 

kullanabilecek bir biçimde eğitilmelidir. 

 

Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği 

programlarının geliştirilmesi 

Tasarım-beceri atölyeleri 

Zorunlu ders saat ve çeşitlerinin azaltılması  

Teneffüs saatlerinin artırılması 

Esnek ve modüler müfredat 

Zorunlu ders saat ve çeşitlerinin azaltılması 

Teftiş sisteminin 3’e ayrılması  

5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu 

olması 

Belirsizlik İçerenler 

(Anlaşılmayan 

Konular) 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin 

Etkinleştirilmesi 

Eğitim Fakültesi mezunlarının çoğu 

atanamazken pedagojik formasyon 

almaya devam edilmesi öğretmen 

işsizliği sorununu artıracaktır. Eğitim 

Fakültesi dışında öğretmen 

yetiştirilmemelidir. Gelecek sistem 

nasıl olacaktır (K49)? 

Ülke olarak tutum değerlendirme 

konusunda fazlasıyla melankolik 

olduğumuz aşikar. Bu sebeple profil 

değerlendirme yaklaşımı tekrar gözden 

geçirilmelidir (K10). 

Pedagojik formasyon yerine Sertifika 

Programı 

Ölçütleri taşıyan eğitim fakültelerinin 

belirlenmesi 

“Öğretmenlik Meslek Kanunu” çıkarılması 

Öğretmenlerin bir yan dal sahibi olmaları 

Yatay ve Dikey Kariyer Uzmanlık Alanları 

“Okul profili değerlendirme” modeli 

Dijital içerik geliştirilmesi 
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SONUÇ ve TARTIŞMA 

Öğretmenler yöneticilere göre vizyon belgesine daha olumlu bakmaktadır. Öğretmen ve yöneticiler özlük haklarına 

yönelik düzenlemelere kuşku ile bakmaktadırlar. Özlük haklarında iyileştirme beklenmektedir. Vizyon belgesi, genel 

anlamda olumlu bulunurken belirsizlik içeren bazı hususların aydınlatılması ihtiyacı açıktır. Önceki kötü deneyimlerin 

getirilmek istenen bazı hususlara olumsuz ket vurduğu görülmektedir. Vizyon belgesine yüksek desteği korumak için 

özellikle çeşitli konularla ilgili görevlendirmelerde şeffaflık ve liyakat korunmalıdır. Duran ve Kurt (2019) tarafından 

gerçekleştirilen benzer çalışmada olumlu görüşleri sırasıyla; yetenek-keşfetme-beceri, görüş ve öneriye başvurma, 

eğitim sorunları ve çözüm, dünya eğitim sistemi, eğitimde kalite, köklü değişiklik olarak belirtmişlerdir. Olumsuz 

yönleri hakkındaki görüşlerini ise; bölge veya şehirde imkânsızlık, uygulama kaygısı, derste verimlilik, nitelik kaygısı, 

ağır işleyiş, kısa vadeli olması, sözleşmeli ve ücretli öğretmen sorunu, bilinçsizlik olarak belirtmişlerdir. Çalışmada 

bazı kavramlar bu çalışma ile turtarlılık gösterirken bazıları ise farklılaşmaktadır. 

ÖNERİLER 

MEB Vizyon Belgesinin eğitimciler arasındaki destek durumunu incelemelidir. MEB Vizyon Belgesinin öğretmenler 

tarafından neden daha fazla desteklendiğini incelenmeli, yöneticilerin kuşkuları giderilmelidir. Olumsuz olarak 

görülen hususlarda öğretmen ve yöneticiler bilgilendirilmelidir.  
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İLKOKULLARDAKİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Mehmet Nadi Çetiner 

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Prof. Dr. Kazım Çelik 

Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Özet 

Bu araştırma öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile öğretmenlerin örgüt kültürü algı düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Şanlıurfa ilinde 

ilkokullarda görev yapan 350 öğretmen ve yöneticiden örneklem alınması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, örgütsel güven ölçeği ve örgüt kültürü envanteri kullanılmıştır. Veriler normal 

dağıldığından, verilerin analizinde parametrik testlerden bağımsız örneklemler t testi, pearson korelasyon testi ve basit 

doğrusal regresyon testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, ilkokul öğretmenlerinin algılarına göre, 

örgütsel kültür ve örgütsel güven ve alt boyutları arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerine ilişkin algıları; çalışanlara duyarlılık alt boyutunda yüksek, yöneticiye 

güven, iletişim, yeniliğe açıklık alt boyutunda orta düzeydedir. Öğretmenlerin örgüt kültürü düzeylerine ilişkin algıları 

ise, iş birliğine dayalı liderlik, öğretmen iş birliği, mesleki gelişim, ortak amaçlar, meslektaş desteği, birlikte öğrenme 

alt boyutlarında orta düzeydedir. Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel kültür düzeylerini desteklemek 

amacıyla öğretmen ve yöneticileri de kapsayan geniş sunumlar yapılması, yapılan yanlış uygulamalar konusunda 

bilgilendirmelerde bulunulması araştırma sonucunda önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, örgüt kültürü, örgütsel güven 

 

Problem Durumu  

Toplumsal yaşam içerisinde hedeflerimize ulaşmak veya ortak bir amaç doğrultusunda belirli bir davranışı 

gerçekleştirmek amacıyla ortak hareket etme ihtiyacı duyarız. Örgüt olarak ifade edilen bu durum tanım olarak ise 

ortak bir hedef için bir araya gelmiş insanlardan oluşur (Köse, Tetik ve Ercan, 2001). Güven olmayan bir örgütte 

amaçlara ulaşmada eksikliklerin olması kaçınılmazdır (Yılmaz, 2005). Güvenli bir ortamın varlığı bireylerin 

birbirilerine karşı duymuş oldukları güvenin bir neticesinde ortaya çıkarak bireylerin iş performanslarını 

etkilemektedir. Güvenli bir ortam, çalışanların tümünün örgütün vizyonunun geliştirilmesinde ve misyonunun yerine 

getirilmesinde ortak hareket etmesine neden olmaktadır (Tschannen-Moran, 2001). Bu anlamda güvenin çeşitli 

boyutları olduğunu tüm bu boyutların bireylerin örgüt içerisindeki temel amaçları geliştirmeye dönük hedefleri içerdiği 

söylenebilir. Bireyler arasında oluşturulan güven duygusu örgütsel amaç ve hedeflerin geliştirilmesi sürecinde 

bireylerin ortak hareket etmesi noktasında ve sorumlulukların paylaşılması noktasında önemli bir role sahiptir. Güven 

kavramı Griffin’e (1967) göre bir kişinin arzulanan bir amacı gerçekleştirmeye yönelik inancı olarak tanımlanmıştır. 

Luhmann (1979) tarafından yapılan bir başka tanımlama da ise bireyin karşıdaki kişinin davranışlarının adil ve ahlaki 

olacağına yönelik beklentisi olarak ifade edilmiştir. Mayer ve diğerleri (1995) güveni, bir tarafın, karşı tarafa yönelik 

davranışlarının önemli sonuçlar ortaya koyacağına yönelik duyarlı davranma beklentisi şeklinde açıklamışlardır. Örgüt 

içinde güven kavramı çalışanların örgüt içindeki çalışma performanslarını artırmaktadır. Örgüt içerisinde güven 

kavramının oluşturulamaması çalışanların birbiri ile iletişimini etkilemekte ve örgütün amacına ulaşamamasına neden 

olmaktadır (Bil, 2018). Bu durum örgütün oluşturulma amacına ters düşmektedir. Çünkü bireyler tek başlarına 

gerçekleştirilmesi mümkün olmayan durumlar için bir araya gelerek örgüt adı verilen yapıları oluştururlar (Karataş, 

2009). Bu anlamda örgüt içerisindeki hedeflerin gerçekleştirilmesi örgütsel bir güven ortamının oluşturulması önemli 

görülmektedir. Örgüt içerisinde oluşturulması planlanan bir örgütsel güvenin kural ve düzenlemelerin bulunması, iyi 

işleyen bir iletişim sisteminin var olması, kararlara katılım gösterilmesi, bireyler arasında etik değerlere önem verilmesi 
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örgüt içerisinde örgütsel güven ortamının oluşturulması önemli yere sahip hususlardır (Asunakutlu, 2002). Örgütsel 

güven özelden çok genele güven anlamında kullanılmaktadır. Çünkü örgüte güven, bireylerin eylemlerinin 

sonuçlarının kendilerinden ziyade örgüte yönelik yapmış oldukları eylemlerin kendilerine yönelik herhangi bir 

etkisinin bulunmaması olarak ifade edilebilir (Polat ve Celep, 2008). Bundan dolayıdır ki örgütsel güven bireylerin 

kurumsal amaçları gerçekleştirme süreçlerinde daha aktif olmalarında olumlu insan ilişkileri oluşturmalarında etkili 

olmaktadır (Batı ve Tutar, 2016). 

Kültür kavramına ilişkin çeşitli tanımlamalar yapılmış ve Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımlamada 

toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerlerin bir bütünü olarak tanımlanmaktadır 

(www.tdk.gov.tr). Örgüt kültürü, örgüt içerisinde insanların davranışlarını yönlendiren normlar, değerler ve inançlar 

sistemidir. Linton'a göre kültürün davranışlar yoluyla diğer bireylere aktarılan tavır ve hareketler olduğu şeklinde ifade 

etmiştir. Herskovits ise kültürü insanın yaptığı her şey olarak tanımlamıştır. Kısaca kültür insanlar tarafından 

oluşturulur ve şekillendirilir. Örgüt kültürü, örgüt içerisinde oluşturulan değerler sistemi, inançları, örgüt içerisinde 

yer alan bireylerin bilgi ve beklentilerinin bir bütünü olarak ifade edilebilir. Kurum içerisinde oluşturulan başarılı bir 

örgüt iklimi aynı zamanda eğitimsel hedeflerinde başarıya ulaşmasına yardımcı olacaktır (Ayık ve Ada, 2009). 

Buradan örgüt içerisinde oluşturulan başarılı bir güven ortamının örgütün örgütsel hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 

önemli bir role sahip olduğu araştırmalar mevcuttur. Örgüt içerisinde geliştirilen yüksek öz güven ortamı örgütsel 

yapıların hedeflerinin gerçekleştirilmesinde örgütsel formlar ve yapıları ile uyumlu ve etkili bir yönetim oluşturmada 

başarı sağlamaktadır (Tokgöz ve Seymen, 2013). Örgüt içerisinde çalışanların yüksek bir örgütsel kültür algılarının 

olması çalışanların örgüt için neyin önemli veya önemsiz olduğunun farkına varabilmesini sorumluluklarının yerine 

getirilmesi sürecinde nasıl davranmalarını belirleyen önemli bir rehber görevi görmektedir. Bu durum örgütün 

hedeflerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili olmaktadır. Çalışanların örgütün hedeflerini gerçekleştirirken 

hem meslektaşlarına hem yöneticilerine karşı duymuş oldukları güven onların az önce sıralan özelliklerin yerine 

getirilmesinde önemlidir. Çünkü birey güven duyulan bir ortamda rahat bir çalışma ortamına sahip olacak ve örgütün 

hedeflerini gerçekleştirmesi hususunda kendine olan inancı artacaktır. 

Örgüt içerisinde zayıf örgütsel inançların var olması paydaşlar arasındaki ilişkilerin zayıflamasına, örgütün 

belirlenen stratejileri yerine getirmede güçlü örgütsel kültüre sahip örgütlere göre daha pasif kalmalarına neden 

olmaktadır (Eren,2008). Bu durumun önüne geçebilmek için bireyler arasındaki örgütsel kültürlerin artırılması ve 

dolayısıyla örgütsel güvenlerinin artırılması gerekmektedir.Bu bağlamda örgüt içerisinde bir örgüt kültürünün 

oluşturulması ve çalışanlar arasında oluşturulan kültüre bağlılık çalışanların örgüt içindeki güvenlerine olan etkilerinin 

incelenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgüt 

kültürü algıları ile örgütsel güven düzeyleri algıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır. 

1. İlkokul öğretmenlerinin örgütsel güvenleri ve örgütsel kültür algıları hangi düzeydedir?  

2. İlkokul öğretmenlerinin örgütsel güvene ilişkin algıları ve örgütsel kültür algıları; cinsiyet, medeni durum, 

sendika üyeliği, branş, iş tatmini, öğretmenliği isteyerek seçme durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

3. İlkokul öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel kültür ile örgütsel güven arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, ilkokul öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ve örgüt kültürü algıları arasındaki ilişkiyi belirlemeye 

yönelik olarak tasarlanmış ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. 
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Şanlıurfa’da görev yapan 9060 ilkokul öğretmeni ve 

yöneticisi oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu öğretmenlerin arasından tesadüfi yolla seçilen 350 öğretmen 

oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışma verilerini toplamak için,  

Okul Kültürü Envanteri: Gruenert ve Valentine (1998) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Ayık (2007) 

tarafından yapılan Okul Kültürü Envanteri kullanılmıştır. Ölçek, altı boyuttan ve 35 sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin alt 

boyutları; iş birliğine dayalı liderlik, öğretmen işbirliği, mesleki gelişme, ortak amaçlar, meslektaş desteği ve birlikte 

öğrenme alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçek, 5’li likert tipindedir. Ölçek, "Hiç katılmıyorum"," Az katılıyorum", 

"Orta derecede katılıyorum", "Çok katılıyorum" ve "Tamamen katılıyorum” olarak derecelendirilmiştir. Gruenert ve 

Valentine (1998) tarafından hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 65 ile 91 arasındadır. Ayık (2007) 

tarafından yapılan uyarlama çalışması sonucunda ölçeğin cronbach alfa güvenirlik katsayısının 0,625 ile 0,897 arasında 

olduğu hesaplanmıştır. 

Okullarda örgütsel güveni ölçmek için Daboval, Comish, Swindle ve Gaster. (1994) tarafından geliştirilen ve Türkçe 

uyarlaması Yılmaz (2005) tarafından yapılan ölçek kullanılmıştır. Ölçek 4 boyuttan ve 40 sorudan oluşmaktadır. Bu 

boyutlar; çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, yeniliğe açıklık, iletişim ortamıdır. Ölçek, 6’lı Likert tipindedir.  Bu 

faktörler çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, yeniliğe açıklık, iletişim ortamıdır. Yılmaz (2005)’ın uyarlama 

çalışmasında ölçeğin toplam güvenirlik katsayısı 0,97 bulunmuştur. Dört alt boyutun kendi içlerinde hesaplanan 

güvenirlik katsayıları Çalışanlara Duyarlılık ,95; Yöneticiye Güven ,95; Yeniliğe Açıklık ,75 ve İletişim Ortamı alt 

boyutu ise ,92 bulunmuştur 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veri toplanması için Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. Oluşturulan form 2017-2018 

eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ili ve ilçelerinde eğitim öğretim aksatılmadan ve okul müdürlerinin uygun gördüğü 

vakitlerde gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Anketler bizzat araştırmacı tarafından dağıtılmış, uygulamadan 

sonra tekrar geri toplanmıştır.  

Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Veriler tüm boyutlarda normal dağıldığından 

parametrik testler (t-testi, ANOVA, Pearson Korelasyon Analizi) kullanılmıştır. Verilerin analizinde p anlamlılık 

değeri 0,05 olarak kabul edilmiştir. Bu anlamlılık düzeyinde gerekli analizler yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

Öğretmenlerin örgütsel güven ve örgüt kültürü alt boyutlarına ilişkin algıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo1. Örgütsel Güven ve Örgüt Kültürü Alt Boyutlarına İlişkin Betimsel İstatistikler  

Ölçek ve Alt Boyutları n x̄ Ss Düzey 

Çalışanlara duyarlılık 350 3,57 0,808 Orta 

Yöneticiye güven 350 3,39 0,842 Düşük 

Yeniliğe açıklık 350 3,37 0,845 Düşük 

İletişim ortamı 350 3,39 0,797 Düşük 

Örgütsel Güven 350 3,46 0,784 Düşük 

İş birliğine dayalı liderlik 350 3,33 0,808 Orta 
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Öğretmen iş birliği 350 3,33 0,686 Orta 

Mesleki gelişim 350 3,38 0,666 Orta 

Ortak amaçlar 350 3,34 0,676 Orta 

Meslektaş desteği 350 3,33 0,694 Orta 

Örgüt Kültürü ölçeğine verilen yanıtların ortalamaları 5,00-4,20 aralığında ise “Çok Yüksek”; 4,19-3,40 aralığında ise 

“Yüksek”; 3,39-2,60 aralığında ise “Orta”; 2,59-1,80 aralığında ise “Düşük”; 1,79-1,00 aralığında ise “Çok Düşük” 

biçiminde yorumlanmıştır. Örgütsel Güven Ölçeği puan aralıkları 1, Düşük 00-1,83 aralığında ise “Hiç”; 1,84-2,67 

aralığında ise “Çok Düşük” ; 2,67-3,50 aralığında ise “Düşük” ; 3,50-4,33 aralığında ise “Orta” ; 4,34-5,17 aralığında 

ise “Yüksek” ; 5,17-6,00 aralığında ise “Çok Yüksek” ; biçiminde yorumlanmıştır. 

Öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerine ilişkin algıları, ölçeğin toplam puanında ve “çalışanlara duyarlılık” alt 

boyutunda orta, “Yöneticiye Güven”, “Yeniliğe Açıklık” ve “İletişim Ortamı” alt boyutlarında davranışlar düşük 

düzeydedir. Öğretmenlerin örgüt kültürüne yönelik algıları “tüm alt boyutlarda” düşük düzeydedir.  

Öğretmenlerin örgütsel güven ve örgüt kültürü alt boyutlarına ilişkin algıların kişisel değişkenlerine göre (cinsiyet, 

medeni hal, alan, sendika üyeliği, iş tatmini, öğretmenlik mesleğini isteyerek seçme) anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Örgütsel Güven ve Örgüt Kültürü Alt Boyutlarına İlişkin Algıların Kişisel Değişkenlerine göre 

Durumu (n=350) 

 

Katılımcıların, örgütsel güven ve örgüt kültürü alt boyutlarına ilişkin algıların kişisel değişkenlerine göre 

incelendiğinde, cinsiyet, medeni hal, alan değişkenlerinde grupların ortalamalarına göre anlamlı farklılık yoktur.  

Sendika üyesi olup olmama durumuna göre grupların ortalamaları incelendiğinde, ortak amaçlar ve meslektaş desteği 

hariç diğer boyutlarda anlamlı farklılık vardır. Sendika üyesi olanların ortalaması olmayanlara göre yüksektir. 
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Çalışanlara Duyarlılık  3,57 - - - + + + 

Yöneticiye Güven 3,39 - - - + + + 

Yeniliğe Açıklık  3,37 - - - + + + 

İletişim Ortamı  3,39 - - - + + + 

İş Birliğine Dayalı Liderlik  3,33 - - - + + + 

Öğretmen İş Birliği  3,33 - - - + + + 

Mesleki Gelişim  3,38 - - - + + + 

Ortak Amaçlar 3,34 - - - - + + 

Meslektaş Desteği  3,33 - - - - + + 

Birlikte Öğrenme 3,35 - - - + + + 
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Öğretmenlerin işlerinden tatmin olup olmadıklarına verdikleri yanıtların ortalamalarına göre görüşleri incelendiğinde 

her iki ölçeğin tüm boyutlarında anlamlı farklılık vardır. İşinden tatmin olduğunu söyleyenlerin lehine olmak üzere 

tüm boyutlarda görüşler farklılaşmaktadır. Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçip seçmeme durumuna göre her iki 

ölçeğin tüm boyutlarında anlamlı farklılık vardır. İş tatmini değişkenine göre evet diyen öğretmenlerin ortalamaları 

hayır diyen öğretmenlere göre anlamlı olarak daha yüksek düzeydedir.  

Öğretmenlerin örgütsel güven ve örgüt kültürü alt boyutlarına ilişkin algıları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı 

Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3.Örgüt Kültürü alt Boyutları ile Örgütsel Güven Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

    
Çalışanlara 

Duyarlılık 

Yöneticiye 

Güven 
İletişim Ortamı Yeniliğe Açıklık 

İşbirliğine Dayalı 

Liderlik 

r ,853** ,851** ,850** ,828** 

p 0,00 0,00 0,00 0,00 

Öğretmen İş Birliği 
r ,810** ,785** ,801** ,783** 

p 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mesleki Gelişme 
r ,783** ,801** ,804** ,784** 

p 0,00 0,00 0,00 0,01 

Ortak Amaçlar 
r ,782** ,804** ,799** ,762** 

p 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meslektaş Desteği 
r ,749** ,781** ,751** ,737** 

p 0,00 0,00 0,00 0,00 

Birlikte Öğrenme 
r ,784** ,799** ,789** ,765** 

p 0,00 0,00 0,00 0,00 

Çalışmada, 0.00-0.19: ilişki yok, 0.20-0.39: düşük, 0.40-0.59: orta, 0.60-0.79: yüksek, 0.80-1.00: mükemmel ilişkiyi 

gösterir. (Aybek, 2019). 

Örgütsel güven ölçeğinin alt boyutları ile örgüt kültürü ölçeğinin alt boyutları arasındaki tüm alt boyutlar arasında 

yüksek ya da mükemmel düzeyinde bir ilişkinin olduğu söylenebilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Katılımcıların, örgütsel güven ve örgüt kültürü alt boyutlarına ilişkin algıların kişisel değişkenlerine göre cinsiyet, 

medeni hal, alan değişkenlerinde anlamlı farklılık göstermemektedir.  Sendika üyesi olup olmama durumuna göre ortak 

amaçlar ve meslektaş desteği hariç diğer boyutlarda sendika üyesi olanların lehine olmak üzere görüşleri arasında 

anlamlı farklılık vardır. Öğretmenlerin işlerinden tatmin olup olmama durumuna göre tüm boyutlarda işlerinden tatmin 

olanların lehine olmak üzere görüşleri arasında anlamlı farklılık vardır. Öğretmenlerin mesleğini isteyerek seçip 

seçmeme durumuna göre tüm boyutlarda mesleğini isteyerek seçenlerin lehine olmak üzere görüşleri arasında anlamlı 

farklılık vardır. 

Örgütsel güven ölçeğinin alt boyutları ile örgüt kültürü ölçeğinin alt boyutları arasındaki tüm alt boyutlar arasında 

yüksek ya da mükemmel düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Bu durum, örgüt kültürüne ilişkin algılar yükseldikçe 

örgütsel güven algılarının da artacağı şeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel kültür düzeylerini desteklemek amacıyla öğretmen ve yöneticileri 

de kapsayan geniş sunumlar yapılması, yapılan yanlış uygulamalar konusunda bilgilendirmelerde bulunulması 

araştırma sonucunda önerilebilir. Gerçekleştirilen bu çalışma Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilmiş ancak öğretmenlerin 

örgütsel güven düzeyleri çalışmış oldukları bölgelere okullara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle değişik illerde 

farklı özelliklere sahip okullarda aynı çalışma gerçekleştirilmesi önerilebilir. 
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Özet 

Avrupa’da Bologna sürecinin faaliyet alanlarından kalite güvencesi konusunda 1998’den beri önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler, Bologna sürecine 2001'den beri dâhil olan Türkiye'yi de etkilemiştir. 2002 

yılından bu yana yapılan yasal düzenlemelerle ülkemizde kalite güvencesi ve akreditasyon konusunda önemli 

gelişmeler yaşanmıştır. Bu bağlamda, tescil edilmiş akreditasyon kurumları ve akredite edilen program sayılarında, 

disiplinlere göre farklı ölçülerde olmakla birlikte, önemli gelişmeler olmuştur. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu 2016 yılından itibaren bu alandaki gelişmelere ilişkin veri sağlayarak, araştırmacılar için yayın 

fırsatı sunmuştur. Böylece, yükseköğretimde ulusal ve uluslararası düzeyde akredite edilen kurumların izlenebilmesi 

mümkün olmuştur. İşte bu çalışma, Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde kalite güvencesi bağlamında akreditasyon 

uygulamalarına yönelik güncel gelişme ve eğilimleri  belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, belge tarama 

modelinde desenlenmiştir. Çalışmada, ÖSYS 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu taranarak 

2019 yılındaki gelişmeler ortaya koyulmuş, ardından 2016-2017-2018 yılları için yapılmış diğer çalışmalarla 

birleştirilerek, ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları tarafından gerçekleştirilen  akreditasyon çalışmalarının  4 

yıllık gelişme ve eğilimleri güncellenerek ortaya konulmuştur. Bulgular, frekans değerleri ile sunularak 

yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 2019 yılında da akredite edilen programların sayısı genişlemeye devam 

etmiş, bazı yeni akreditasyon kurumları faaliyete başlamıştır.  Bununla birlikte, akredite edilmiş program sayıları, 

çeşitli disiplinlerdeki toplam program sayıları dikkate alındığında, MÜDEK ve TEPDAD dışta tutulursa, henüz 

akreditasyon süreçlerinin başlangıç evresinde olduğumuz, daha hızlı bir yaygınlaşma içinde bulunduğumuz 

söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: yükseköğretimde akreditasyon, yükseköğretimde kalite güvencesi, yükseköğretim, öğretmen 

eğitiminde akreditasyon.  

PROBLEM DURUMU VE AMAÇ 

Son yıllardaki yükseköğretim reformları arasında Bologna Süreci ve Avrupa Yükseköğretim Alanını (AYA) oluşturma 

hareketi, adından en çok bahsedilen ve tartışılan bir reform girişimi olmuştur. Bu hareketin ana temalarından birisi 

“yükseköğretimde kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulması ve Avrupa ülkeleri arasında işbirliklerinin 

geliştirilmesidir. Program akreditasyonuna ilişkin kurumlaşma da bu sürecin temel araçlarından birisidir.   

Günümüzde eğitimli vatandaşlar yetiştirebilme, uluslararası rekabetin belirleyicilerinden birisi olarak ele alınmaktadır. 

Bununla beraber, katılımcılara mesleki eğitim sunan, onları sağladığı entelektüel bilgi ile yetkinleştiren yükseköğretim 

düzeyindeki eğitime olan talep artmıştır. Artan bu talep, eğitim sunan kurumların niteliğini gündeme getirmiş, “kalite 

güvencesi, akreditasyon” kavramları yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Akreditasyon, farklı sektörlerde topluma sunulan 

program ve hizmetlerin niteliğinin sistematik olarak güvence altına alınabilmesi için geliştirilmiş bir yöntem olarak 

tanımlanmaktadır (YÖK, 1999). Yükseköğretimde akreditasyon “eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğinin arttırılması 

ve belli standartlara dayalı olarak yürütülmesinin güvence altına alınması, sistematik olarak sürekli geliştirilmesi” 
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amacıyla yapılan etkinlikleri içermektedir (Brittingham ve diğ., 1999). Brittingham (2009) ve Kavak (2007), 

yükseköğretime talebin artması ile hizmet sunan kurumların sayısının artması ve hizmetlerin niteliğini güvence altına 

alma ihtiyacının doğması sonucunda akreditasyonun yaygınlaştığına dikkat çekmektedirler.  Türkiye, Bologna 

Sürecine 2001 yılında dahil olmuştur. Her ne kadar kalite güvencesi ve akreditasyonla ilgili çalışmaların geçmişi 

1990’ların ortalarına uzanmakta ise de akademik değerlendirme ve kalite geliştirmeye yönelik çalışmalar 2001 yılından 

sonra ivme kazanmıştır (Kavak, 2015).  

 

Akreditasyon sürecinin üç temel unsuru “yaygın, anlaşılır, desteklenen, açık standartlar; standartları bilen ve onlara 

dayalı olarak adil yargıya varabilecek değerlendiriciler; standartlara dayalı olarak karar verilmesini sağlayan karar 

oluşturma süreci ve bu süreci işleten karar mercii”dir (Brittingham ve diğ., 1999).  Akreditasyon sürecinden geçerek 

standartlara uygunluğunu tescil eden kurumun üreteceği ürün kaliteli olarak nitelendirilebilir (Adıgüzel ve Sağlam, 

2009).  Akreditasyon ve kalite kavramlarına ek olarak önemli kavramlardan birisi de kalite güvencesidir. Kavram, 

Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nde (2015) “Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite 

standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için 

yapılan tüm planlı ve sistemli işlemler” olarak tanımlanmaktadır. 

Kalite güvencesi ve akreditasyon süreçleri, farklı ülkelerde farklı mekanizmalarla işlemektedir. Örneğin, Brittingham 

(2009:10) sivil toplum tarafından yürütülen, kendini düzenleyen, akran değerlendirmeye dayalı olarak, çoğunlukla 

gönüllülerce tarafından yapılan, kurumların kendilerini belirli standartlara dayalı olarak değerlendirmelerini ve bu 

süreci gelişimleri için kullanmayı sağlayan Amerikan akreditasyon sisteminin kendine özgü özelliklerine dikkat 

çekmektedir. 

Avrupa’da yükseköğretimde kalite güvencesi ise ilk olarak Batı Avrupa ülkelerinde 1980’lerin ortalarında başlamıştır. 

Orta ve Doğu Avrupa’da ise 1990’dan beri kalite güvencesi mekanizmaları işletilmektedir. Batı Avrupa’nın öncü 

ülkeleri (Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda) 1985’te kendi resmi kalite politikalarını belirlemişlerdir. 1990’da 

Danimarka bu ülkeleri takip ederek kalite güvencesinin tüm Batı Avrupa’ya yayılmasında rol oynamıştır. Dış 

değerlendirmeyi bütün Avrupa’ya yaymak için 1994’te Avrupa Birliği Pilot Projesi yapılmıştır (Schwarz ve 

Westerheijden, 2007). 1998’de Avrupa'nın yalnızca ekonomi Avrupa'sı olmakla kalmayıp bilgi Avrupa'sı olması 

gerektiği, kıtanın entelektüel, kültürel, sosyal ve teknik boyutlarının üniversiteler tarafından şekillendirileceği 

vurgulanarak, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile diğer Avrupa ülkeleri, birbiriyle uyumlu bir Avrupa Yükseköğretim 

Alanı (AYA) yaratma gayretine katılmaya davet edilmişlerdir (Sorbonne Deklarasyonu, 1998). Böylece 1998 yılında 

Avrupa’da yükseköğretim alanını oluşturmak ve yükseköğretimde kalite güvencesini sağlamak üzere Bologna 

Süreci’ne girilmiştir. 

Kavak (2016) tarafından Bologna Süreci; “karşılaştırılabilir, uyumlu ve bütünleşik bir sistem oluşturma yoluyla 

Avrupa ülkelerindeki eğitim programlarını uyumlaştırma süreci” olarak tanımlanmaktadır. Bologna Deklarasyonu’nda 

(1999) reform ve eylem alanları “yükseköğretimin üç derece ile (lisans, yükseklisans, doktora) yapılandırılması, eğitim 

programlarının dönemlerinin ve kredilerin düzenlenmesi, AKTS sisteminin kurulması, diploma ekinin sağlanması” 

olarak belirlenen süreç, günümüze kadar yayınlanan bildirgelerde farklılaşmış, geliştirilmiştir.  

Bologna Deklarasyonu (1999) ve ilerleyen senelerdeki deklarasyonlarda yer verilen önemli konulardan birisi 

yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemi olmuştur. Tablo 1'de bildirgelerde kalite güvencesine ilişkin yer 

verilen açıklamalar görülebilmektedir.  
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Tablo 1. Bildirgeler ve Kalite Güvencesi: Kronolojik gelişim 

Bildirge Kalite Güvencesine Yönelik Alınan Kararlar 

Bologna 

Deklerasyonu 

 AYA’nın oluşturulmasıyla geliştirilebilecek boyutların arasında kalite güvencesi de yer 

almıştır. 

 Kalite güvencesi ile karşılaştırılabilir ölçüt ve yöntemlerin geliştirilmesiyle işbirliğinin 

önemine dikkat çekilmiştir  (Bologna Deklarasyonu, 1999). 

Prag 

Bildirgesi 

 Kalite güvence standartlarının oluşturulmasının ve kıyaslanabilirlik için bu standartların 

önemi fark edilmiştir.  

 Tanınma için kalite güvence ağlarının gerekliliği kabul edilmiştir.  

 Bakanlar, üniversiteleri ve diğer yükseköğretim kurumlarını, ulusal ajansları ve 

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Avrupa Ağı'nı (ENQA); ENQA üyesi olmayan 

ülkelerdeki ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ortak bir referans çerçevesi oluşturmaya ve 

en iyi uygulamaları yaygınlaştırmada işbirliği yapmaya çağırmıştır (Prag Bildirgesi, 

2001). 

Berlin 

Bildirgesi  

 Kalitenin AYA’nın temelinde olduğu vurgulanmıştır. Kalite güvencesinin 

geliştirilmesine destek olunması taahhüt edilmiştir. 

 Kurumsal özerklik kapsamında kalite güvencesi için öncelikli sorumluluğun her kurumun 

kendinde olduğu ve hesap verilebilirliğe temel olduğu ifade edilmiştir.    

 Ulusal kalite güvence sistemlerinin (iç değerlendirme, dış değerlendirme ve öğrenci 

katılımı yoluyla) kurumların değerlendirilmesini, akreditasyon sistemlerini, uluslararası 

işbirliğini içermesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.  

 ENQA, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği 

(EURASHE) ve Avrupa Öğrenci Birlikleri (ESIB) işbirliğinde uzlaşılan standart ve 

ilkelerin geliştirilmesi, akreditasyon kurum ve kuruluşlarının oluşturulması, 2005’te 

gelişmelerin Bologna İzleme Grubu’na (BFUG) raporlaması için çağrıda bulunulmuştur 

(Berlin Bildirgesi, 2003). 

Bergen 

Bildirgesi 

 Tüm ülkelerin Berlin Bildirgesi’nde belirtilen ölçütlere dayalı kalite güvence sistemlerini 

düzenlemesi,  

 Yükseköğretim kurumlarının, iç değerlendirme mekanizmalarının uygulanması ve 

bunların dış kalite güvencesi ile doğrudan ilişkilendirilmesi yoluyla faaliyetlerini 

sürdürmelerinin beklendiği vurgulanmıştır. 

 ENQA tarafından önerilen kalite güvencesine ilişkin AYA Standart ve İlkeleri (ESG)  

kabul edilmiştir. 

 EUA, EURASHE ve ESIB işbirliği ile uygulama kalitesinin geliştirilmesi için ENQA’dan 

destek alınabilmesi ve BFUG aracılığıyla gelişmelerin raporlanmasının beklendiği 

vurgulanmıştır. 

 Ulusal düzeydeki kalite güvence ajanslarının Avrupa’ya kayıt olmaları ilkesi 

benimsenmiştir (Bergen Bildirgesi,2005). 

Londra 

Bildirgesi 

 EUA, ENQA, EURASHE ve ESIB (E4 grubu) tarafından 2006’da yapılan ilk  Avrupa 

Kalite Güvencesi Forumu ile kaliteyle ilgili gelişmeler tartışılmıştır.  

 Dış kalite güvencesi ile ilgili gelişmeler olduğu vurgulanmıştır. 

 E4 grubuna Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansı’na (EQAR) kayıt sistemini 

kurdukları için teşekkür edilmiştir. 

 Kayıt sisteminin oluşturacağı şeffaf, güvenilir yapı ifade edilmiş; başvurularda ESG ile 

uyumluluğun ölçüt olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca E4 Grubu’nun BFUG’a ilerleme 
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raporu sunacağı ve iki yılda bir kayıt sisteminin de dış değerlendirmeye tabi tutulacağı 

ifade edilmiştir  (Londra Bildirgesi, 2007). 

Leuven ve 

Louvain-la-

Neuve 

Bildirgesi 

 Eğitimde hâlâ yaşanmakta olan güçlüklerin üstesinden gelmek için kaliteye 

odaklanılması gerektiği ifade edilmiştir. 

 Öğrenci merkezli öğrenme için ESG ölçüt olarak belirlenmiştir. 

 E4 Grubu’yla kalite güvencesi konusunda işbirliğin sürdürülmesi ve Kalite Güvencesi 

Kayıt Sistemi’nin dış değerlendirmeye tabi tutulması ile paydaşların görüşlerinin 

alınması konusunda destek alınmaya devam edileceği vurgulanmıştır (Leuven ve 

Louvain-la-Neuve Bildirgesi, 2009). 

Budapeşte-

Viyana 

Bildirgesi 

 Bologna reformları ile ilerlemeler olduğu vurgulandıysa da program, kalite güvencesi, 

tanınma, hareketlilik ve sosyal boyut gibi boyutlardaki ilerlemelerin derece derece 

olduğu ifade edilmiştir (Budapeşte-Viyana Bildirgesi,2010).  

Bükreş 

Bildirgesi 

 ESG’nin açıklık, kapsam, uygulanabilirlik ve faydalılık konuları açısından revize 

edileceği belirtilmiştir. Revizyonun BFUG’a sunulacağı ifade edilmiştir.  

 Kalite güvence ajansları, EQAR’ın dış değerlendirmesine kayıt olmaya davet edilmiştir. 

 2012-2015 döneminin önceliği olarak EQAR’a kayıtlı kalite güvence kurumlarının AYA 

içinde faaliyet göstermelerine, ulusal gereklilikleri de dikkate alarak izin verileceğine 

değinilmiştir. 

 2015 için hazırlıklar bağlamında, ESG’nin revizyonunun kabulü için bir öneri 

geliştirileceği ifade edilmiştir  (Bükreş Bildirgesi, 2012). 

Erivan 

Bildirgesi 

 Revize edilmiş kalite güvencesi için ESG kabul edilmiştir.   

 Yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi çıktıları için karar verme konusunda ulusal 

düzenlemelere saygı duyularak, dış kalite güvence süreci için uygun bir EQAR kayıtlı 

ajansı kullanmalarını sağlamanın taahhüt edilmesi gündeme gelmiştir (Erivan 

Bildirgesi,2015). 

Paris 

Bildirgesi 

 Kalite güvencesi, AYA'da karşılıklı güven kadar hareketliliği arttırmak ve niteliklerin adil 

biçimde anlaşılması için önemli bir kavram olarak görülmüştür. 

 ESG'nin uygulanmasına dikkat çekilmiştir (Paris Bildirgesi, 2018). 

 

Avrupa'da meydana gelen tüm bu gelişmelerden, 2001'de Bologna Süreci’ne dâhil olan Türkiye yükseköğretim sistemi 

de etkilenmiştir (Sağır Özdemir, 2011). Türkiye’de kalite güvencesine yönelik son yıllardaki en önemli gelişme 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihinde, 29423 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmesidir. Bu yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme 

kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları 

düzenler (Yönetmelik, 2015). Türkiye’de yükseköğretimde kalite güvencesi ile ilgili bir diğer önemli gelişme ise 

23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 

çıkarılmasıdır. Bu yönetmelik ise yükseköğretim sistemindeki iç ve dış kalite güvencesi, yükseköğretim kurumlarının 

eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve 

uluslararası kalite standartlarına göre Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmesi, bağımsız dış 

değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi ile Yükseköğretim Kalite Kurulu 

teşkilâtına, çalışma usullerine, yükseköğretim kurumlarındaki kalite komisyonu yapılanmalarına ilişkin usul ve 

esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır (Yönetmelik, 2018). 

2015’te Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında ulusal düzeyde Yükseköğretim Kalite Kurulu 

(YKK) kurularak görevleri tanımlanmıştır. Öte yandan, 1 Temmuz 2017 tarihli 7033 sayılı yasa ile 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre Yükseköğretim Kalite Kurulu yasal olarak 

düzenlenmiştir. 2018’de Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nde kurulun 
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görevlerine bazı farklılaşmalarla yer verilmiştir. Her iki yönetmelikte de kurulun yükseköğretim kurumlarında iç kalite 

güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek gibi aynı 

kalan görevleri olmakla birlikte yeni yönetmelikte yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreci sonrası, 

kurumsal geri bildirim raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu’nu her yıl hazırlamak, yayımlamak ve başta Yükseköğretim Kurulu 

olmak üzere ilgili paydaşların bilgisine sunmak gibi yeni görevlere de yer verilmiştir.  

2015’te Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında kurumsal düzeyde Yükseköğretim Kalite 

Komisyonu kurulması öngörülmüş ve görevleri tanımlanmıştır. 2018’de Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nde kurulun görevleri ufak değişiklikler dışında çoğunlukla aynı kalmıştır.  

2015’te Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin çıkarılmasıyla kurumsal değerlendirme ile ilgili gelişmeler 

de yaşanmıştır. Yönetmeliğin 12. maddesi ile birlikte “Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim 

Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle” 

yükümlü hâle gelmiştir. Yönetmeliğin 10. maddesine göre üniversitelerin kurum iç değerlendirme raporlarını her yılı 

Ocak-Mart aylarında hazırlayarak Nisan ayı sonuna kadar YKK’ye sunmaları, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi 

gereği ana sayfalarında da yayımlamaları gerekmektedir (Yönetmelik, 2015). Benzer biçimde 2018 Yükseköğretim 

Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nde 19. maddede yükseköğretim kurumlarının iç 

değerlendirme çalışmalarını içeren raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında kurulun web tabanlı sistemine yüklemeleri, 

kurum içi değerlendirme raporlarının yükseköğretim kurumu ve kurulun web sayfasından yayınlanması konularına yer 

verilmiştir. Yine 2015’tekine benzer biçimde dış değerlendirme sürecine beş yılda en az bir kere her yükseköğretim 

kurumunun gireceği ifade edilmiş ancak 2018’de çıkan yönetmelikte bunun Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 

kapsamında yapılacağı ifade edilmiştir. Yönetmeliğin 21. maddesinde Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın 

kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön 

değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme 

sürecini kapsadığı vurgulanır.  22. maddede kurumsal geri bildirim raporunun içeriğinden bahsedilir  (Yönetmelik, 

2018). 

2015’te Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin çıkarılmasıyla program değerlendirme ile ilgili gelişmeler 

de yaşanmıştır. Yönetmeliğin 12. maddesine göre birim/program düzeyinde akreditasyona yönelik dış değerlendirme 

hizmetini Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'ne sahip ulusal veya uluslararası bağımsız bir kurum gerçekleştirir ve 

birim/program ile sınırlı olur (Yönetmelik, 2015). 2018’de çıkan yönetmeliğin 27. maddesine göre program 

akreditasyonunun kurul tarafından kabul edilmesi için akreditasyon hizmeti veren ulusal bağımsız akreditasyon 

kuruluşlarının kurul tarafından yetkilendirilerek Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almış olması, uluslararası 

bağımsız akreditasyon kuruluşlarının ise kurul tarafından tanınması gerekir. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 

verilen Tescil Belgesi’ne sahip kurumlardan tescil süresi devam edenler (http://yokak.gov.tr/akreditasyon-

kuruluslari/tescil-suresi-devam-edenler) aşağıdaki gibidir; 

 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK),  

 Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  (TEPDAD),  

 Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK), 

 Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK),  

 Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD),  

 Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK), 

 İletişim Araştırmaları Derneği (İLEDAK),  

 Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), 

 Turizm Akademisyenleri Derneği (Turizm Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu-TURAK), 

 Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER),  

 Türk Psikologlar Derneği: 06.02.2021'e kadar.  
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Bahsedilen tüm bu gelişmelerle ülkemizde akreditasyon işlemleri hız kazanmıştır. 2016 yılından itibaren yayımlanan 

ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yükseköğretimde ulusal ve uluslararası düzeyde 

akredite edilen kurumların izlenebilmesi mümkün olmuştur. Bu kapsamda, bu araştırmanın amacı “Türkiye’de 

yükseköğretim düzeyinde akreditasyon uygulamalarına yönelik güncel gelişmeler nelerdir?” sorusuna yanıt aramak 

olarak belirlenmiştir.  

YÖNTEM 

Araştırma belge tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışmada, ÖSYS 2019 Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu taranarak 2019 yılındaki veriler elde edilmiş, ardından 2016-2017-2018 yılları için aynı 

araştırma grubu tarafından yapılmış diğer üç (Uysal, Kısa ve Kavak, 2017; Kavak, Kısa ve Uysal, 2017; Kavak, Uysal 

ve Kısa, 2018)  çalışmanın verileri birleştirilerek, ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları tarafından 

gerçekleştirilen  akreditasyon çalışmalarının  4 yıllık gelişme ve eğilimleri güncellenerek ortaya konulmuştur. 

Bulgular, frekans değerleri ile sunularak yorumlanmıştır. Araştırmada, sadece birinci öğretim programları sayılmıştır, 

ikinci öğretim ve burs türleri ayrı ayrı sayılmamıştır. Kılavuzlarda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumları kapsam 

dışında tutulmuştur.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

ÖSYS 2016, 2017, 2018 ve 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda Türkiye’de 

ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarının ilgili fakülte/programları ile akreditasyon sürecine katılan fakülte ve 

akredite ettikleri program sayıları Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2. Türkiye’de Akreditasyon Sürecine Katılan Fakülte ve Akredite Olan Program Sayıları* 

Akreditasyon kurumları 
İlgili fakülte 

/program** 

Akreditasyon sürecine 

katılan fakülte sayıları 

Akredite program sayısı*** 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

U
lu

sa
l 

ECZAKDER 
Eczacılık 

Fakültesi 
10 10 10 12 10 10 10 12 

EPDAD 
Eğitim 

Fakültesi 
- - 1 11 - - 3 28 

FEDEK 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
12 17 20 28 50 66 84 108 

HEPDAK 
Hemşirelik 

Fakültesi 
- 4 6 8 - 4 6 8 

İLEDAK 
İletişim 

Fakültesi 
- - - 5 - - - 9 

MİAK 
Mimarlık 

Fakültesi 
4 5 4 4 4 5 4 4 

MÜDEK 
Mühendislik 

Fakültesi 
46 53 53 54 180 190 201 202 

SABAK 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

- - - 6 - - - 8 

TEPDAD Tıp Fakültesi 23 25 23 32 24 26 24 32 

TPD Psikoloji 8 7 7 8 8 7 7 8 

TURAK 
İşletme 

Fakültesi 
- - - 1 - - - 1 
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VEDEK 
Veterinerlik 

Fakültesi 
4 5 6 10 4 5 6 10 

U
lu

sl
a
r
a
r
a
sı

 

AACSB 
İşletme 

Fakültesi 
3 2 3 3 4 3 3 4 

ABET 
Mühendislik 

Fakültesi 
13 14 14 14 52 52 51 54 

ACEN Hemşirelik - - 1 1 - - 1 1 

AQAS 
Hukuk 

Fakültesi 
1 1 - 3 1 1 - 30 

EQUIS 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
- - 1 1 - - 3 3 

FIBAA 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

- - - 3 - - - 17 

NAAB Mimarlık - - 1 1 - - 2 2 

Kaynaklar: 2016 verisi, Uysal, Kısa ve Kavak (2017);  2017 verisi, Kavak, Kısa ve Uysal (2017); 2018 verisi, Kavak, 

Uysal ve Kısa (2018).  

*Sadece Türkiye’deki üniversiteleri kapsamaktadır. KKTC ve diğer ülke üniversiteleri dâhil değildir. 

**Tabloda sadece en fazla olan fakülte türü belirtilmiştir. Örneğin MÜDEK, Mühendislik-Mimarlık, Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri vb. fakülte türlerini, MİAK ise; Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi’ni de içermektedir. Fakülte sayısının eşit olması durumunda program sayısı en fazla olan fakülte 

türü belirtilmiştir. 

***Sadece birinci öğretim programları hesaba katılmıştır. İkinci öğretim, burslu programlar ayrı ayrı sayılmamıştır. 

 

Tablo 2'ye göre 2019 yılında ulusal kuruluşlar tarafından en çok akredite edilen programlar sırası ile mühendislik 

fakültesi, fen-edebiyat fakültesi ve tıp fakültesinden olmuştur. Uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından en çok 

akredite edilen programlar ise mühendislik fakültesinden olmuştur.  

Tablo 2'den akredite edilen programlar yıllara göre değerlendirildiğinde ulusal düzeyde ortaya çıkan bulgular aşağıdaki 

gibidir; 

 Her dört yıl için de ulusal düzeyde en fazla akreditasyon sürecine katılan fakülteler sırasıyla mühendislik, 

fen-edebiyat ve tıp fakülteleridir. Ulusal düzeyde en çok akreditasyon yapan kuruluşlar sırasıyla MÜDEK, 

FEDEK ve TEPDAD'dır. 

 Ulusal kurumlar düzeyinde 2017’den itibaren HEPDAK, 2018’den itibaren EPDAD, 2019’dan itibaren 

İLEDAK, SABAK ve TURAK ilk kez program akredite etmeye başlamıştır.  

 Akredite edilen program sayılarındaki eğilimler şöyledir:  

o FEDEK’in 2016’da akredite ettiği 50 programın sayısı 2017’de 66’ya, 2018’de 84’e ve 2019’da ise 

108’e; 

o MÜDEK tarafından akredite edilen program sayısı 2016’de 180 iken, 2017’de bu sayı 190'a, 2018'de 

201’e, 2019’da ise 202’ye; 

o VEDEK tarafından akredite edilen program sayısı 2016’da 4 iken, 2017’de bu sayı 5'e, 2018’de 6’ya, 

2019’da ise 10’a çıkmıştır.  

o HEPDAK’ın 2016’da akredite ettiği program bulunmazken, 2017’de 4 programla akreditasyona 

başlamış, program sayısını 2018’de 6'ya, 2019’da ise 8'e; 

o EPDAD’ın 2016 ve 2017'de akredite ettiği program bulunmazken, 2018’de 3 programla 

akreditasyona başlamış,  program sayısını 2019’da  28'e çıkartmıştır.  
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 Bazı akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program sayıları dört yıl içinde düzenli bir seyir izlemese de 

2019'da artmıştır. Bu kuruluşlar ECZAKDER ve TEPDAD'dır. Kuruluşlar için detaylı inceleme yapıldığında; 

o ECZAKDER’in ilk üç yıl için de akredite ettiği program sayısı 10 olarak aynı kalırken, 2019’da bu 

sayı 12’ye çıkmıştır.  

o TEPDAD 2016’da 24 program akredite etmiş, 2017’de bu sayı 26’ya çıkmış, 2018’de tekrar 24’e 

düşmüş, 2019’da ise 32’ye çıkmıştır. 

 Bazı akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program sayıları ara yıllarda değişkenlik gösterse de sonuç 

olarak 2019'de 2016 ile aynı kalmıştır. Bu kuruluşlar MİAK ve TPD'dir. Kuruluşlar için detaylı inceleme 

yapıldığında; 

o MİAK, 2016’da 4 program akredite etmiş, 2017’de bu sayı 5'e çıkmış, 2018’de tekrar 4'e düşmüş, 

2019’da ise 4 olarak kalmıştır.  

o TPD tarafından akredite edilen program sayısı 2016’da 8 iken, 2017’de 7'ye düşmüş, 2018’de ise 7 

olarak kalmış, 2019’da ise tekrar 8'e çıkmıştır. 

 

Tablo 2'den, uluslararası kurumlar tarafından akredite edilen programlar yıllara göre değerlendirildiğinde 

ortaya çıkan bulgular şöyle özetlenebilir:  

 Uluslararası akreditasyon kurumları tarafından en çok akredite edilen programlar 2016-2018 yılları arasında 

sırasıyla mühendislik (ABET) ve işletme fakültelerinden (AACSB), 2019’da ise sırasıyla mühendislik, hukuk 

(AQAS) ile işletme ve yönetim bilimleri fakültelerindendir.  

 Uluslararası düzeyde ilk defa akreditasyon yapan kurumlar 2018’de ACEN, EQUIS ve NAAB, 2019’da ise 

FIBAA olmuştur. Diğer bir değişle 2018’de uluslararası kuruluşlar tarafından ilk kez akredite edilen 

programlar hemşirelik, iktisadi idari bilimler ve mimarlık fakültelerinden, 2019’da ise işletme ve yönetim 

bilimleri fakültesinden olmuştur. 2018’de program akredite etmeye başlayan kuruluşların (ACEN, EQUIS, 

NAAB) akredite ettikleri program sayıları 2019'da da aynı kalmıştır. Bu kuruluşlar arasında en çok 

akreditasyon yapan kuruluş EQUIS (iktisadi ve idari bilimler programları) olmuştur. 2019’da program 

akredite etmeye başlayan FIBAA tarafından akredite edilen program sayısı 17 olmuştur.  Bu bulgulara dayalı 

olarak uluslararası düzeyde akredite edilen programların giderek çeşitlilik kazandığı söylenebilir. 

 Bazı akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program sayıları ara yıllarda değişkenlik gösterse de sonuç 

olarak 2019'de 2016 ile aynı kalmıştır. AACSB tarafından akredite edilen program sayısı 2016’da 4 iken, 

2017’de 3'e düşmüş, 2018’de 3 olarak kalmış, 2019’da ise 4'e çıkmıştır.  

 Bazı akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program sayıları dört yıl içinde düzenli bir seyir izlemese de 

2019'da artmıştır. Bu kuruluşlar ABET VE AQAS'tır. Kuruluşlar için detaylı inceleme yapıldığında; 

o ABET tarafından akredite edilen program sayısı 2016’da 52 iken, 2017’de 52 olarak kalmış, 2018’de 

51’e düşmüş, 2019’da ise 54’e çıkmıştır. 

o AQAS tarafından akredite edilen program sayısı 2016’da bir iken, 2017’de aynı kalmış, 2018’de 

akredite ettiği program kalmamış, 2019’da ise 30’a çıkmıştır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Avrupa’da Bologna sürecinin faaliyet alanlarından kalite güvencesi konusunda 1998’den beri önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler, Bologna sürecine 2001'den biri dâhil olan Türkiye'yi de yakından etkilemiştir. 

2015 yılında çıkarılan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve 2018'de çıkarılan Yükseköğretim Kalite 

Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile kalite güvencesi konusunda önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun yasal temel ve bağımsızlık kazanmasıyla, kurumsal 

düzeyde Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının kurulması, dış değerlendiriciler olarak akreditasyon kuruluşlarının 

yetkilendirilmesi akreditasyon sürecini hızlandırmıştır.  
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2016 yılından itibaren hangi akreditasyon kurumu tarafından hangi programların akredite edildiği bilgisine 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan erişim mümkün olmuş ve böylece bu araştırmada 2016-

2017-2018 ve 2019 yıllarındaki gelişme ve eğilimler ortaya konulmuştur. Sonuç olarak:  

 Son dört yılda hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlar tarafından en çok akredite edilen programlar 

mühendislik fakültelerinde bulunan programlardır.  

 Ulusal düzeyde 2016-2019 yılları arasında en çok akreditasyon sürecine katılan fakülteler sırasıyla 

mühendislik, fen-edebiyat ve tıp fakülteleridir.  

 Bazı akreditasyon kuruluşlarının (FEDEK, MÜDEK, VEDEK, HEPDAK, EPDAD) akredite ettiği program 

sayıları yıllar içerisinde artarken, bazı akreditasyon kuruluşlarının (MİAK, TPD) akredite ettiği program 

sayıları ya aynı kalmış ya da azalmıştır. Bu bağlamda, akreditasyon kurumlarının tescil süreleri ve 

faaliyetlerindeki süreklilik  konusunun izlenmesi önem taşımaktadır.  

 Yeni akreditasyon kurumlarının faaliyete başlamasıyla (İLEDAK, SABAK, TURAK) akreditasyon konusu 

başka fakülte / disiplinlere de yaygınlaşmakta ve çeşitlilik artmaktadır.  

 Uluslararası akreditasyon kurumları ve akredite edilen program sayıları da giderek artmaktadır. Bu kurumlar, 

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun onayı ile faaliyette bulunabilmektedir. Bu kurumlardan ABET, 

mühendislik disiplininde Türkiye’deki akreditasyon kurumuyla (MÜDEK) eşzamanlı olarak faaliyet 

yürütmektedir. Ancak diğer akreditasyon kurumları (AQAS –hukuk-, AACSB –işletme-, EQUIS –iktisadi ve 

idari bilimler- ve FIBAA –yönetim bilimleri- ağırlıklı olarak Türkiye’de henüz akreditasyon kurumu olmayan 

disiplinlerde faaliyet göstermektedirler.   

 Öğretmen eğitimi bağlamında ele alındığında, EPDAD, akreditasyon faaliyetlerine 2018 yılında başlamıştır 

ve iki yıllık uygulama sürecinde 28 program akredite etmiştir ve henüz başlangıç aşamasındadır.  

Yukarıdaki sonuçların ışığında şunlar önerilebilir:   

 Yeni kavramların yeni araçların benimsenmesi kolay değildir. İlgi ve sahiplenme artmalıdır. Bu bağlamda, 

Türk yükseköğretim sisteminde, çeşitli disiplinlerde, yükseköğretimde kaliteyi geliştirmenin bir aracı olarak, 

kalite güvencesi ve akreditasyon kavramlarının savunucuları olmalıdır.  

 Türk yükseköğretim sisteminde Bologna süreciyle birlikte başlayan ve giderek genişleyen bir kalite güvence 

sistemi ve akreditasyon uygulamalarına karşın, pek çok disiplin henüz işin başındadır. Bu bağlamda, kalite 

kültürünün yaygınlaşması konusundaki etkinlikler önem taşımaktadır.  

 Akademisyenler, kalite güvencesi ve akreditasyon uygulamaları konusunda yayın yapmaya öznedirilmelidir.   

 Henüz akreditasyon kurumu için yetki belgesi almamış fakültelerin (Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri vb.) daha 

hızlı hareket etmesi beklenir.  

 Kurumların değerlendirici kapasiteleri artmalıdır.  

 Akredite edilen programların ÖSYM kılavuzunda yayımlanmış olması, özellikle üniversite adayları açısından 

önemli olmuştur. Çünkü yükseköğretimin ana yararlanıcısı öğrencilerdir. Dolayısıyla üniversite adaylarının 

programlar hakkında ayrıntılı olarak bilgiendirilmesi yararlı olacaktır. Bu bilginin, gelecek yıllarda tercih ve 

eğilimleri etkilemesi ve kurumlararası rekabetin artması beklenir.   

 Eğitim fakültelerinde akreditasyonu kökeni bundan 20 yıl öncesine dayanmaktadır. Bununla birlikte faaliyetin 

başlaması gecikmiştir. Türkiye’de eğitimin ve öğretmen niteliğine ilişkin tartışmaların yoğunluğu dikkate 

alındığında, Eğitim Fakültelerinin akreditasyon sürecine hızla dahil olmaları beklenir.   

 

 

 

 

 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

352 
 

KAYNAKÇA 

Adıgüzel, A. ve Sağlam, M. (2009). Öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon. İnönü Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 83-103.  

Bergen Bildirgesi (2005). The european higher education area - achieving the goals. 21.11.2019 tarihinde   

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/2005_Bergen_Communique_english_580520.pdf 

adresinden erişilmiştir. 

Berlin Bildirgesi (2003). Realising the european higher education area. 21.11.2019 tarihinde 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/2003_Berlin_Communique_English_577284.pdf   

adresinden erişilmiştir. 

Bologna Deklarasyonu (1999). The bologna declaration of 19 June 1999. 21.11.2019 tarihinde   http://www.magna-

charta.org/resources/files/BOLOGNA_DECLARATION.pdf adresinden erişilmiştir.     

Brittingham, B. (2009). Accreditation in the United States: how did we get to where we are? New Directions for Higher 

Education, 145, 7-27. 

Brittingham, B., Sands, M., Erbaş, S., Kavak, Y., Tarhan, L., Ayas, A. ve diğerleri (1999). Türkiye’de öğretmen 

eğitiminde standartlar ve akreditasyon. YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi 

Öğretmen Eğitimi, Ankara, ISBN 975-7912 – 29 – 8. [Çevrim içi: http://www.yok.gov.tr/web/guest/yayinlarimiz ], 

Erişim tarihi: 10.08.2019.    

Budapeşte-Viyana Bildirgesi (2010). Budapest-vienna declaration on the european higher education area. 21.11.2019 

tarihinde 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Budapest_Vienna_Declaration_598640.pdf 

adresinden erişilmiştir. 

Bükreş Bildirgesi (2012). Making the most of our potential: consolidating the european higher education area. 

21.11.2019 tarihinde 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf 

adresinden erişilmiştir. 

Erivan Bildirgesi (2015). Yerevan communiqué. 21.11.2019 tarihinde 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf  adresinden 

erişilmiştir. 

http://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/tescil-suresi-devam-edenler  21.11.2019 tarihinde   erişilmiştir. 

Kavak, Y. (2007). Öğretmen eğitiminde akreditasyon denemesi. T. Kargın ve F.Hazır Bıkmaz (Ed.), "Eğitim Bilimleri 

Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon" Çalıştayı (ss. 25-34) içinde. Ankara: Ankara Üniversitesi.  

Kavak, Y. (2016). Avrupa yükseköğretim reformu: Bologna sürecinin “kalite güvencesi” boyutu ve Türk 

yükseköğretim sistemine yansımaları. L. I. Ünal ve Y. Koçak Usluel (Eds), Prof. Dr. Mustafa Aydın’a armağan eğitim 

bilimleri yazıları (ss. 339-355) içinde. İstanbul: Gazi Kitabevi. 

Kavak,Y.,Kısa, N.,Uysal, F. (2017). Bologna sürecinin “kalite güvencesi” boyutu, türkiye yükseköğretim sistemine ve 

eğitim fakültelerine yansımalar. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, 12-14 Ekim 2017.  

Kavak, Y., Uysal, F., Kısa, N. (2018). Türkiye’de yükseköğretimde kalite güvencesi: akreditasyon uygulamalarına 

yönelik gelişmeler. 3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Kayseri, 11-13 Ekim 2018.   

Leuven ve Louvain-la-Neuve Bildirgesi (2009). The bologna process 2020 - the european higher education area in 

the new decade. 21.11.2019 tarihinde    

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/2005_Bergen_Communique_english_580520.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/2003_Berlin_Communique_English_577284.pdf
http://www.magna-charta.org/resources/files/BOLOGNA_DECLARATION.pdf
http://www.magna-charta.org/resources/files/BOLOGNA_DECLARATION.pdf
http://www.yok.gov.tr/web/guest/yayinlarimiz
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Budapest_Vienna_Declaration_598640.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf
http://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/tescil-suresi-devam-edenler


III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

353 
 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Leuven_Louvain_la_Neuve_Communique_April_2

009_595061.pdf  adresinden erişilmiştir. 

Londra Bildirgesi (2007). Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised 

world. 21.11.2019 tarihinde    

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/2007_London_Communique_English_588697.pdf 

adresinden erişilmiştir. 

Paris Bildirgesi (2018). Paris communique. 21.11.2019 tarihinde    

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf 

adresinden erişilmiştir. 

Prag Bildirgesi (2001). Towards the european higher education area. 21.11.2019 tarihinde    

http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2001_Prague/44/2/2001_Prague_Communique_English_553442.pdf 

adresinden erişilmiştir. 

Sağır Özdemir, M. (2012). Karmaşık Karar Süreçlerinde Nitel ve Nicel Faktörlerin Ortak Sentezi İçin Bir Yaklaşım: 

Üniversitelerde Akreditasyon D. Günay ve E. Öztemel (Eds.) Uluslararası Yükseköğretim Kongresi Bildiri Kitabı Cilt-

II içinde. İstanbul: Deomed Yayıncılık.  

Schwarz,S. & Westerheijden, D.F. (2007). Accreditation in the framework of evaluation activities: a comparative 

study in European higher education area. S. Schwarz &D.F: Westerheijden (Eds), Accreditation and evaluation of 

European higher eduction area (ss.1-40) içinde. Hollanda: Springer. 

Sorbonne Deklarasyonu (1998). Sorbonne joint declaration.  21.11.2019 tarihinde    

http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/1998_Sorbonne/61/2/1998_Sorbonne_Declaration_English_552612.pdf 

adresinden erişilmiştir.  

Uysal, F., Kısa, N. Kavak,Y. (2017). Bologna süreci bağlamında üniversitelerdeki kalite güvencesi / akreditasyon 

uygulamaları. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, 20-23.04.2017. 

Yönetmelik (2015). Kalite güvencesi yönetmeliği, 21.11.2019 tarihinde   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723-3.htm adresinden erişilmiştir. 

Yönetmelik (2018). Yükseköğretim kalite güvencesi ve yükseköğretim kalite kurulu yönetmeliği, 21.11.2019 tarihinde   

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181123-16.htm adresinden erişilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Leuven_Louvain_la_Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Leuven_Louvain_la_Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/2007_London_Communique_English_588697.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2001_Prague/44/2/2001_Prague_Communique_English_553442.pdf
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/1998_Sorbonne/61/2/1998_Sorbonne_Declaration_English_552612.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181123-16.htm


III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

354 
 

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DIŞ PAYDAŞLARDAN BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Öğr. Gör. Mehmet Fatih KANOĞLU 

Yozgat Bozok Üniversitesi, Türkiye  

Öğr. Gör. Ferhat Karakaya 

Yozgat Bozok Üniversitesi, Türkiye     

  

Özet 

Bir ülkenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması ve nitelikli insan gücünü yetiştirebilmesinde eğitim ve öğretim 

hizmetlerinin kalitesi önemli bir yere sahiptir. Yükseköğretime ulaşım, son yıllarda üniversitelerin niceliksel olarak 

artmasıyla öğrenciler açısından kolaylaşmıştır. Niceliksel artışla beraber üniversiteler arasında her zamankinden daha 

fazla rekabet oluşmaktadır. Bu ortamda, öğrencilere yönelik kaliteli eğitimle beraber, öğrencilerin tüm beklentilerini 

anlayan ve ona uygun politika geliştiren üniversiteler başarılı olacaktır. Bu araştırmada yükseköğretim öğrencilerinin 

üniversitenin dış paydaşlarından beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırma görüş formu; Valilikten, Belediyeden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden, İl 

Müftülüğünden, İl Sağlık Müdürlüğünden, İl Emniyet Müdürlüğünden beklentilerini içeren sorularından oluşmaktadır.  

Veriler 2019- 2020 eğitim öğretim döneminde toplanmış, araştırmaya toplamda 30 öğrenci katılmıştır. Araştırma 

sonucunda, öğrencilerin üniversite dış paydaşlarından ulaşım, konaklama, sosyal imkânlar, güvenlik, sağlık vb. 

konularda beklentileri olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelime: Yükseköğretim, Dış Paydaş, Beklenti  

GİRİŞ 

Günümüzde çok hızlı bir şekilde ilerleyen bilgi ve teknoloji, beraberinde rekabet ve yenilenme ihtiyacını da 

getirmektedir. Bu ihtiyaçlar incelendiğinde nitelikli insan gücünün önemi bir kez daha öne çıkmaktadır. Ülkemizde 

ilköğretimden yükseköğretime kadar birçok farklı düzeyde eğitim-öğretim hizmetleri sunulmaktadır. Bireylerin 

yükseköğrenime başlamalarında bir takım beklentilerinin önemli yeri olduğu düşünülmektedir. Bu beklentilerin 

temelinde teorik ve pratik bir eğitim almak, mesleki yetkinliklere sahip olmaktır (Krishnan & Vrcelj, 2009). Ancak 

rekabet yoğun ortamlarda, sadece öğrencilerine yüksek kaliteli eğitim sunan değil, öğrencilerin tüm beklentilerini 

anlayan ve ona uygun politika geliştiren üniversiteler rekabet avantajı elde edecektir. Rekabette önemli bir unsur olan 

kalite kavramı “müşterinin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin de karşılanması” temeline dayanmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarında yapılan faaliyetlerin etkin ve verimli olması için öğrencilerin gerek yükseköğretim 

kurumundan, gerek üniversitenin dış paydaşlarından beklentilerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Beklenti, bireyin örgütten beklediği karşılıklar toplamıdır (Çulpan, 1978). Wroom’un Beklenti Terorisine göre; 

bireyler beklentilerinin karşılanacağına ilişkin olumlu bir yargıya sahip olduğunda, daha fazla motive olduğu ifade 

edilmektedir (Taşdemir, 2013). Çalışanlarından üst düzeyde gayret bekleyen yöneticiler, yükseköğretim bağlamında 

değerlendirilince öğrencileri eğitim-öğretim süreçlerine motive etmek için onların istek, gereksinim ve 

beklentilerinden haberdar olmalı ve olanaklar ölçüsünde bu beklentileri karşılamaya çalışmalıdırlar. Beklentilerin 

karşılanması, insanların motivasyonunu, başarılarını ve yaşam doyumlarını arttırır (Tanrıöğen, 1995). Öğrencilerin 

beklentilerinin yeterince karşılanmadığı durumlarda da hoşnutsuzluk ve belki de üniversiteden ayrılma ihtimallerinin 

olabileceği ifade edilmektedir (Darlaston Jones ve diğ., 2003). Yükseköğretim kurumları öğrencilerin beklentilerini 

karşılamada tek başlarına yeterli olmazlar. Çünkü yükseköğretim süreci salt eğitim-öğretim olarak düşünülemez. 

Öğrencilerin ulaşım, konaklama, sağlık, sosyal faaliyetler vb. birçok ihtiyaçları, beklentileri bulunmaktadır. Bu 

bağlamda yükseköğretim kurumları öğrencilerin beklentilerini, üniversitenin dış paydaşları ile koordineli olarak 

çalışmasıyla gerçekleştirilebilir. Çünkü öğrencilerin ulaşım, konaklama, sağlık, sosyal faaliyetler vb. beklentilerinin 
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karşılanması sadece üniversitelerin değil; valilik, belediye, il sağlık müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü gibi 

üniversitenin dış paydalarının da görevleri arasındadır. 

Dış paydaşlar; mezunlar, akademik danışma kurulları, işverenler, yatırımcılar, sanayi kuruluşları, meslek odaları, sivil 

toplum kuruluşları, araştırma kurumları, liseler ve dershaneler, öğrenci velilerinden oluşmaktadır. Ancak eğitim-

öğretim sürecinde, öğrenci beklentilerinin karşılanmasına ilişkin talepler ise valilik, belediye, il sağlık müdürlüğü, 

gençlik ve spor il müdürlüğü, il müftülüğü, il emniyet müdürlüğü gibi il protokolü olarak da ifade edebileceğimiz dış 

paydaşlardan oluşur.  

Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde,  öğrenci memnuniyeti (Ulusoy vd., 2010; Yanık ve Sunay, 2010; Aydın vd., 

2013; Kapucugil İkiz vd., 2017), iç paydaşlara yönelik (Çağlar vd., 2018) çalışmaların olduğu belirlenmiştir. İçinde 

bulunduğumuz yüzyılda kurumların hedef kitlelerinin beklentilerini doğru okumak, bu beklentilerini zamanında onlara 

ulaştırmak ve kurumsal olarak kendilerini onlara kabul ettirmek hangi sektörde hizmet sağlanırsa sağlansın büyük  

önem taşımaktadır. Hal böyle olunca müşteri beklentilerini doğru analiz edip hedef kitlelerin zihinlerinde olumlu algı 

oluşturmak da önemli hale gelmektedir (Kanoğlu, 2016: 4) Beklentilerin karşılanması bireysel performansları 

doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bu kapsamda öğrencilerin okul dışı beklentilerinin anlaşılması, tartışılması hem 

onların memnuniyeti hem de üniversitelerin öğrencilere sunduğu eğitim-öğretim hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği 

ile ilgili doğrudan ilişkilidir.  

Araştırmanın amacı 

Bu araştırmada, yükseköğretim öğrencilerinin eğitim-öğretim sürecinde üniversitenin dış paydaşlarından 

beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, “Yükseköğretim öğrencilerinin dış paydaşlardan 

beklentileri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Aşağıdaki belirtilen sorular incelenmiştir.  

1. Yükseköğretim öğrencilerinin Valilikten beklentileri nelerdir? 

2. Yükseköğretim öğrencilerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden beklentileri nelerdir? 

3. Yükseköğretim öğrencilerinin belediyeden beklentileri nelerdir? 

4. Yükseköğretim öğrencilerinin il müftülüğünden beklentileri nelerdir? 

5. Yükseköğretim öğrencilerinin il emniyet müdürlüğünden beklentileri nelerdir? 

6. Yükseköğretim öğrencilerinin il sağlık müdürlüğünden beklentileri nelerdir? 

YÖNTEM  

Araştırma modeli 

Bu araştırmada, “durum çalışması” kullanılmıştır. Durum çalışması, bir sistem içerisinde gerçekleşen durum ya da 

olayların detaylandırılarak açıklanmasını ifade etmektedir (Creswell, 2012).  

 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin analizi 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüş formu kullanılmıştır. Görüş 

formunda yer alan soruların kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Yarı 

yapılandırma görüş formu; Valilikten, Belediyeden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden, İl Müftülüğünden, İl Sağlık 

Müdürlüğünden, İl Emniyet Müdürlüğünden beklentileriniz nelerdir? sorularından oluşmaktadır. Araştırma, 2019-

2020 eğitim öğretim döneminde bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören 30 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin analizinde iki farklı araştırmacı, yarı yapılandırılmış görüş formundaki soruları tek tek okuyarak analiz 

etmiştir. Öğrenci cevaplarına göre temalar oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüş formundaki her soruya ait farklı 

temalar belirlenmiştir. Bulguların sunumunda ise bu temalar ve örnek öğrenci görüşleri verilmiştir. Öğrenciler, 

araştırma kapsamında kodlar kullanılarak (Ö-1, Ö-2,….vb.) isimlendirilmiştir. 
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BULGULAR 

Araştırmada ilk olarak “Yükseköğretim öğrencilerinin Valilikten beklentileri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. 

Elde edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir.   

Tablo 1.  

Valilikten beklentilere ilişkin bulgular 

Temalar Örnek öğrenci görüşleri 

Şehir imajı 
Ö-2: Şehrin marka ve imajı üzerinde çalışılmasını istiyoruz 

Ö-11: Üniversitesinin marka ve imajı üzerine çalışılmasını istiyoruz 

Şehirlerarası ulaşım 

Ö-9: Şehirlerarası ulaşım ücretleri son 3 yılda 2 kat arttı. Makul seviyelere gelmesini 

istiyoruz 

Ö-20: Farklı ulaşım araçlarının (hızlı tren, uçak vb.) şehirlerarası ulaşıma 

kazandırılmasını istiyoruz 

Ö-24: Şehirlerarası otobüs firmalarında alternatifler istiyoruz.  

Sosyal tesisler Ö-12: Bayanlara özel spor alanları istiyoruz. 

Esnaflar 

Ö-3: Öğrenciyi altın yumurtlayan bir tavuk olarak değil, bir iş ortağı olarak görmelerini 

istiyoruz.  

Ö-21:Esnafların öğrencileri müşteri olarak değil, misafir olarak görmelerini istiyoruz. 

Ö-27: Özel yurtların denetlenmesini istiyoruz 

Ö-29: Özel yurt imkânlarının (sıcak su, internet vb.) şartlarının iyileştirilmesini 

istiyoruz.  

Tablo 1’deki bulgular incelendiğinde, yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin şehir imajı, şehirlerarası ulaşım, 

öğrencilere yönelik sosyal tesisler ve şehir esnaflarının öğrencilerle ilişkisi konularında Valilikten beklentilerinin 

olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada “Yükseköğretim öğrencilerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden beklentileri nelerdir?” sorusuna cevap 

aranmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir.   

Tablo 2.  

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden beklentilere ilişkin bulgular 

Temalar Örnek öğrenci görüşleri  

KYK Yurt 

İmkânları 

Ö-1: İkinci öğretimler için yurtlarda 22:30 sonrasında da yemek olmasını istiyoruz. 

Ö-5: İlçelerde bulunan meslek yüksekokulları için de KYK yurtlarının yapılmasını 

istiyoruz.  

Ö-9: Yurtlardaki imkânların (sıcak su, internet vb.) artırılmasını istiyoruz 

Ö-10: Yurt alt yapılarının belediye ile işbirliği içinde düzeltilmesini istiyoruz. 

Ö-15: KYK yurtlarında öğrencilere yönelik etkinliklerin yapılmasını istiyoruz. 

Ö-22: Isınma sistemlerinin açılış ve kapanışlarının hava şartlarına göre belirlenmesini 

istiyoruz.  

Ö-28: İnternet kotasının kaldırılmasını ve çekim kalitesinin arttırılmasını istiyoruz 

Ö-30: Özellikle kız yurtlarının etrafında güvenlik faaliyetlerinin arttırılmasını istiyoruz. 

Tablo 2’deki bulgular incelendiğinde, yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin KYK Yurt imkânlarının 

iyileştirilmesi konusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden beklentilerinin olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada “Yükseköğretim öğrencilerinin belediyeden beklentileri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Elde edilen 

bulgular Tablo 3’de verilmiştir.  
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Tablo 3.  

Belediyeden beklentilere ilişkin bulgular 

Temalar Örnek öğrenci görüşleri 

Şehir İçi Ulaşım 

Ö-1: Şehir içi ulaşımda kullandığımız otobüs ve minibüslerde aktarma süresinin 

arttırılmasını istiyoruz 

Ö-4: Şehir içi ulaşımda kullandığımız otobüs ve minibüslerde aktarma sayısının 

arttırılmasını istiyoruz 

Ö-7: Okul ile şehir arasındaki yolda bisiklet yolu istiyoruz 

Ö-8: Havalar soğuk olduğu için öğrenci yurtları ile merkez kampüste olmayan 

Yüksekokul/MYO arasında aktarmasız otobüs seferleri istiyoruz 

Ö-12: Üniversiteden Termal Aqua Park ve Spor Vadisine direk otobüs istiyoruz 

Ö-13: Ulaşım ücretlerinin ucuzlatılmasını istiyoruz 

Ö-14: Merkez kampüse yakın yurtlardan okula ring konulmasını istiyoruz 

Ö-16: Şehir merkezi ile kampüs arasındaki otobüs 2 hatta ayrılabilir. Birisi doğrudan 

kampüse gelir. Diğeri üniversite hastanesine gelen hasta ve yakınlarına hizmet eder. 

Ö-17: Şehir merkezi ile kampüs arasındaki otobüs 2 hatta ayrılabilir. Birisi doğrudan 

kampüse gelir. Diğeri kız ve erkek öğrenci yurtlarına döner. 

Otobüs durakları 

Ö-18: Havalar soğuk olduğu için yurt önlerinde kapalı durak istiyoruz. 

Ö-19: Öğrenci yurtlarına yakın durak istiyoruz. 

Ö-28: Havalar soğuk olduğu için merkez kampüsten şehre giden otobüs durağı ile şehir 

merkezinden üniversite merkez kampüsüne gelen otobüs duraklarının olduğu yerlere 

kapalı durak istiyoruz. 

Çevre- Temizlik 
Ö-24: KYK yurtları (yürüme mesafesinde) ile okul arasındaki yolun temiz olmasını 

istiyoruz 

Esnaflar Ö-25: Esnafların öğrencileri müşteri olarak değil, misafir olarak görmelerini istiyoruz. 

 

Tablo 3’deki bulgular incelendiğinde, yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin şehir içi ulaşım, otobüs durakları, 

çevre-temizlik ve esnaflarla ilgili Belediyeden beklentilerinin olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada “Yükseköğretim öğrencilerinin İl Müftülüğünden beklentileri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Elde 

edilen bulgular Tablo 4’de verilmiştir.   

Tablo 4.  

İl Müftülüğünden beklentilere ilişkin bulgular 

Temalar Örnek öğrenci görüşleri 

Cami- Etkinlik 

Ö-5: Gençlerin camide daha fazla vakit geçirebileceği etkinlikler istiyoruz. 

Ö-15: Gençlerin camide daha fazla vakit geçirebileceği yarışmalar istiyoruz. 

Ö-22: Cami içerisindeki gençlik merkezinin etkinlikler yapmasını istiyoruz. 

Tablo 4’deki bulgular incelendiğinde, yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin camide bir takım etkinlikler 

yapılması konusunda İl Müftülüğünden beklentilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada “Yükseköğretim öğrencilerinin İl Emniyet Müdürlüğünden beklentileri nelerdir?” sorusuna cevap 

aranmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 5’de verilmiştir.   
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Tablo 5.  

İl Emniyet Müdürlüğünden beklentilere ilişkin bulgular 

Temalar Örnek öğrenci görüşleri 

Güvenlik 
Ö-11: Özellikle kız yurtlarının etrafında güvenlik faaliyetlerinin arttırılmasını istiyoruz. 

Ö-19: Yurt önlerinde güvenlik devriyelerinin bulunmasını istiyoruz 

Tablo 5’deki bulgular incelendiğinde, yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin güvenliğe yönelik İl Emniyet 

Müdürlüğünden beklentilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada “Yükseköğretim öğrencilerinin İl Sağlık Müdürlüğünden beklentileri nelerdir?” sorusuna cevap 

aranmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6’de verilmiştir.   

Tablo 6.  

İl Sağlık Müdürlüğünden beklentilere ilişkin bulgular 

Temalar Örnek öğrenci görüşleri 

Uygulama- Staj 

Ö-22: Derslerle ilgili uygulama alanlarımızın arttırılmasını istiyoruz. 

Ö-25: Staj olanaklarımızın arttırılmasını istiyoruz. 

Ö-29: Sadece üniversite hastanesi değil, diğer hastanelerde de eğitim almak istiyoruz. 

Sağlık Hizmetleri 
Ö-4: Aile hekimlerine gittiğimizde hemen hastaneye sevk edilmek istemiyoruz. İşimizin 

orada çözülmesini istiyoruz. 

Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde, yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin uygulama-staj imkanları ve sağlık 

hizmetleri konularında yönelik İl Sağlık Müdürlüğünden beklentilerinin olduğu belirlenmiştir. 

TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

Araştırmada, yükseköğretim öğrencilerinin eğitim-öğretim sürecinde üniversitenin dış paydaşlarından beklentilerinin 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin Valilikten; şehir 

imajı, şehirlerarası ulaşım, sosyal tesisler ve esnaflar konularında beklentilerinin olduğu görülmüştür. Öğrenciler, 

öğrenim gördükleri şehrin imajının yükseköğretim kurumunu tercih etme sebeplerinden biri olduğunu ifade 

etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler, ulaşım imkânlarının artırılması ve alternatiflerin ulaşım imkânlarının şehre 

kazandırılması üniversitenin dış paydaşı olan Valilikten beklentileri arasında olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilere 

sunulan imkânlar, sosyal alt yapı (Uzgören ve Uzgören, 2007) ve ulaşım olanakları öğrencilerin memnuniyet 

düzeylerini etkileyen faktörler arasındadır. Özellikle şehirlerarası ulaşım gerek aileler, gerekse öğrenciler açısından 

önemlidir. Yükseköğretim Program Atlası incelendiğinde, üniversiteye gelen öğrencilerin şehirlerinin, ülkenin yüzde 

kaçını kapsadığı, tercih etme pozisyonunda olan öğrencilerin yüzde kaçına sağlıklı bir ulaştırma imkânının 

sunulabildiği ortaya konulabilir. Ayrıca öğrenciler sadece üniversite değil şehir de seçmektedirler. Bu kapsamda şehrin 

imajına yönelik çalışmaların yapılması da öğrencileri memnun edecek diğer bir husustur. Uygur ve Yelken (2017) 

yaptıkları araştırmada, öğrenci memnuniyetiyle gelecek tercihleri arasında ilişki olduğunu belirlemiştir. Bu sonuç 

araştırmanın bulgularını desteklemektedir.  

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden beklentiler genelde konaklama ve KYK yurt içi imkânlarla ilgili olmuştur. Bu da 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde öngördüğü barınma ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yapılan araştırmalar öğrenci memnuniyetiyle sunulan hizmet kalitesi arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur 

(Barnes, 2007; Bayrak, 2007; Brochado, 2009;Uygur ve Yelken, 2017). Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç 

öğrencilerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden sosyo-kültürel gelişimine ve spor faaliyetlerinin arttırılmasına ilişkin 

beklentilerinin olmadığını da ortaya koymuştur. Bunun temel sebebi öğrencilerin böyle bir beklentisinin olmaması 

değil, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü farklı konumlandırması ya da konaklama beklentilerinin çok daha yoğun 

olduğu şeklinde ifade edilebilir. 

Belediyeden beklentiler ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi ve otobüs duraklarının yerlerinin, şartlarının iyileştirilmesi 

hususunda yoğunlaşmıştır. Özellikle soğuk iklimlerde ve kampüsün konaklama yerlerine uzak olduğu durumlarda bu 
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unsurlar daha da önemli hale gelmektedir. İklim şartlarına ve kampüsün merkezi olup-olmama durumuna göre bir 

takım standartlar geliştirilebilir. Yapılan araştırmalar, ulaşım imkânlarının üniversite öğrencilerinin güvenlik, okul 

tercihi ve üniversite memnuniyetini etkileyen bir faktör olduğunu ortaya koymuştur (Görener, 2013; Özuysal ve Kaya, 

2018).  

İl Müftülüğünden beklentiler temelde kampüs içerisinde bulunan, ulaşım imkânının daha kolay olduğu cami ile ilgili 

olmuştur. Caminin sadece namaz saatlerinde aktif değil, bir sosyal alan olması; etkinlikler, yarışmalar yapılması 

öğrencilerin beklentileri arasında olmuştur. MEB 2023 Eğitim Vizyonu’nun, 21. yüzyıla dair eğitim önerisi; insana ait 

evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki ve millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, 

ilerleme, değişim ve ahlak güzelliğidir. Bu vizyona da uygun cami etkinliklerinin arttırılması ve bir yaşam alanı olarak 

konumlandırılması önem kazanmaktadır. 

İl Emniyet Müdürlüğünden beklentiler yurt ve üniversite çevresinde güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda 

yoğunlaşmıştır.  Özellikle kız öğrencilerin ve ikinci öğretim öğrencilerinin talepleri bu konuda bazı lokasyonlarda daha 

fazla olmuştur. Risk analizi yapılarak, öncelikli konumlara göre şartlar iyileştirilebilir.  

İl Sağlık Müdürlüğünden beklentiler tüm öğrencilerin sağlık hizmetleri alması ve sağlıkla ilgili uygulamalı birimlerde 

okuyan öğrencilerin beklentileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrenciler sağlık problemi olduğunda aile hekimleri 

aracılığı ile daha tatminkar hizmet almak, kompleks vakalarda hastanelere sevk olunmak istiyorlar. Uygulamalı sağlık 

birimlerde okuyan öğrenciler ise sadece üniversitenin imkânlarından değil, şehirdeki sağlık laboratuvar ve staj 

imkânlarından da yararlanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Özellikle staj ve laboratuvar imkânlarının kısıtlı olduğu 

yerlerde üniversite ve il sağlık müdürlüğü arasında yapılabilecek bir protokol aracılığıyla beklentiler karşılanabilir. 

Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin, üniversitenin dış paydaşlarından beklentilerinin karşılandığında, hem şehir ile 

hem de üniversite ile bütünleşeceği varsayılmaktadır. Bu sayede üniversitelerin yükseköğretimde hem rekabet avantajı 

elde edeceği, hem de daha başarılı öğrenciler yetiştireceği düşünülmektedir. 
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ÖĞRETMENLERE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: ETKİLEŞİMLİ MÜZE EĞİTİMİ 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye 

Özet 

İnsan dünya sahnesine çıktığı andan itibaren kendine yaşam alanı olarak bir mekân seçmiştir. Bu mekânı sosyal ve 

ekonomik alanlar olan hanlar, pazarlar, saraylar, surlar; dini yapılar olarak ibadethaneler, tapınaklar, anıt mezarlar ile 

donatmıştır.  İnsanların toplum halinde yaşamaya başlayarak devleti şekillendirmesinden itibaren ülkeler kültürel 

mirasın aktarımı ve devamlılığı için tarihsel çevrenin korunmasına önem vererek milli değerlerin içselleştirilmesi için 

eğitimi bir araç olarak kullanmıştır. XVII. yüzyılda kurumsallaşan müzelere eğitim aracılığıyla Fransız Devrimi’nden 

sonra milli kimlik unsurlarının inşasında önemli bir misyon yüklenmiştir. XVIII. ve XIX. yüzyılda müze-eğitim 

ilişkisinde Sanayi Devrimi ile şekillenen yeni toplumsal yapıya uyumlu bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu 

kurumsallaşma sürecine 1980’li yıllardan itibaren üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde müze 

eğitimcileri yetiştirilmesi ve XX. yüzyılda etkili olan yaşam boyu öğrenme yaklaşımı etkilemiştir. Müze eğitimi ile 

yapılandırmacı yaklaşımın hâkim olduğu öğrenci merkezli eğitim ön plana çıkarılmaktadır. Özellikle disiplinlerarası 

bir yaklaşımın benimsendiği Sosyal Bilgiler öğretiminde bu yöntemin etkin bir şekilde kullanılabileceği birçok 

öğrenme ve konu alanı bulunmaktadır. Öğrencilere tarihi, yaşadığı coğrafyayı, kültürü eğlenirken sınıf dışı aktivitelerle 

aktarma da müze eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada tarihsel çevre ve müze eğitimi, planlaması, 

kullanılan yöntem ve teknikler, değerlendirme süreci ve etkinlik örnekleri incelenmiştir. Bu doğrultuda nitel araştırma 

yöntemi kullanılmış olup araştırılması istenen olgu ve olaylar hakkında yazılı materyallerin analizinin yapıldığı 

doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Dokümanların analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrenciler 

de farklı duyulara hitap etmesi, sosyal etkileşimi arttırması, iş birliği ve yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı tanımasının 

sonucunda öğrenilenlerin kalıcılığını arttırdığı, öğrencilerde kültürel miras aktarım sürecini olumlu yönde etkilediği 

gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Müze, Eğitim, Sosyal Bilgiler. 

Abstract 

An Alternative Approach to Teachers: Interactive Museum Education  

From the moment the human comes onto the world stage, he has chosen a space as his living space. He has 

equipped this place with social and economic areas such as inns, markets, palaces, walls; religious buildings such as 

sanctuaries, temples, monumental tombs. Since people began to live in society and shape the state, countries have used 

education as a tool internalization of national values by giving importance to protection of historical environment for 

transfer and continuation of cultural heritage. Museums were institutionalized in the 19th century, and they were given 

an important mission in the construction of national identity elements through education after French Revolution. It 

was aimed at educating individuals compatible with the new social structure in museum-education relationship in 19th 

and 20th century. Training museum educators at the master's and doctoral level in universities since the 1980s and 

lifelong learning approach in 20th century have affected this institutionalization process. student-centered education 

with constructivist approach is emphasized with museum education. There are many learning and subject areas, where 

this method can be used effectively in Social Studies teaching that an interdisciplinary approach is adopted. Museum 

education also has an important role in transferring history, geography and culture to the students through activities 

outside classroom while having fun. In this research, historical environment and museum education, planning, methods 

and techniques used, evaluation process and activity examples were examined. In this direction, qualitative research 
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method was used, and document analysis technique, which written materials about the cases and events are analyzed, 

was used. Content analysis method was used in the analysis of the documents. As a result of addressing different senses 

in students, increasing social interaction, and giving them the opportunity to learn by living in cooperation, it has been 

observed that it increased permanence of  learned subjects and have a positive effect on the process of transfer of 

cultural heritage in students. 

Key Words: Interactive Museum, Education, Social Studies 

Araştırmanın Amacı ve Sınırlılıkları 

Bu araştırma da 2018 yılından yayınlanan «Etkileşimli Müze ve Tarihi Çevre Eğitimi: Kuramsal Temeller ve Örnek 

Etkinlikler» adlı kitaptan yola çıkarak tarihsel çevre ve müze eğitimi, planlaması, kullanılan yöntem ve teknikler, 

değerlendirme süreci, sosyal bilgiler disiplininde kullanımı, yararları, ve etkinlik örnekleri doğrultusunda 

öğretmenlere alternatif bir yöntem önermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma adı geçen kitap, kaynakçada belirtilen eser, makale ve tezler ile sınırlıdır. 

İncelenen kitap içeriğindeki müze ve tarihi mekânlar ile (İstanbul ili) sınırlıdır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma nitel araştırma yöntemi aşamaları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda araştırılması istenen 

olgu ve olaylar hakkında yazılı materyallerin analizinin yapıldığı doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Ulaşılan 

dökümanlar eleştirel bakış açısı ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Dokümanların analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır (Şimşek ve Yıldırım, 2011; Büyüköztürk, 2012). 

GİRİŞ 

Tarihi çevre, kültürel mirasın en yaygın olan yaşam ortam ve unsurlarıdır. Bunlar arasında hanlar, saraylar, anıt 

mezarlar,ibadethaneler bulunmaktadır (Baykuzu, 2009). 

Müze, toplumun gelişimine etki eden, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye tanıklık eden unsurlar üzerinde araştırma 

yapan, bu unsurları toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan, inceleyen, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen,kâr 

amacı gütmeyen, sürekliliği olan kurumlardır (Aladağ vd, 2014). Müzeler kendi içinde sınıflara ayrılmaktadır (Ekelik, 

2010).  

 Koleksiyonlarına göre müzeler: Tarih, etnografya, askeri, bilim müzeleri. 

 Bağlı olduğu idari birime göre müzeler: Devlet, özel ve vakıf müzeler. 

 Hizmet ettiği bölgeye göre müzeler: Ulusal, bölgesel, yerel müzeler. 

 Hitap ettikleri kitleye göre müzeler: Eğitici müzeler, genel toplum müzeleri. 

 Koleksiyonlarını sergileme yöntemlerine göre müzeler: Geleneksel, açık hava müzeleri, anıt/sanal müzeler. 

Müzelerin toplama, koruma/belgeleme, sergileme, araştırma ve eğitim işlevi bulunmaktadır (Alexander vd, 2008). 

Müze eğitimi kapsamında sistemli sayılabilecek ilk faaliyetlerin Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nin halka açılmasıyla 

başladığı tahmin edilmektedir (Sade, 2005). 18. ve 19. yüzyıllarda ise müze-eğitim ilişkisine etki eden temel faktör 

Sanayi Devrimi’dir. 20. yüzyılın ikinci yarısında uluslararası kurumların ortaya çıkmasıyla ICOM ve benzeri sosyal 

kurumlar, dünya çapında müzecilik ve müze eğitimi konularında konferanslar düzenleyip yeni yayınlar çıkararak 

etkileşimli müze eğitimi konusunda yeni bir bilinç oluşturmuşlardır (http://icom.museum/the-organisation/ history/). 

1980’li yıllarda müze eğitimi kurumsallaşmıştır. Üniversiteler de yüksek lisans ve doktora düzeyinde müze eğitimcileri 

yetiştirilmeye başlanmıştır (Salbacak, 2011). 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren eğitim alanında sıklıkla kullanılan 

yaşam boyu öğrenme yaklaşımı da müzeciliğin gelişiminde etkili olmuştur (Özen, 2011). Etkileşimli müze ve tarihi 

çevre öğretiminin katkıları şu şekilde sıralanabilir (Şahin, 2001): 
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 Öğrenci motivasyonunu, 

 Öğrenmenin kalıcılığını arttırır. 

 Kültürel miras aktarımını kolaylaştırır. 

 Öğrencilerin sosyal becerileri kazanmalarına yardımcı olur. 

 Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar. 

Sosyal Bilgiler öğretiminde müze ve tarihi çevre öğretimine bakıldığında sosyal bilgiler programının öğrencilere 

kazandırması beklenen bilgi, beceri ve değer olmak üzere üç boyutu olduğu görülmektedir. Sınıf ve ders dışı etkinlikler 

ve öğrenme alanları kapsamında müze ve tarihi çevrede gerçekleştirilecek öğretim etkinlikleri öğrencilere özellikle 

sosyal yaşam, üst düzey bilişsel düşünme, tarihsel empati, zaman-süreklilik ve değişim, kronolojiyi algılma, gözlem 

becerilerini kazandırması açaısından önemlidir. Yapılacak öğrenme faaliyetlerinden başarılı sonuçlar elde edilmesi 

açısından Tablo 1’de gösterildiği doğrultuda teknik ve eğitimsel planlama yapılması gerekmektedir.  

Tablo 1. Teknik ve Eğitimsel Planlama (Yılmaz, İbrahimoğlu ve vd.2018). 

1. Teknik Planlama 2. Eğitimsel Planlama 

Zaman Planlaması Gerçekci Planlama 

Resmi İşlemler  Süre Planlaması 

Müze ile iletişim Seviye Uygunluğu 

Ulaşım Zengin Öğrenme Yaşantıları 

Bütçe Fiziksel yeterlilikler 

Beslenme Doğru iletişim 

Güvenlik Müze eğitimcileri 

Çevre duyarlılığı Eleştirel bakış açısı 

 Hoşgörü ve farklılığın farkındalığı  

 Değerlendirme 

 

Tablo 2’de etkileşimli müze ve tarihi çevre öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler gösterilmektedir. 

Tablo 2. Etkileşimli Müze ve Tarihi Çevre Öğretiminde Kullanılabilecek Yöntem ve Teknikler (Yılmaz, 

İbrahimoğlu ve vd.2018). 

Yöntem ve Teknikler Açıklama 

1. Sanal Müze Eğitimi Müze koleksiyonlarının ve/veya tarihi çevre unsurlarının üç 

boyutlu görüntülerinin dijital ortama aktarılarak internet 

üzerinden dünyanın her yerinden ulaşılmasını sağlayan sanal 

müzeler, aynı zamanda birer eğitim ortamı olarak da 

kullanılabilmektedir. 

2. Anlatım ve Anlatıma Dayalı 

Müze Turu 

Anlatıma dayalı müze turlarının uygulamada üç farklı formundan 

söz etmek mümkündür: 

 a. Rehberli tur (Müze görevlileri eşliğinde),  

b. Öğretmen rehberliğinde gerçekleşen müze turu,  

c.Öğretmenin farklı yaşantılarla zenginleştirdiği fakat ana odağın 

anlatıma dayalı müze turu olarak gerçekleştiği uygulamalar. 

3. Soru-Yanıt Yöntemi Öğrencilerin ilgili konuya yönelik dikkatlerini çekmeyi, 

düşünmelerini ve bu süreç içerisinde bilgiyi elde etmelerini 

hedefleyen soru-yanıt yöntemi, tek başına kullanılabileceği gibi 

diğer yöntem ve teknikler ile bütünleştirilerek de kullanılabilir 
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4. Görüşme Yöntemi Öğrencilerin müze görevlileri ya da ziyaretçileriyle görüşerek 

koleksiyon ile ilgili kendilerinin bilgi toplamalarını amaçlayan 

bir yöntemdir. 

5. Tartışma Yöntemi Tartışma, “üyelerin yüzyüze bulunduğu bir grupta, bir liderin 

yönlendiriciliğinde, ortak ilgi duyulan bir konuda, belli bir amaç 

doğrultusunda yapılan, planlı ve sistemli bir etkileşim süreci” 

olarak tanımlanmaktadır. Tartışma yönteminin planlılık, liderlik, 

amaç, yüzyüzelik, tartışma grubu ve ortak ilgi konularında belirli 

ölçütleri karşılaşması gerekmektedir. 

6. Kanıt Temelli Öğretim Yaklaşımı  

1. Nesne Merkezli Eğitim 

 a. Nesnelere soru sorarak inceleme 

(Tarihsel, yapısal, işlevsel, fiziksel, 

biçimsel ve değere yönelik sorular 

sorulabilir) 

 b. Nesnelere dokunarak inceleme 

2. Görsel Okuma 

3. Yazılı Kaynaklar ve Edebi 

Ürünlerin Kullanımı 

4. İşitsel Kaynakların Kullanımı 

Kanıt temelli öğrenme, eğitim sürecinde genel olarak bir olayın 

incelenmesi ya da bir problemin çözülmesi amacıyla kanıtları 

temel dayanak olarak almayı, araştırmayı, incelemeyi ve 

sorgulamayı öngörmektedir. Birinci elden kaynakları dört 

kategoride yaptığı sınıflama sunulmaktadır:  

a.Yazılı dokümanlar 

b. Görsel materyaller 

c. İnsan yapımı ürünler ve eşyalar 

d.  Ses ve görüntü kayıtları 

7. Ara Bul Çalışmaları Bu tekniğin kullanımının eğitimsel açıdan üç önemli işlevi 

vardır. 

Öğrencilerin müze koleksiyonlarına daha ayrıntılı ve eğlenceli 

bir şekilde yaklaşmaları sağlanmış olacaktır.  

Öğrencilerin belirli yönergeleri izleme ve müze ya da mekânı 

bireysel olarak keşfetme becerisini geliştireceğinden geleceğin 

aktif müze kullanıcıları olmalarına katkı sunacaktır. 

Öğrencilerin mekânı algılama becerilerinin gelişmesine de 

önemli katkı sağlayacaktır.  

Hazine Avcısı 

Nesne-parça bulma ve tamamlama 

Bulmaca 

Gizemli öyküye ait nesneyi bulma 

8. Grup Çalışmaları ve İşbirlikli 

Öğrenme Yöntemi 

Öğrenenin aktif katılım göstererek öğrenme sürecinde etkili 

olduğu bir deneyimi müze ziyaretçilerine sunmayı 

hedeflemektedir. İşbirlikçi öğrenmeyi temel alır. Öğrenme 

grubunun işbirlikli öğrenme olarak nitelendirilebilmesi için 

olumlu bağlılık, bireysel ve grup olarak hesap verebilme 

sorumluluğu, yüz yüze destekleyici etkileşim, kişilerarası ve grup 

becerilerinin kazandırılması ve grup sürecinin değerlendirilmesi 

gibi temel bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

9. Üretime Dayalı Etkinlikler 

 Yazma Etkinlikleri 

 Görsel Sanat ve Tasarım 

Etkinlikleri 

1. Yazma Etkinlikleri: Slogan yazma, hikaye oluşturma, broşür/ 

biyografi kartı/Envanter fişi hazırlama, gazete haberi, günlük 

tutma, ziyaretçi defteri, köşe yazısı - bilmece/tekerleme yazma. 

2. Görsel Sanat ve Tasarım Etkinlikleri: Çizim/Boyama 

çalışmaları, Afiş/Poster hazırlama, Mozaik çalışması, benzer ya 

da yeni bir ürün geliştirme. 
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10. Dramatik Öğrenme Yaklaşımları 

 Oyun Pedagojisi ve Eğitsel 

Oyunlar 

 Yaratıcı Drama 

Dramatik eğitim yaklaşımı, oyun ve tiyatronun yöntem ve 

araçlarından yararlanarak dramatik bir ortamın oluşturulması, 

doğaçlama oyunları kullanarak çocuğa veya gence doğrudan 

katılım yoluyla öğrenebileceği, kendini geliştirebileceği bir 

ortamın sunulmasıdır. 

1. Oyun pedagojisi ve eğitsel oyunlar 

2. Yaratıcı Drama: hazırlık/ısındırma, canlandırma, 

değerlendirme, doğaçlama, rol yapma, dramatizasyon, 

donuk imge, fotoğraf anı, iç ses, sıcak sandalye, 

öğretmenin role girmesi, dedikodu halkası, bilinç 

koridoru 

11. Yaparak Yaşayarak Öğrenme Gösterip yaptırma tekniği 

 

İncelenen “Etkileşimli müze ve tarihi çevre eğitimi kuramsal temeller ve tekinlik örnekleri” adlı kitap kapsamında ele 

alınan müze, tarihi mekânların bulundukaları yer, açılış ve restore tarihleri, kuruluş amaçları, önerilen etkinlik 

örneklerine dair bilgiler Tablo 3’te verilmiştir: 

Tablo 3. Etkileşimli Müze ve Tarihi Çevre Eğitimi adlı Kitapta yer alan Müzeler, Tarihi Mekânlar ve Etkinlik 

Örnekleri (Yılmaz, İbrahimoğlu ve vd.2018). 

Tarihi 

Mekân ya 

da Müzenin 

Adı 

Bulunduğ

u Mevki 

Kuruluş 

Tarihi 

Kuruluş Amacı Müze 

olarak 

açıldığı 

tarih ve 

ziyaret 

saatleri 

Restore 

Tarihleri 

Müzelerde 

Kullanılabilecek 

Etkinlik Türleri 

Süleymaniye 

Camisi ve 

Külliyesi 

(Bin Kubbeli 

Süleymaniye

) 

Fatih/ 

İstanbul 

1550-1557 

Mimar 

Sinan’a 

yaptırılmış. 

İbadet ve eğitim 

amaçlı 

yapılmıştır. 15 

yapıdan 

oluşmaktadır. 

Kanuni’nin 

İstanbul’un 

fethinden 

sonraki 4. 

Padişah 

oluşunu, 10 

şerefe ise 10. 

Osmanlı 

padişahı 

oluşunu 

gösterir. 

09.00-18.00 - Sıcak-soğuk oyunu 

Bilmece 

Hikâye tamamlama 

Resim üzerindeki 

işaretli yerleri 

doldurma 

Biyografi kartı 

hazırlama 

Poster hazırlama 

Sirkeci PTT 

Müzesi 

(Uzaklardan 

Haber Var) 

Fatih/ 

İstanbul 

1905-1909 İletişim 

sağlamak 

amacıyla posta 

ve telgraf 

Nezareti olarak 

kurulmuştur. 

- 1930 

1927-1936 

1958 

Kulaktan Kulağa 

oyunu 

Mektup yazdırma 

Boşluk doldurma 

Cümle tamamlama 
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Mors alfabeli telgraf 

çözümleme 

Dede Efendi 

Evi (Bir 

Bestakârın 

Evi) 

Sultanahm

ed/ 

İstanbul 

1774 II. Mahmut 

tarafından 

Hamamizade 

İsmail Dede 

Efendi için 

yaptırılmıştır. 

Salı-

Perşembe-

Cumartesi-

Pazar 

11.00-17.00 

1984 

(TÜRKEV) 

Bestelerinden “Yine bir 

Gülnihal” şarkısı ile 

ritim çalışması 

Donuk İmge tasarlama 

Çizim yapılması 

Fotoğraflanması 

Yazı yazma 

Biyografi yazılması 

Sözlü tarih çalışması 

İstanbul 

Oyuncak 

Müzesi 

(Oyuncakları

n Dili 

Olsa…) 

Göztepe/ 

İstanbul 

23 Nisan 

2005 

Şair ve yazar 

Sunay Akın 

tarafından 

1700’lü 

yıllardan 

bugüne 

dünyanın çeşitli 

yerlerinde 

kullanılan 

oyuncakları 

sergileme 

amacıyla 

açılmıştır. 

Hafta içi: 

09.30-18.00 

Hafta sonu: 

09.30-19.00 

- Tuzluk-biberlik Oyunu 

Oyuncak Yapma 

Geleneksel Çocuk 

Oyunlarını Araştırma 

ve Oynama 

Oyuncakların benzerlik 

ve farklılıklarını bulma 

Hangi ülke ve yıllara 

ait olduklarını tahmin 

Atatürk 

Müzesi 

(Kurtuluştan 

Kuruluşa) 

Şişli/ 

İstanbul 

1908 

yapılır. 

6.15 

Haziran 

1942’de 

ziyarete 

açılır. 

Mustafa 

Kemal’in Suriye 

cephesinden 

döndükten sonra 

kiraladığı evin 

restore edilerek 

Atatürk’e ait 

eşyaların, 

fotoğraf, tablo 

ve inkılaplara 

ait belgelerin 

sergilendiği 

müzedir. 

Hafta içi: 

03.00-16.00 

Pazartesi 

günleri 

kapalı. 

1962’de kısmi 

yangın olur. 

Doğumunun 

100. Yıl 

dönümünde 

restore edilir. 19 

Mayıs 1981’de 

tekrar açılır. 

1989’da restore 

edilir 1991’de 

açılır. 

En son 2014-

2015’te Restore 

edilir. 

Kulaktan Kulağa 

Nesi var oyunu 

Duygu-düşünce 

paylaşımı 

Dünya Barış Heykeli 

(barış için ne lazım?) 

Açıklamaları verilip 

karışık verilen 

kelimeleri bulma. 

Cephane Taşıyan 

Kadınlar tablosuna 

isim versen ne 

verirdin? 

Eski Şark 

Eserleri 

Müzesi 

(Kadim 

Uygarlıktan 

kalan Miras) 

Fatih/ 

İstanbul 

1883’te 

Osman 

Hamdi Bey 

Sanay-i 

Nefise 

Mektebi 

olarak inşa 

ettirmiştir. 

Anadolu ve 

Mezopotamya’n

ın Yunan 

öncesi, Mısır ve 

Arap 

yarımadasının 

İslam öncesi 

dönemlerine ait 

eserleri tanıtmak 

amacıyla 

Yaz Sezonu: 

09.00-18.45 

Kış Sezonu: 

09.00-16.45 

Pazartesi 

günleri 

kapalı. 

1917-1919 

1932-1935 

II. Dünya 

Savaşı’nda 

savunma 

amacıyla 

boşaltılmış. 

1963’te restore 

1974’te ziyarete 

açıldı. 

Mağara duvarı resim 

yapma 

Mağaradaki resimler ne 

söylüyor? 

Zaman nasıl 

ölçülebilir? 

Kabartmalar hayat 

buluyor 

Müze reklamı 

hazırlama 
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açılmıştır. 19. 

Yy. sonundan I. 

Dünya 

Savaşı’na kadar 

yapılan 

arkeolojik 

kazılardan çıkan 

eserlerden 

oluşur. 

1999-2000 

 

Ağırlık ölçüleri 

tasarlama 

Piktogram eşleştirme 

Stel tamamlama 

Yapboz 

TİEM 

Etnografya 

Bölümü 

(Kültürümüz

ün Temel 

Taşları) 

Sultanahm

et/ İstanbul 

1914’te 

Evkaf-ı 

İslâmiye 

Müzesi 

olarak 

açıldı. 

Türk ve İslâm  

Sanatı eserlerini 

topluca 

kapsayan ilk 

müzedir. Emevi, 

Abbasi, Kuzey 

Afrika, Endülüs, 

Selçuklu, 

Eyyubi, Fatımi, 

İlhanlı, 

Memluk, Timur, 

Safevi, Kafkas 

ülkeleri ve 

Osmanlı dönemi 

eserleri 

barındırır. 

Hamam, Kahve, 

Karagöz ve 

İstanbul Kadın 

Giyimi 

koleksiyonları 

sergilenmektedi

r. 

Yaz 

Dönemi: 

09.00-19.00 

Kış Dönemi: 

09.00-17.00 

1983’te Türk ve 

İslam Eserleri 

Müzesi olarak 

İbrahim Paşa 

Sarayı’na 

taşındı. 

Müze Sepeti 

Hikaye Yazdırma 

Karşılaştırma yaptırma 

Görselde eşya 

buldurma 

Görselde 7 fark 

buldurma 

Karışık verilen 

kelimeleri buldurma 

Mozaik 

Müzesi 

(Büyük 

Sarayın 

İzleri) 

Fatih/ 

İstanbul 

 Ayasofya 

müzesine bağlı 

olup MS. 450-

550 arası Büyük 

Sarayda yer alan 

mozaiklerin bir 

kısmı 

sergilenmektedi

r. 

Yaz 

Dönemi: 

09.00-19.00 

Kış Dönemi: 

09.00-17.00 

 Saray-Turist oyunu 

7 farkı buldurma 

Görülen bir figür 

mozaik tekniği ile 

doldurma 

Boşluk doldurma 

Kıyafetlerin eksik 

kısımlarını tamamlama 

Resim çizdirme 

Saray 

Koleksiyonl

arı Müzesi 

(Sarayda 

Günlük 

Yaşam) 

Beşiktaş/ 

İstanbul 

2006 Dolmabahçe 

Sarayı başta 

olmak üzere 19. 

Yy Osmanlı 

saraylarında 

gündelik 

yaşamda 

Hafta içi; 

09.00-17.00 

Hafta sonu: 

09.00-17.00 

Pazartesi 

kapalı 

 Müze Kataloğu 

hazırlama 

Mutfakta neler oluyor? 

Nesne formları 

oluşturma 

Vazo tasarımı 
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kullanılmış 

ürünleri 

sergilemek. 

Sorularla Müze 

İncelemesi 

Arkadaşlarımın 

gözüyle müzeyi 

geziyorum 

Taksim 

Meydanı 

(Maksemli 

Meydan) 

Taksim/ 

İstanbul 

1732 Şehrin 

kuzeyindeki 

ormanlardan ilk 

kez şehre su 

getirilmesi 

amacı ile 

yapıldı. 

Serbest 1940 Kroki üzerinde yön 

bulma 

Eksik planı tamamlama 

İstanbul’un Meydanları 

adlı kitap için yazı 

yazdırma 

TİEM ve 

Etnografya 

Bölümü 

Sultanahm

et/ İstanbul 

1914 Osman Hamdi 

Bey’in 

başkanlığında 

Evkaf-ı İslamiye 

Müzesi olarak 

açıldı. 

Yaz 

Dönemi: 

09.00-19.00 

Kış Dönemi: 

09.00-17.00 

 Bütün eserler burada 

……eseri nerede? 

Mektup yazma 

Tabak tasarımı 

Karşılaştırma yaptırma 

Konu ile ilgili okul 

gazetesi için çarpıcı 

manşet hazırlatma 

Topkapı 

Sarayı 

(Mütevazi 

bir Saray) 

Sultanahm

et/ İstanbul 

1460-1478 

3 Nisan 

1924’te 

müze 

olarak 

açıldı. 

İstanbul’un 

fethinden sonra 

devlet işlerinin 

yürütülmesi ve 

padişah ile 

ailesinin 

yaşamını 

sürdürmesi 

amacıyla 

yapılmıştır. 

Hafta içi ve 

sonu: 09.00-

18.00 

 Hazine Sandığı 

Masalları 

Padişah Portreleri 

Bulmaca 

 

Eminönü 

Meydanı ve 

Mısır Çarşısı 

Eminönü/ 

İstanbul 

1598-

1663/64 

Hatice Turhan 

Sultan 

tarafından Mısır 

Çarşısı Yeni 

cami 

Külliyesine gelir 

sağlamak için 

yaptırılmıştır. 

Serbest  Çığlık Oyunu 

Neredeyiz? 

Turistler için Tabela 

hazırlama 

Kroki üzerinde 

işaretleme yaptırma 

Beşiktaş 

Meydanı ve 

Deniz 

Müzesi 

(Yelkenler 

Fora!) 

Beşiktaş/ 

İstanbul 

1897 II. 

Abdülhamid’in 

izni ile Müze ve 

Kütüphane 

idaresi adı ile 

Tersane-i 

Amire’de 

kurulmuştur. 

Hafta içi: 

09.00-17.00 

Hafta sonu: 

10.00-18.00 

Dini 

bayramların 

ilk günü, 

yılbaşı, 

Pazartesi 

günü kapalı 

1961’de Deniz 

Müzesi ve 

Arşivi olarak 

bugün ki yerine 

taşındı. 

1971’de galeri 

olarak 

kullanıldı. 

Tarihi Kayıklar 

Galerisi 

Yer Değiştirme oyunu 

Kaptanın Seyir Defteri 

adı ile günlük tutma 

Sancak ve arma 

sembollerini 

tamamlama 

Harita üzerinde rota 

belirleme 

Eşleştirme 

Karşılaştırma yaptırma 
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2013’ten beri 

ziyarete açık. 

Topkapı 

Sarayı 

(İmparatorlu

ğun 

Simgesi)  

Fatih/ 

İstanbul 

1460-1468    Hazine Sandığı 

Masalları 

Harita İnceleme 

Padişah Portreleri 

 

Osmanlı 

Bankası 

Müzesi (bir 

Dönemin 

Şahidi 

Osmanlı 

Bankası) 

Karaköy/ 

İstanbul 

1856 1856’da 

Stephen Sleigh 

ve Peter 

Pasquali adlı 2 

İngiliz girişimci 

tarafından 

yaptırılmıştır. 

Hafta içi: 

09.30-18.00 

Hafta Sonu: 

09.30-19.00 

Pazartesi 

kapalı 

1892’de hizmete 

açıldı. 

1931’de Türkiye 

Cumhuriyeti 

Merkez 

Bankasının 

kuruluşuyla 

Devlet Bankası 

oldu. 

1940’ta hizmet 

alanı daralmış. 

1996’da Paribas 

Bankası 

tarafından 

Doğuş grubuna 

satıldı. 

2001’de Garanti 

Bankası ile 

birleşerek 

faaliyetine son 

vermiştir. 

Hatıra Parası tasarlama 

Değerlendirme Yazısı 

Karikatür üzerinde 

diyalog hazırlama 

Müslüman 

Müşterilerini bulma 

Müşterileri etnik ve 

dini kökene göre 

sıralama 

Gazete Haberi Yazma 

Yıllara göre şube 

sayılarını yazma 

Düşünce Yazısı kaleme 

alma 

Dolmabahçe 

Sarayı 

(Modern bir 

Saray) 

Beşiktaş/ 

İstanbul 

1839-1861 

Abdülmeci

d 

Değişen dönem 

ihtiyaçlarını 

karşılama 

amacıyla 

yapılmıştır. 

Mabeyn-i 

Hümayun 

(Selamlık), 

Muayede 

Salonu (Tören), 

Harem-i 

Hümayundan 

oluşmaktadır. 

Pazartesi 

kapalı 

Hafta 

içi/sonu: 

09.00-16.00 

1927-1949 arası 

Cumhurbaşkanlı

ğı makamı 

1927-1938 arası 

Atatürk 

çalışmalarını 

burada 

yürütmüş ve 

vefat etmiştir. 

1926-1984 arası 

bir kısmı 

protokol 

ziyaretine açık. 

1984’ten sonra 

müze 

Hafıza kartları Oyunu 

Poster Hazırlama 

Saraylar arası 

Karşılaştırma Yaptırma 

Bahçede bulunan 

heykelleri tespit etme 

Avrupa’dan etkilenen 

kısımları bulma 

Saraydaki fabrika 

üretimi nesneleri bulma 

Bulunan nesnelerin 

üretim yerlerini tespit 

Hıdiv Kasrı 

(Kendine 

Has Bir 

Yapı) 

Beykoz/ 

İstanbul 

1907 Mısır’ın son 

Hıdivi Abbas 

Hilmi Paşa 

tarafından 

İtalyan Mimar 

Beltur 

işletmesi 

olarak 

kullanılmakt

a olup her 

1937’ye kadar 

Hidiv ailesi 

yaşadı. 

1984 Türkiye 

Turing ve 

Kasır Sepeti 

Bilmece yazma 

Fayans tamamlama 

Arma bulma 
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Delfo 

Seminati’ye 

yaptırılmıştır. 

yeri ziyarete 

açık değil. 

Otomobil 

Kurumu 

tarafından 

restore edilerek 

otel olarak 

kullanıldı. 

1994-1996’da 

tekrar restore 

edilerek İstanbul 

Büyükşehir 

Belediyesi 

kuruluşu 

Beltur’a geçti. 

Hıdiv kasrının Art 

Nouveau tarzına göre 

yapıldığına dair 3 kanıt 

bulma 

 

Ayvalıkavak 

Kasrı 

(Padişah 

Nağmeleri 

Yükselen 

Kasır) 

Hasköy/ 

İstanbul 

1613 

Hasoda 

Kasrı 

Hasbahçe 

Kasrı 

Daire-i 

Hümayun 

Tersane 

Saray’ından 

günümüze kalan 

tek yapıdır.  

Pazartesi 

Kapalı 

Hafta 

İçi/Sonu: 

09.00-17.00 

1715 Osmanlı 

Venedik 

Muharebesinden 

sonra bu adla 

anılır. 

1789-1807 II. 

Selim dönemi 

restore. 

1839-1861 

restore. 

1975 Mili 

Saraylar 

yönetiminde 

1984’ten beri 

müze. 

Don-Ateş Oyunu 

Ayna Çalışması 

Köşe Yazısı yazma 

Geçmişten günümüze 

yapılan değişiklikleri 

buldurma 

III. Ahmet 

Çeşmesi 

(Meydan’ın 

İncisi) 

Sultanahm

ed/ 

İstanbul 

1728-1729 Topkapı Sarayı 

ile Ayasofya 

arasında 

Nevşehirli 

Damat İbrahim 

paşanın 

önerisiyle 

yapıldı. 

Serbest  Meydanın Sakinleri 

etkinliği 

Ben bir Seyyahım yazı 

yazdırma 

III. Ahmet Kitabesini 

inceleme 

Lale devri Osmanlı 

Sanatını inceleme 

 

Haydarpaşa 

garı 

(İstanbul’da

n 

Anadolu’ya 

açılan kapı) 

Kadıköy/ 

İstanbul 

1871-1873 Anadolu-Bağdat 

demiryolunun 

başlangıç 

noktası kabul 

edilen gar 

ulaşım, ticaret, 

hizmet amacıyla 

yapılmıştır. 

Serbest 1906-1908 arası 

restore 

1917-2010 

yangınları ile 

hasar görmüş ve 

onarım 

Tren Bileti ne 

Söylüyor? 

Tren hattının gelmesi 

ne sağlamıştır? 

Ziyaretçiler ne 

söylüyor? 

Ziyaret Defteri yazı 

yazma 

Garın girişinde bulunan 

motifleri tespit 
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Sirkeci Garı 

(Gitmek mi 

zor kalmak 

mı?) 

Sirkeci/ 

İstanbul 

1871 İstanbul’u 

Rumeli ve 

Avrupa’ya 

bağlayan 

Rumeli 

demiryolu ağı 

olarak 

yapılmıştır. 

Serbest 1888-1890 

1950 

Yer değiştir etkinliği 

Vedalaşma (donuk 

imge) 

Gurbetçinin ailesine 

gönderdiği ilk mektup 

Bir Kondüktörün 

anıları 

Gitmek mi zor kalmak 

mı? 

 

Rahmi Koç 

Müzesi 

(Geçmişten 

günümüze 

teknoloji) 

Hasköy/ 

İstanbul  

1703-1730 1991’de 

Lengerhane 

binasının rahmi 

Koç Müzecilik 

Vakfı tarafından 

alınması ile 

başlar. 1994’te 

ziyarete açılır. 

Salı-Cuma 

günleri: 

10.00-17.00 

Cumartesi-

Pazar ve 

Bayram 

günleri: 

10.00-18.00 

(1 Ekim- 31 

Mart) 

10.00-19.00 

(1 Nisan-30 

Eylül) 

Pazartesi 

kapalı 

 Elden ele bence 

Nesnelerle Sessiz 

Sinema 

En az, en çok değişen 

araçları bulma 

Müzedeki araçları 

tespit 

 

Silahtarağa 

Santrali 

(Endüstri 

Mirasımız) 

Eyüp/ 

İstanbul 

1910-1914 Avusturya-

Macaristan 

kuruluşu olan 

Ganz Anonim 

Elektirik Şirketi 

tarafından 

şehirdeki 

tramvaylara, 

Beyazıt, 

Tozkoparan, 

İstinye’ye 

elektirik 

sağlamak 

amacıyla 

yapıldı. 

Hafta İçi/ 

Sonu: 09.00-

18.00 

2004’te Bilgi 

Üniversitesine 

tahsis edilmiş. 

2007’de 

Santralistanbul 

adıyla sanat-

kültür ve eğitim 

etkinliklerin 

yürütüldüğü yer. 

Akım Oyunu 

Elektrik üzerine 

çalışmalar yapmış 

bilim insanlarının 

hayatı 

Kömürden başka 

kaynak kullanan 

santralin çalışma 

sistemi 

İnsanlar doğar, büyür, 

ölür 

Gazete başlığı bulma 

Rahmi Koç 

Müzesi 

(Teknolojini

n Evrimi) 

Hasköy/ 

İstanbul  

1703-1730    Akışkan formlar 

Bulmaca 

Tabu Kartı Hazırlama 

Broşür Hazırlama 

Matbaanın icadının 

hangi grupları 

etkilediği 
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Bilginin korunması, 

aktarılması ve 

saklanmasındaki üç 

önemli aşama 

Bir iletişim aleti seçip 

en eski hali ve en yeni 

hali hakkında bilgi 

Bence en yararlı, en 

yaratıcı, en basit, en 

karmaşık, en az 

değişen, en çok değişen 

etkinliği 

Bulmaca 

İslam Bilim 

ve Teknoloji 

Müzesi 

(Bilimin 

Altın Çağı) 

Gülhane/F

atih/ 

İstanbul 

24 Mayıs 

2008 

Has Ahırlar 

binasında Prof. 

Dr. Fuat 

SEZGİN’in 

öncülüğünde 

Müslüman 

alimler 

tarafından 

yapılan, 

geliştirilen 

icatları 

sergileme 

amacıyla 

yapılmıştır. 

Hafta 

İçi/Sonu: 

09.00-18.00 

- Yer Değiştirme Oyunu 

Orta Çağ İslam 

dünyasında yaşamış 3 

bilim insanının hayatı 

İslam dünyasında 

geliştirilen 3 önemli 

buluş 

İnsanları bu müzeyi 

ziyarete teşvik edecek 

slogan bulma 

Astronomi etkinlikleri 

Zamanın ölçümü ve 

saat türleri 

İsmi ilginç ve kullanım 

alanı ilginç olan aletler 

Fizik Salonundaki 

aletleri sınıflandırma 

Tıbbı aletlerinin amacı 

Minyatürü verilen 

nesneyi buldurma 

Seçtiği buluşların 

günümüz karşılıklarını 

araştırma 

Köprülü 

Medresesi 

(Birlikten 

Kuvvet 

Doğar) 

Çemberlita

ş/ İstanbul 

1662 17. yüzyılda IV. 

Mehmet 

döneminde 

Köprülü 

Mehmed Paşa 

tarafından 

külliye olarak 

inşa edilmiştir. 

Serbest  1676 

1792 

1869 

1914 

1984 

Medresenin kuralları 

ve medreselerde 

görevli kişilerin 

ücretleri ile ilgili 

etkinlik 

Rahlede bulunan 

aletleri öğrencilerin 

hangi amaçla 

kullandığı 

Boyama Etkinliği 
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Kitapta ele alınan müze ve tarihi mekanlar arasında sadece İstanbul Oyuncak Müzesi’nde konferans/ sinema salonu, 

kafeterya ve atölye bulunmaktadır. 

Etkileşimli Müze Eğitiminde Değerlendirme 

 Öz değerlendirme çalışmaları 

 Öğretmen gözlem ve değerlendirmesi 

 Değerlendirmeyi etkinliğin bir parçası olarak mekânda yapma 

 Müze tanıtım afişi/kartı hazırlama, okul gazetesine haber hazırlama  

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

İncelenen “Etkileşimli Müze ve Tarihi Çevre Eğitimi” adlı kitap 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde tarihi çevre, 

müze ve eğitim hakkında bilgi verilmekle birlikte müzecilik tarihinin geçmişten günümüze geçirdiği dönüşüm 

kronolojik olarak anlatılmaktadır. Bununla birlikte müze ve tarihi çevre eğitiminin sosyal bilgiler disiplininde 

kullanımı, teknik ve eğitimsel planlama süreci, müze ve tarihi çevre öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler, 

değerlendirme süreci hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde Rahmi Koç, TİEM Müzesi ve Topkapı Sarayı iki 

kez tekrar edilmekle birlikte toplam 27 tarihi çevre ve müze ile ilgili etkinlik örnekleri bulunmaktadır. Etkinlik 

örnekleri çalışma yaprakları, örnek planlama, öğretmen ve öğrenciye rehberlik edecek süreçler, eğlenirken 

öğrenmelerini sağlayacak etkinliklerden oluşmaktadır. Alan yazına bakıldığında müzeler ile ilgili çok fazla çalışma ve 

kaynak kitap mahiyetinde eser olmadığı görülmektedir. Bu nedenle hem yüksek lisans-doktora düzeyinde alana katkı 

sağlayacak tezler yapılması hem de makale ve kitap olarak öğretmen ve öğrencilere kaynaklık edebilecek eserler 

yaygınlaştırılmalıdır. 

Çalışma yaprakları öğrencilerin daha rahat kullanabilmesi için kitap ya da kitapçıkta koparılabilecek nitelikte 

tasarlanabilir. 

İslam Bilim ve Teknoloji eserleri müzesinde sergilenen usturlap örneği ve benzer eserler için öğrencilerin iki gruba 

ayrılması; birinci grubun Yunanların kostümleri ile onların tasarladığı şekilde, 2. grup o dönemin Müslüman kıyafetleri 

ile Müslümanların tasarladığı şekilde maketlerini yapması teşvik edilebilir. Bu sayede öğrencinin duyuşsal, bilişsel ve 

psiko motor becerileri harekete geçirilebilir. 

Öğrencilerin uygulamalı müze eğitimi gerçekleştirebilecekleri yerlerin tasarlanması için müzeler teşvik edilebilir. Bu 

konuda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek talep edilebilir. 

Kitapta bazı müze ya da tarihi mekanların tekrarlandığı tespit edilmiştir. Bunların yerlerine başka müze veya tarihi 

mekânlar eklenerek kitabın kapsamı genişletilebilir. 

Kitapta ağırlıklı olarak Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, Bilim-Teknoloji-Toplum öğrenme alanları ile ilişkilendirme 

yapılmıştır.  Özellikle Taksim Meydanı’nın yapılış gerekçesi de dikkate alınarak Üretim-Dağıtım-Tüketim, Zaman-

Süreklilik-Değişim, İnsanlar-Yerler-Çevreler vb. öğrenme alanları ile ilişkilendirme yapılabilir. 

İstanbul ili sınırları kapsamındaki tarihi mekân ve müzeleri inceleyen bu kitaptan yola çıkarak Anadolu’da bulunan 

müzeler ile ilgili benzer çalışmaların yapılması Türk kültür ve mirasının, zenginliklerinin tanıtılması açısından faydalı 

olması beklenmektedir. Ayrıca yeni keşfedilen tarihsel mekânların ve kurulan müzelerden haberdar olma ve benzer 

çalışmalar arasında karşılaştırma yapma imkânı sunması bakımından eleştirel ve sorgulayıcı düşünmenin gelişimine 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu ve benzeri kitaplar MEB’te görev yapan öğretmenlere müzeler hakkında bilgi sağlayacağından hangi gün ve 

saatlerde gidilmesi, nasıl iletişime geçilmesi, müzede atölye bulunup bulunmamasına göre etkinlik tasarlamaları 

açısından önemlidir. 

Benzer kitapların çoğalması etkinlik örneklerinin çeşitlenmesine de sağlayacağı için teşvik edilmelidir. 
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Kitabın ilerleyen baskılarında 2. bölümdeki yazı puntosunun arttırılması, görsellerin kalitesinin iyileştirilmesi ve 

çoğaltılması, okuyucuların kitabı daha rahat okumaları açısından faydalı olacaktır. 
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Özet 

Çağımızda yaşanan hızlı gelişmeler nedeniyle, bir yandan eğitim alanındaki mevcut bilgi ve yaklaşımların bir kısmı 

geçersiz hale gelirken, diğer yandan da yeni yeni yaklaşım ve modeller ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise ortaya çıkan 

yeni yaklaşım ve modelleri takip etme ve inceleme ihtiyacını doğurmaktadır. Özelikle öğretmen yetiştirme 

programlarının güncellenmesi ve geliştirilmesi her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. Öyle ki bilgi ve teknoloji 

çağı olan günümüzde bütün toplumlara hizmet eden öğretmenler, her zaman eğitimin en önemli öğesi olmuştur. 

Değerlere ve bilgi kaynaklarına giden yolu gösteren; öğrenmeyi kolaylaştıran ve eğitimde verimliliği arttıran 

öğretmenler, toplumların kalkınmasına doğrudan yardımcı olmaktadır. Üzerinde taşıdığı tüm özellikler ile öğretmenler 

çağdaş ve nitelikli öğretmen olarak adlandırılmaktadır. Öğretmenin niteliği ise, öğretmen adaylarının seçimi, 

yetiştirilmesi ile ilişkili olarak ön plana çıkmaktadır. Nitelikli öğretmen yetiştirmek için ise eğitimde kalıcı politikalar 

oluşturmak ve bu politikaları uygulamak gerekmektedir. Eğitim sistemleri, ilköğretimden üniversiteye kadar uzanan 

tüm eğitim kademelerinde bu politikalara yönelik olarak hazırlanmalıdır. Bu çalışmalar yapılırken her aşamada farklı 

ülkelerin eğitim sistemlerinin,  öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi de büyük öneme sahiptir. En gelişmiş 

ülkelerden birisi olan Fransa, son yılarda eğitim sisteminde büyük yenilikler gerçekleştirmiştir. Bu yenilikler öğretmen 

yetiştirme sistemlerine de yansımıştır. Doküman incelemesi yöntemi kullanılan bu araştırmanın amacı da, Fransa 

eğitim sistemini, yüksek öğretimini, öğretmen yetiştirme sistemini, Sosyal Bilgiler öğretmen eğitimini incelemek ve 

Türkiye’de eğitim alanında yapılacak olan yeniliklere katkı sağlamaktır. Bu araştırma kapsamında Fransa eğitim 

bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının kaynaklarına ulaşılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında; öğretmen 

yetiştirme ile ilgi kurumlar, öğretmen yetiştirme sistemi, Sosyal Bilgiler öğretmeni eğitimi, bu programların hedefleri, 

içerikleri, öğretim süreçleri, öğrenci başarısını değerlendirme biçimleri, programlara öğrenci alma kriterleri 

incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye eğitim sistemine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fransa, Eğitim Sistemi, Sosyal Bilgiler. 

 

FRANCE HIGHER EDUCATİON SYSTEM AND SOCIAL STUDIES (HISTORY AND GEOGRAPHY) 

TEACHER TRAINING PROGRAMS 

Because of the rapid developments in our age, some of the existing knowledge and approaches in the field of education 

are invalidated and new approaches and models are emerging. This situation necessitates the need to follow and 

examine new approaches and models. In particular, the updating and development of teacher training programs is 

becoming more and more important. In fact, teachers who serve all parts of the society in the age of information and 

technology have always been the most important element of education. Showing the path to values and information 

sources; teachers, who facilitate learning and increase productivity in education, directly help the development of 

communities. With all the features they have,teachers are called contemporary and qualified teachers. The quality of 

the teacher comes into prominence in relation to the selection and training of prospective teachers. So as to train 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

376 
 

qualified teachers, it is necessary to establish permanent policies in education and to implement these policies. 

Education systems should be prepared in compliance with these policies at all levels of education ranging from primary 

education to university. It is of great importance to examine the education systems and teacher training programs of 

different countries at all levels. France, one of the most developed countries, has made significiant innovations in the 

education system in recent years. These innovations are reflected in teacher training systems. The objective of this 

research, in which document analysis method is used, is to examine the teacher training system of social sciences 

teacher in Frances and to contribute to innovations that will be held in Turkey in terms of teacher training programs. 

Within the scope of this research, the resources of the French Ministry of Education, universities and non-governmental 

organizations were made use of. In the light of the information obtained; institutions interested in teacher training, 

teacher training system, social sciences teacher training programs, objectives of these programs, contents, teaching 

processes, student achievement evaluation forms, criteria for student admission were examined. Thanks to findings, 

suggestions were made for teacher training. 

Keywords: France, Education System, Social Studies. 

GİRİŞ 

Küreselleşme, sosyal, kültürel, ekonomik değerlerin uluslararası alanda yayılması ve kabul görmesidir; ulusal bir 

alanda üretilmiş değerlerin, ulusal sınırları aşmasıdır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, ekonomik, kültürel ve 

siyasal düzeyde dünya toplumlarının iç içe girmesidir ( Tezcan, 2002: 35) 

Küreselleşme ve bilimsel gelişmelerle birlikte ülkeler arasındaki sınırlar yok olmaya başlamış ve dünyanın neresinde 

olursa olsun toplumlar birbirinden haberdar olma durumuna gelmiştir. Bu durum eğitim ve öğretime de yansımış, yeni 

gelişmeler olmasına zemin hazırlamıştır. Ülkeler diğer ülkelerin eğitim sistemlerinden haberdar olarak, eğitimde 

başarılı olduğu düşünülen ülkelerin sistemine daha kolay erişerek inceleyebilmişlerdir. Az gelişmiş veya gelişmekte 

olan ülkeler gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyerek eğitim sistemlerinde düzenlemeler yapmışlardır. Çünkü 

ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile eğitim sistemlerindeki kalitenin doğru orantılı olduğu bilinmektedir. Eğitim, insana 

yapılan bir yatırım olarak görülmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen bir araç ve dolayısıyla, gelişmekte 

olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerle olan refah açığını kapatmanın en önemli unsurudur (Yaman, 2018: 1). 

Ülkelerin eğitim sistemi, o ülkenin kendisini nasıl tanımladığının ve kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının en 

önemli göstergesidir. Bunun yanı sıra eğitim, toplumun sahip olduğu kültürün sürekliliğinin sağlanması ve aynı 

zamanda dünya vatandaşı yetiştirerek bireylerin hayata hazırlanmasını amaçlamaktadır. Bu süreçte ise en önemli rolü 

öğretmenler üstlenmektedir. Öyle ki 22 Mart 1926 tarihli ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına dair kanuna göre “maarif 

hizmetlerinde asıl olan muallimliktir” hükmü yer almıştır. Bu hükmün iki anlamı bulunmaktadır. Birincisi 

öğretmenliğin, devletin kamu görevi olan eğitim öğretimi üstlenen bir meslek olduğu, ikincisi ise öğretmenliğin eğitim 

öğretim hizmetleri arasında önceliği ve üstünlüğünün olmasıdır (Akyüz, 2015: 380). Bu açılardan bakıldığında eğitim 

öğretimin uygulayıcısı olan öğretmenlerin yetiştirilmesi toplumlar tarafından önemli görülmektedir. Bunun için de 

ülkeler yükseköğretim sistemi ve öğretmen yetiştirme programlarındaki kaliteyi arttırmak için çalışmalar 

yürütmektedirler. Gelişmiş ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin ve öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi 

ise bu açıdan önemli görülmektedir. 

Araştırmanın Problem Cümlesi 

Bu bağlamda araştırma, Fransa eğitim sisteminin, sosyal bilgiler öğretmen eğitiminin ve Fransa’da okutulan Sosyal 

Bilgiler (Tarih ve Coğrafya) dersi içeriğinin incelenmesi problemi çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Avrupa Birliği ülkesi olan Fransa eğitim sisteminin incelenmesi, Sosyal Bilgiler öğretmen eğitimin 

ve Fransa’da okutulan Sosyal Bilgiler (Tarih ve Coğrafya) dersi içeriğinin incelenmesine yöneliktir. Bu kapsamda 

Fransa’da; 
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1- Eğitim sistemi nasıldır ve eğitim sistemine yön veren politikalar nelerdir? 

2- Yükseköğretim sistemine geçiş ve öğretmen eğitimi nasıldır? 

3- Öğretmenin göreve başlama koşulları nelerdir? 

4- Sosyal Bilgiler öğretmen eğitimi ve Fransa ortaokullarında (college) okutulan Sosyal Bilgiler (Tarih ve 

Coğrafya) dersi genel içeriği nasıldır? gibi sorulara yanıt aranmıştır. 

Araştırmanın Önemi 

Araştırma Fransa eğitim sistemini, yükseköğretime geçişi, öğretmen eğitimini ve öğretmenlerin göreve başlama 

koşullarını, Sosyal Bilgiler öğretmen eğitimini ve Fransa’da okutulan Sosyal Bilgiler (Tarih ve Coğrafya) dersi 

içeriğini konu edinmekte ve bu konulara yönelik öneriler sunmaktadır. 

Eğitim toplumları etkileyerek bilinçli bir toplum yaratmada ve ülkelerin gelişmesinde birinci derecede öneme sahiptir. 

Bu çalışmada Avrupa Birliği ülkesi olan Fransa’nın eğitim sisteminin yukarıda belirtilen konular dâhilinde 

incelenmesi, Türk Eğitim Sistemi ile mukayese olanağı sunması ve öneriler getirmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

YÖNTEM 

Nitel araştırma ilkelerine uygun gerçekleştirilen bu çalışma verileri, araştırılması amaçlanan olgu ve olaylara ilişkin 

bilgileri ihtiva eden yazılı malzemelerin incelenmesine olanak sağlayan (Yıldırım ve Şimşek, 2013) doküman analizi 

yönteminde elde edilmiştir. 

BULGULAR 

Fransa Eğitim Sistemi 

Fransa’da eğitim Devlet sorumluluğundadır. Ülkenin genel eğitiminden sorumlu kurum ise merkeziyetçi bir yapıda 

olan Fransa Eğitim Bakanlığı’dır. Eğitim yönetiminin merkezileşmesi, özellikle programları oluşturma sürecinde de 

söz konusudur. Fransa Eğitim Bakanlığı aşağıdaki konularda direkt olarak yetkilidir (Yiğit, 2007: 27): 

 Öğretim programlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi 

 Mesleki eğitimin düzenlenmesi 

 Kamu okullarının personelinin eğitimi, idaresi ve maaşlarının ödenmesi 

 Kadroların ilan edilmesi, okulların oluşturulması ve açılıp kapanması 

Merkeziyetçileşme yasası 2 Mart 1982 tarihinde kabul edilmiştir. Bu yasa ile yerel organlara bazı yetkiler verilmiştir. 

Bu yetkiler şu konulardadır: 

 Kamu okul binalarının inşası, bakımı ve onarımı 

 Kendine özgü yöresel hizmet içi eğitim, ihtiyaçlarının belirlenmesi 

 Okul taşınma işlemlerinin düzenlenmesi (Yiğit, 2007: 27). 

Bölge konseyine (yerel) 7 Ocak 1983 tarihli yasa mesleki eğitim alanında yetki vermiştir. Burada en önemli yenilik: 

bölgeler yasanın 34. maddesi gereğince gençlerin mesleki eğitimi için yöresel bir plan yapabilmeleridir 

(Ültanır,2000,109-110). 

Ulusal düzeyde kurulmuş olan sistemin bütününde, okullar, idari ve öğretimle ilgili faaliyetleri açısından belli bir 

dereceye kadar bağımsızdır ve ortaöğretim düzeyinde (collèges (kolejler) ve liselerde) mali işleri açısından da bağımsız 

bir statüdedir. 

Sistem, pek çok müfettişlik tarafından denetlenmektedir. İki genel müfettişlik, değerlendirme için çok geniş 

sorumluluklarla donatılmıştır. Ayrıca, “ulusal eğitim müfettişleri” ilkokullara giderek öğretmenlerin performansını 
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izlerler; ortaöğretimde ise, diğer müfettişler, “bölgesel öğretim müfettişleri”, okul öğretmenlerini kendi özel 

konularında izlemek ve değerlendirmekle görevlidirler (www.megep.meb.gov.tr). 

 

Şekil 1. Fransa eğitim sistemi (Başer, 2018: 44) 

Okul Öncesi Eğitim 

Fransa, “okul öncesi” eğitimle ilgili uzun bir geleneğe sahiptir. Zorunlu olmamasına rağmen, bütün çocuklar 3 

yaşından itibaren école maternelle’e (anaokulu) giderler. Okulöncesi eğitim, zorunlu eğitimden önce öğrencileri 

ağırlamaktadır. Bu durum Fransız eğitim sisteminin bir özgünlüğü olarak kabul edilmektedir. Çocukların yaşlarına 

bağlı olarak çoğunlukla küçük, orta ve büyük gruplar olarak düzenlenmektedir. 

http://www.megep.meb.gov.tr/


III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

379 
 

Okulöncesi eğitim, öğrencilerin akademik başarılarını garanti altına almak için yolculuklarında önemli bir aşama 

olarak görülmektedir. Okulöncesi eğitimin başlıca görevi ise, temel becerilerin yanı sıra çocukların kişiliklerini 

saptamak ve geliştirmektir. Bunun yanı sıra okulöncesi eğitim çocukların okulu sevmelerini ve okula gitme isteklerini 

arttırmayı amaçlamaktadır. 

Fransa okulöncesi eğitimde öğrenme alanları öğrencilerin: 

 Dili her boyutu ile harekete geçirmelerini 

 Fiziksel aktivitelerde bulunarak, bu aktiviteler sayesinde kendilerini daha iyi tanımalarını ve ifade etmelerini 

 Sanatsal etkinlikler ile kendilerini tanımalarını ve ifade etmelerini 

 Düşüncelerini yapılandırmak için ilk düşünce araçlarını kullanmaya başlamalarını 

 Dünyayı keşfetmelerini amaçlamaktadır (www.education.gouv.fr, 2019). 

Öğrenci kişiliğinin sağlıklı gelişebilmesi için öğrencinin bütün temel yeteneklerinin geliştirilmesi, bedensel ve zihinsel 

alanda yaşıtları ile olduğu kadar yetişkinlerle de ilişki kurdurarak öğrencinin sosyalleşmesi ve ilköğretim hayatına 

hazırlanması amaçlanır. Yazılı ve sözlü dil öğretiminin yanında yaratıcılığın geliştirilmesi de önemsenmekte ve bu 

yolla hayatı keşfetmesi, duyarlılık, yaratıcılık ve hayal kurma kapasitelerinin güçlendirilmesi ön görülür. Özetle, bu 

kurumların ilk genel amacı okullaştırmaktır, ikinci sırada sosyalleştirmek ve son olarak öğretmek ve yaptırmaktır. 

Öğrencinin değerlendirilmesi bu kurumlarda yer alan önemli bir süreçtir (www.education.gouv.fr, 2019). 

İlkokul Eğitimi 

Fransa eğitim sistemine göre 6-16 yaşlar arasında eğitim zorunludur. Zorunlu eğitimin ilk evresini ise 6-11 yaş arası 

çocukların eğitim gördüğü ilkokul (l’école élémentaire) oluşturmaktadır. Halka açık, karma ve ücretsizdir. 

İlkokul iki aşamadan oluşmaktadır: anaokulunun “temel” grubunda başlayan ve “ilkokulun” ilk iki yılı boyunca devam 

eden temel öğrenim aşaması (hazırlık sınıfları, veya CP, ve hazırlık sınıflarını takip eden ilk yıl “başlangıç” sınıfları, 

veya CE 1), ve sonrasında koleje geçmeden önceki son üç yıllık süreyi kapsayan ileri öğrenim aşaması (CE 2, akabinde 

sırasıyla CM 1 ve CM 2 olarak bilinen birinci ve ikinci yıl ara sınıfları). Bireysel öğrenme hızını dikkate alabilmek 

amacıyla, öğrencinin söz konusu aşamaların her birinde geçirdiği zaman bir yıl artırılabilir ya da azaltılabilir; bu 

konudaki karar conseil des professeurs (öğretmenler kurulu) tarafından alınır (Yiğit, 2007: 32). 

Ortaokul (Collège) Eğitimi 

Kolej (ortaokul) eğitimi 4 yıl sürmektedir (sırasıyla altıncı, beşinci, dördüncü ve üçüncü sınıflar olarak bilinen sisteme 

tekabül eder). Üç aşamaya ayrılmıştır: “Uyum” aşaması, altıncı sınıfa denk gelir; sağlamlaştırma aşaması beşinci ve 

dördüncü sınıflardan oluşur; “yönlendirme” aşaması üçüncü sınıfa tekabül eder, bir “teknoloji” bölümü seçeneğinin 

de yapılabildiği sınıfları kapsar. Sınıf tekrarı, ancak bütün bir aşamanın sonunda yaptırılabilir; ebeveynlerin bu karara 

itiraz hakları saklıdır (Yiğit, 2007: 33). 

Lise Eğitimi 

Ortaokuldan sonra öğrenciler genel veya teknik liseler ile meslek okullarında devam edebilirler. 

Genel ve teknik liseler 3 yıl sürmektedir. Birinci yıl lise ikinci sınıf, ikinci yıl lise birinci sınıf, üçüncü yıl ise lise 

bitirme (son sınıf) sınıfı olarak adlandırılmaktadır. Üç sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler lise bitirme sınavı olan 

“baccalauréat” ya hazırlanırlar. 

Meslek okulları iki yıllık olup, BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles, Mesleki Eğitim Diploması) veya CAP 

(Certificat d’Aptitude Professionnelles, Mesleki Yeterlik Diploması) diye adlandırılan, meslek eğitiminin birinci 

aşamasını oluşturan diplomaları vermektedir. İki yıl daha devam edildiğinde teknik lise diploması (baccalauréat 

Professionnel) (www.education.gouv.fr, 2019). 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
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Yükseköğretim 

Fransa’da yükseköğretim, orta eğitim sonrası farklı bakanlıklara bağlı formasyon kurumlarından oluşur. Bu kurumlar 

Conseil National de I’Enseinement Superieur et de le Rechercehe (CNESER)’e danıştıktan sonra kararname ile 

oluşturulur. Bu yasa yükseköğretim kurumlarına idari, mali, pedagojik ve bilimsel özerklik kazandırmıştır (Kilimci, 

2006: 67-68). 

Yükseköğretim lise diplomasına (baccalaureat) dayalı olarak en az iki yıllık eğitim veren eğitim kurumlarını kapsar. 

Fransa’da yükseköğretim 4 basamaktan oluşmaktadır: Ön Lisans, Lisans, yüksek lisans ve doktora. 

Ön lisans lise diplomasına dayalı olarak yapılır. İki yıl sürer. Ön lisans üzerine bir yıl daha eğitim alınırsa lisans, iki 

yıl eğitim alınırsa yüksek lisans yapılmış kabul edilir. Geleneksel üniversitelerin bünyesinde, Instituts Universitaires 

de Technologie (IUT) ve Instituts Universitaires Professionalisés (IUP) gibi fakülteler bulunur. Üniversitelerdeki 

derece yapısı şöyledir: İki yıllık eğitimden sonra verilen DEUG ara derecesi, onu takip eden bir yıllık eğitim sonucunda 

verilen Licence derecesi, Licence derecesinden sonra bir yıllık eğitim sonucunda verilen Mâitrise derecesi  

(https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/, 2019). 

Doktora yüksek lisansa dayalı olarak gerçekleştirilir. DESS, Mâitrise derecesinden sonra verilen bir yıllık lisansüstü 

derecedir. Diplôme d’Etudes Appronfondies (DEA), Mâitrise derecesi sonrasında verilen bir yıllık programdır ve 

doktora çalışmasının başlangıç noktası olarak kabul edilir.  (https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/, 2019). 

Öğretmen Eğitimi 

Fransa’da eğitimin merkezileşmesi öğretmen eğitimi ve işe alınması konusunu da etkilemiştir. Devlet öğretmenleri 

yükseköğretim kapsamında eğitmekte ve merkezi sınavlarla göreve başlatmaktadır. 

 

Şekil 2. Fransa’da öğretmenlik mesleğine giden aşamalar 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Fransa’da ilk öğretmen okulu 1832 yılında Charleville’de açılmıştır. Ancak öğretmen eğitimi Öğretmen Yetiştirme 

Enstitüleri (Institut Universitaire de Formation des Maitres –IUFM-) kuruluncaya kadar eğitim bilimlerinden bağımsız 

olarak yürütülmüştür. İlkokul öğretmenleri 1800’lü yılların başında kurulan Normal Okullarda yetiştirilmiştir. Bu 

okullar yaklaşık olarak iki asır öğretmenlerin yetiştirilmesinde büyük öneme sahip olmuştur. Aynı dönemde 

ortaöğretim öğretmenleri ise üniversitelerde gördükleri alan eğitiminden sonra bir yıl öğretmenlik sınavına 

hazırlanmak için ders almıştır. 1989 yılında başlatılan bir reform ile Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri (Institut 

Universitaire de Formation des Maitres –IUFM-) kurulmuş ve ilkokul, ortaöğretim öğretmenleri yetiştirilmeye 

başlanmıştır (Başer, 2018: 47). 

Fransa’da öğretmen eğitimine yön veren dört önemli kanun bulunmaktadır. Bunlar: 1833 Guizot Yasası, 1880-1883 

Ferry Kanunları, 1989 Oryantasyon Kanunları, 2005 Okulların geleceği için öncelikli konular ve müfredat ile ilgili 

yasadır. Öğretmen eğitimini büyük ölçüde yön veren bu yasalara bakıldığında merkeziyetçi yapının etkileri 

görülmektedir. Ancak akademilere (bölgelere) öğretmen yetiştirme sorumluluğu verilmesi bu durumu yumuşatmıştır. 

2008 yılında ise Öğretmen Yetiştirme Enstitüsünün üniversite bünyesinde ders vermeye başlaması öğretmen 

eğitimindeki kaliteyi arttırmıştır. 

1 Eylül 2013 tarihinde IUFM okulları kapatılmış yerine Öğretmen ve Eğitim Yüksekokulları (ESPE) kurulmuştur. 

Fransa’da 32 adet ESPE okulu bulunmaktadır ve bu okullar bölgelere (akademilere) dağılmış durumdadır. Fransa’da 

öğretmen olabilmek için ESPE okulunda eğitim görmek ve işe alım sınavında başarılı olma şartı gerekmektedir. 

Fransa’da işe alım sınavları önemsenmektedir. Bu sebeple 2008 yılında bu sınava girebilmek için yüksek lisans yapmış 

olmak şartı getirilmiştir. Ortaokul ve lise öğretmenleri için ulusal düzeyde yapılan bu sınavlarda her branşa yönelik 

sınavlar yapılmaktadır. İlkokul öğretmenleri için ise sınavlar bölgesel düzeyde yapılmaktadır. Fransa’da öğretmen 

yetiştiren kurumlar en az 3 yıllık lisans eğitimi almış olan öğrencileri kabul etmektedir. Yani alan eğitimini alan 

öğrenciler öğretmen yetiştiren kurumlara girebilmektedir. En az 3 yıllık lisans eğitimini alan öğrenciler Eğitim ve 

Öğretim Yüksek Lisans Programına (Metiers de l’enseignement, de l’education et de la formation –MEEF- ) girmekte 

ve 2 yıl eğitim görmektedirler. ESPE’de ilkokul, ortaokul, lise ve kıdemli eğitim danışmanı yetiştirmek için bu 

seviyelere uygun eğitim verilmektedir (Başer, 2018: 46-52). 

Sosyal Bilgiler (Tarih ve Coğrafya) Öğretmen Eğitimi 

Türkiye’de okutulan Sosyal Bilgiler dersi Fransa’da Tarih ve Coğrafya olarak adlandırılmaktadır. Tarih ve Coğrafya 

öğretmeni olmak isteyen bir kişi öncelikle lise eğitiminden sonra 3 yıllık tarih lisans programını tamamlamaktadır. 

Lisans programını tamamlayan birey öğretmen olmak istiyor ise Eğitim ve Öğretim Yüksek Lisans Programına 

(Metiers de l’enseignement, de l’education et de la formation –MEEF- ) girmekte ve burada eğitim görmektedir. 

Ardından CAPES olarak adlandırılan ve ulusal düzeyde yapılan merkezi işe alım sınavına girmektedir. CAPES olarak 

adlandırılan bu sınavda başarılı olunduğu takdirde göreve başlamaktadır. Bu sınav her branşa uygun olarak 

hazırlanmaktadır. Tarih ve Coğrafya öğretmenleri almış oldukları MEEF eğitimine yönelik olarak ortaokul ve lisede 

görev almaktadırlar. 

Fransa’da Ortaokul (Collège) Sosyal Bilgiler (Tarih ve Coğrafya) Dersi Genel Yapısı 

Fransa’da ortaokul (collège) eğitimi 4 yıl sürmektedir. Ortaokulun ilk yılı 6é, ikinci yılı 5é, üçüncü yılı 4é ve dördüncü 

yılı ise 3é olarak adlandırılmaktadır. Fransa ortaokullarında her kademede Tarih ve Coğrafya dersi okutulmaktadır. 

Tarih ve Coğrafya dersi; tarih, coğrafya ve vatandaşlık eğitimi (enseignement moral et civique) bölümlerinden 

oluşmaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde elde edilen bulguların ışığında, araştırmanın sonuçları ve öneriler yer almaktadır. 

Sonuçlar 

Yapılmış olan bu çalışmada Fransa eğitim sistemi, yükseköğretimi ve Sosyal Bilgiler (Tarih ve Coğrafya) öğretmen 

eğitimi ile Sosyal Bilgiler (Tarih ve Coğrafya) dersi genel içeriği incelenmiştir. Araştırma sonucunda Fransa ve 

Türkiye eğitim sistemleri arasında bazı benzerlik ve farklılıkların olduğu görülmüştür. 

Hem Fransa’da hem de Türkiye’de okulöncesi eğitim zorunlu olmamakla birlikte, okulöncesi eğitime katılım her iki 

ülkede de önemsenmektedir. Fransa’da ilkokul ile başlayan, ortaokul ve lise eğitimi ile devam eden zorunlu eğitim 6 

ile 16 yaşlar arasını kapsamaktadır. Türkiye’de ise zorunlu eğitim ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini kapsamakta ve 12 

yıl sürmektedir. Fransa eğitim sisteminde ortaokuldan liseye geçiş aşamasında herhangi bir sınav yapılmamaktadır. 

Türkiye’de ise belirli liseler için sınav sistemi uygulanmaktadır. Fransa’da lise eğitimini tamamlamak için lise bitirme 

(baccalauréat) sınavında başarılı olma şartı bulunmaktadır. Öğrenciler üniversite için ayrı bir sınava girmemektedir. 

Bunun yanı sıra Fransa’da genel ve teknik liseler ile meslek okullarının mevcut olduğu görülmüş, genel ve teknik lise 

diploması alan öğrencilerin üniversiteye girme hakkın olduğu saptanmıştır. 

Öğretmen olabilmek için öncelikle üç yıllık bir lisans programı bitirmek ardından Eğitim ve Öğretim Yüksek Lisans 

Programını (Metiers de l’enseignement, de l’education et de la formation –MEEF- ) tamamlamak gerekmektedir. 

Yüksek lisans programını tamamladıktan sonra, işe alım sınavı olan CAPES’te başarılı olunmak şartı bulunmaktadır. 

Bu sınav ilk okul öğretmenliği için bölgesel, ortaokul ve lise öğretmenliği için ise ulusal düzeyde yapılmaktadır. Fransa 

öğretmen eğitiminde görev yapılacak okul topluluklarını kendi sosyolojik ve kültürel farklılıkları içinde ele almak 

hedeflenmektedir. 

Sosyal bilgiler öğretmenleri de diğer öğretmenlerin geçtiği aşamalardan geçmektedirler. Öncelikle alan eğitimini 

aldıklar 3 yıllık lisans programını tamamlamakta ardından Eğitim ve Öğretim Yüksek Lisans Programına (Metiers de 

l’enseignement, de l’education et de la formation –MEEF- ) kayıt olmaktadırlar. Sosyal Bilgiler dersi içeriği 

incelendiğinde Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık eğitimi bölümlerinden oluştuğu görülmektedir. Fransa eğitim 

sisteminde ders kitapları ve defterler ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Ancak öğrenciler eğitim öğretim yılı sonunda 

ders kitaplarını karalanmamış, yırtılmamış ve yıpratılmamış olarak okul idaresine teslim etmek durumundadır. Aksi 

halde öğrenci velisi ders kitabının ücretini ödemek zorunda kalmaktadır. Bir ders kitabını dört veya beş yıl öğrenciler 

dönüşümlü olarak kullanabilmektedir. Bunda en önemli faktör Fransız öğretim programı ve ders kitapları içeriğinin 

çok fazla değişmemesidir. Ülke olarak doğru bilinen bilgi ve kuralların ne olursa olsun öğretilmesi gerektiğini 

düşünmeleri ve uzun yıllar boyunca geçerli olacak eğitim öğretim içeriği hazırlamalarıdır. 

ÖNERİLER 

- Fransa’da orta eğitimini tamamlamış öğrencilerin bir yüksek eğitim kurumuna girmesi tek bir sınava bağlı 

bulunmamaktadır. Öğrenciler, orta eğitimdeki başarı durumlarına ve her okulun kendi belirlediği kriterlere 

göre üniversiteye yerleştirilmekteyken, Türkiye’de bu durum her yıl düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı 

sonucuna göre belirlenmektedir. Öğrenciler girdikleri bu sınav sonuçları ve bu sonuçlar doğrultusunda 

yaptıkları tercihlere göre bir yüksek eğitim kurumuna devam edebilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bir 

üniversiteye yerleşme durumunu ortaöğretim başarı ortalamaları da etkilemektedir. Ancak Türkiye’de her 

bölgede ve okulda şartlar aynı değildir. Bu konulara yönelik gerekli girişim yapılarak, üniversiteye giriş sınavı 

tek umut kapısı olmaktan çıkarılmalıdır. 

 

- Fransa eğitim sistemi incelendiğinde ilkokuldan üniversiteye kadar bütün kademelerde derslerin uygulamalı 

ağırlıklı olduğu görülmektedir. Türkiye’de de dersler daha fazla uygulamaya yönelik olarak 

yönlendirilmelidir. 
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- Fransa eğiti sisteminde eğitim sisteminin ve öğretmen eğitiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürekli 

devam etmekte ve getirilen yeniliklerin başarı düzeyleri araştırmalar sonucu rapor edilerek incelenmekte ve 

gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye’de de eğitim öğretim çağın ve ülkenin koşullarına göre sürekli 

yenilenmeli, bu yenilenme çalışmaları araştırma sonuçlarına dayandırılmalıdır. 

 

- Öğretmen atamasında sadece bir sınava (KPSS) bağlı kalınmamalı, öğretmen adaylarının okul başarı puanları 

ve öğretim elemanlarının öğretmen adayları hakkında vereceği görüş ve raporlar da dikkate alınmalıdır. 

 

- Sosyal Bilgiler öğretmen eğitimi veren yükseköğretim programları uygulamalı eğitime daha fazla yer vermeli 

ve okul üniversite işbirliği eğitimin her aşamasında daha fazla arttırılmalıdır. 

 

- Türkiye’de Sosyal Bilgiler dersi içerisinde vatandaşlık eğitimi verilmekle birlikte Vatandaşlık eğitimi 

ortaokullarda ayrı bir ders olarak okutulmamaktadır. Vatandaşlık eğitimi bir ders olarak verilmeli ve eğitim 

somutlaştırılarak okul kültürü içerisinde hissettirilmelidir. 

 

- Fransa eğitim sisteminde, tıpkı Fransa toplumunda da olduğu gibi doğru kabul edilen kural ve değerler 

esnetilmemekte ve mutlaka benimsetilmesi gerektiği düşünülmektedir. Fransa toplumuna sonradan giren 

bireylerin de entegre olması için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’de de ülke olarak doğru kabul 

edilen, milli menfaatlere uygun olan maddi ve manevi değerler korunmalı, eğitim öğretim sistemi içerisinde 

yer alarak bireylere kazandırılmalıdır. Ayrıca bu değerler uluslararası baskılar sebebi ile azaltılmamalı ve 

zayıflatılmamalı, eğitim sistemi içerisinde güçlendirilerek bireylere kazandırılmalıdır. 
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Özet 

Zeki öğretim sistemleri öğrencinin bilgi düzeyine uygun öğrenme ortamı sunarak öğrencinin daha kolay, hızlı ve kalıcı 

öğrenmesini sağlamayı amaçlayan yapay zekâ bileşeni içeren sistemlere verilen genel bir addır. Öğrenenlerin bireysel 

öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen zeki öğretim sistemleri; bireysel öğrenme sürecinde öğrenenlerin bilişsel 

durumlarını takip edebilme ve uygun şekilde cevap verebilme özellikleri ile diğer eğitim sistemlerinden 

farklılaşmaktadır. Bu çalışma kapsamında öğretme-öğrenme sürecine olası katkıları ile çağdaş eğitim uygulamalarında 

ön plana çıkan zeki öğretim sistemlerinin temel eğitsel özeliklerinin incelenmesi, bu konuyla ilgili uygulamaların 

ortaya konulması ve bu doğrultuda zeki öğretim sistemlerinin öğretim sürecinin niteliğini artırmaya yönelik 

katkılarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Zeki öğretim sistemleri, yapay zekâ teknolojileri, bilgisayar destekli öğretim, uyarlanabilir e-

öğrenme, öğretim sürecinin niteliğini artırma 

GİRİŞ 

Zeki öğretim sistemleri öğrencinin bilgi düzeyine uygun öğrenme ortamı sunarak öğrencinin daha kolay, hızlı ve kalıcı 

öğrenmesini sağlamayı amaçlayan ve yapay zekâ bileşeni içeren sistemlere verilen genel bir addır. Zeki öğretim 

sistemlerinin kullanımı genellikle; öğretim sürecine katılan bilişsel süreçler hakkında modeller geliştirmek ve 

geleneksel bilgisayar destekli öğretim ile elde edilenden daha iyi bir eğitim önerisi sağlamakla ilgilidir (Sedlmeier, 

2001). Zeki öğretim sistemleri, gerçek öğretmenlere benzer şekilde bir öğrencinin konuyla ilgili sahip olduğu bilgiler 

hakkında değerlendirme yapabilmektedir. Bu da kullanışlı bir özellik olarak değerlendirilmektedir. Çünkü zeki öğretim 

sistemlerinin en önemli özelliğinin öğrencilere uygun geri bildirimi ve bilgiyi sağlamak olduğu belirtilmektedir 

(Cedillos & Wolfe, 2015). 

Bu çalışma kapsamında öğretme-öğrenme sürecine olası katkıları ile çağdaş eğitim uygulamalarında ön plana çıkan 

zeki öğretim sistemlerinin temel eğitsel özeliklerinin incelenmesi, ilgili uygulamaların ortaya konulması ve bu 

doğrultuda zeki öğretim sistemlerinin öğretim sürecinin niteliğini artırmaya yönelik katkılarının değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu değerlendirmeler yapılırken öncelikle zeki öğretim sistemleri ve yapay zekâ ile ilgili 

tanımlamalar ele alınmaktadır. Daha sonra zeki öğretim sistemlerinin temel özellikleri tanıtılmaktadır. Son olarak bu 

amaçla geliştirilmiş uygulamalardan da örnekler verilerek, zeki öğretim sistemlerinin öğrenme ortamlarına getirdiği 

katkılar sistemli bir şekilde sunulmaktadır. 

2. Bilgisayar Destekli Öğretim ve Yapay Zekâ Teknolojileri 

Bilgisayar destekli öğretim sisteminin eğitim alanında kullanılması sürecinde mevcut sınırlamaların üstesinden gelmek 

için yapay zekâ tekniklerinin dahil edildiği gelişmiş bir bilgisayar destekli öğretimin sisteminin oluşturulabileceği ifade 

edilmektedir (Carbonel, 1970).  Bu bağlamda gerçek öğretim süreçleri incelenerek zeki öğretim sistemlerine 

uyarlanması çalışmalarına başlanmıştır. Zeki öğretim sistemleri; genellikle öğrencinin çözüm adımlarını izleme ve 

anında yardım sağlama becerisine sahip olmayan Bilgisayar Destekli Öğretim gibi diğer eğitim sistemlerinden 
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farklıdır. Zeki öğretim sistemlerine gerçek bir öğretme deneyiminin uyarlanması için yapay zekâ kullanılmaktadır. 

Yapay zekâ teknikleri uygulanarak neyi, kime ve nasıl öğretildiğini bilen bir öğretim süreci tasarlanabilmektedir 

(Vanlehn, 2006). Yapay zekâ; öğrenme, uyarlama, sentezleme, kendini düzeltme ve veri kullanımı gibi karmaşık 

bilişsel işleme görevleri sürecinde insan zekâsına benzer nitelikte çalışan bilişim sistemleri olarak tanımlanabilir 

(Popenici & Kerr, 2017). Zeki öğretim sistemleri aracılığıyla geleneksel bilgisayar destekli öğretim sürecine yapay 

zekâ yöntem ve teknikleri dahil edilerek her öğrenciye yüksek kalitede, bireyselleştirilmiş bir eğitim imkanı sağlanması 

ve böylece öğretim sürecinin etkililiğinin artırılması amaçlanmaktadır (Perez & Seidel, 1991). 

Eğitimde alanında yapay zekâ uygulamaları ile öğrenme ve öğretmenin doğasını daha iyi anlamak ve öğrencilerin yeni 

beceriler kazanmasına veya yeni kavramları anlamalarına yardımcı olacak sistemler oluşturulması amaçlanmaktadır 

(Boulay, 2016). Bilgi ve yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişmeler doğrultusunda web tabanlı eğitim sistemleri 

bazı durumlarda geleneksel sınıf eğitimlerinden daha tercih edilebilir hale gelmiştir. Öte yandan mevcut web tabanlı 

sistemlerin öğretimi kişiselleştirme açısından yeterli olmadığı işleri sürülmektedir. Bu bağlamda kişiselleştirilmiş bir 

web tabanlı eğitim sistemi tasarlamak için bazı özelliklerin dikkate alınması önerilmektedir (Tekin, Braun, & Schaar, 

2015). Bu öneriler aşağıda sunulmaktadır (Bkz. Şekil 1): 

 

Şekil 1. Kişiselleştirilmiş Web Tabanlı Eğitim Tasarımına İlişkin Öneriler 

 Öğrenenlere kişiselleştirilmiş eğitim ve öğretimin sağlanması (Örn. daha önce alınmış derslerin, tercih edilen 

öğrenme yöntemlerinin belirlenmesi)  

 İlgili konu için en iyi eğitim-öğretim yönteminin belirlenmesi (Örn. kullanılacak öğretim malzemelerinin türü 

ve sırasının tespiti) 

 Eğitim-öğretim sürecinin çevrimiçi sınav notlarına / geri bildirimlere (Örn. Çoktan seçmeli testler, kısa 

sınavlar, final sınavı, beğenme / beğenmeme vs.) dayalı olarak uyarlanması 

3. Zeki Öğretim Sistemlerinin Özellikleri 

Zeki öğretim sistemleri, öğrenenlerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen eğitim sistemleridir. Zeki 

öğretim sistemlerini diğer eğitim sistemlerinden farklı kılan bireysel öğrenme sürecinde öğrenenlerin bilişsel 

durumlarını takip edebilme ve uygun şekilde cevap verebilme yetenekleridir (Alkhatlan & Kalita, 2018). Zeki öğretim 

sistemlerinin amacı, öğrencileri süreklilik içeren muhakeme faaliyetlerine dahil etmek ve öğrenci davranışlarının 

derinlemesine anlaşılmasına dayalı olarak öğrencilerle etkileşime girmektir (Corbett, Koedinger, & Anderson, 1997).  

Zeki öğretim sisteminde; öğrencilerin çalışmaları izlenir, geri bildirimler ayarlanır ve öğrenme süreci boyunca ipuçları 

verilir. Öğretim sistemi belirli bir öğrencinin performansının yanı sıra bilişsel ve bilişsel olmayan değişkenler hakkında 

bilgi toplayarak, güçlü ve zayıf yönler hakkında çıkarımlarda bulunabilir ve bu kapsamda ek çalışmalar önerebilir. Bu 

bağlamda öğrencilerin hatalarını teşhis etme ve tanılamaya dayalı öğretimi uyarlama yeteneğinin zeki öğretim 

sistemleri ile bilgisayar tabanlı öğretim sistemleri arasındaki önemli farklardan birisi olduğu söylenebilir (Shute & 

Zapata-Rivera, 2010).  

Zeki öğretim sisteminin yapısı dört bileşeni içermektedir. Bu bileşenler; alan bilgisi modülü, öğretim modülü, öğrenci 

modeli ve öğrenme ortamı/kullanıcı arayüzüdür (Burns & Capps, 1988; Corbett, Koedinger, & Anderson, 1997) (Bkz. 

Şekil 2).  
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Şekil 2. Zeki Öğretim Sisteminin Yapısı 

Zeki öğretim sürecinde öğrenci öğrenme deneyimleri kapsamında kendisi için uygun bir şekilde seçilmiş ya da özel 

olarak tasarlanmış sorunları çözerek öğrenir. Öğrenciyle ilgili bilgiler, öğrenim sürecinde güncellenen öğrenci modeli 

adı altında tutulur. Sistem daha sonra öğrencinin bilmesi gerekenleri dikkate alır. Bu bilgi alan uzmanı modelinde yer 

almaktadır. Son olarak, sistem daha sonra hangi içerik biriminin (örneğin değerlendirme görevi veya öğretim öğesi) 

sunulması gerektiğine ve nasıl sunulması gerektiğine karar verir. Bu eylem öğretim modülü (pedagojik modül) 

tarafından gerçekleştirilir. Tüm bu düşüncelerden yola çıkarak sistem bir problem seçer veya üretir, sonra ona (alan 

bilgisi modülü ile) bir çözüm bulur veya hazırlanmış bir çözümü alır. Akıllı sistem, çözümünü öğrencinin hazırladığı 

çözümle karşılaştırır ve öğrenci modelinde bulunan diğer iki bilginin yanı sıra ikisi arasındaki farkları temel alan bir 

tanı koyar (Shute & Zapata-Rivera, 2010). Bu kapsamda zeki öğretim sistemlerinin yapısı ve özellikleri aşağıdaki 

bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

3.1. Alan Bilgisi Modülü 

Alan bilgisi modülü, alan modeli veya uzman bilgisi olarak da bilinmektedir. Öğrenilecek alanın kavramlarını, 

kurallarını ve problem çözme stratejilerini içermektedir. Bu süreçte alan bilgisi modülünün çeşitli işlevleri olabilir. 

Örneğin, uzman bilgisi kaynağı olabilir, öğrencinin performansını değerlendirmek veya hataları tespit etmek için bir 

standart olabilir. Bazı durumlarda ise pedagojik sıraya göre birbirine bağlı tüm bilgi öğelerini içeren bir müfredat 

şeklinde düzenlenebilir (Nkambou, Bourdeau, & Mizoguchi, 2010).  

Anderson (1988); alan bilgisi (uzman) modülünün özellikleri ve tasarımı kapsamında üç yaklaşıma değinmektedir. 

Birinci yaklaşım, yapay zekâ ile bilgiyi kodlamanın bir yolunu bulmaktır. Alanyazında bu sistemler kara kutu (black 

box) olarak adlandırılmaktadır. Öte yandan bu sistem ile elde edilen basit giriş-çıkış bilgilerinin öğretim süreci için 

uygun olmadığına değinilmektedir. Tasarım sürecinde programcı, öğrenme ortamında hem konu alanı uzmanı hem de 

öğrenci davranışında gözlenen belirli konuları öğretim sürecine ekler. Öğrenci bir davranış seçtiğinde (veya seçmede 

başarısız olduğunda), o davranış hakkında geribildirim alabilir. Bu sistem aracılığıyla öğrenci ve uzman performansı 

arasındaki farkları tanımada yararlı çıktılar üretilebilmektedir.  

İkinci yaklaşım, cam kutu modelinin (glass box model) oluşturulmasıdır. Öğretim süreci, bir uzmana danışılarak kurala 

dayalı bilgisayar tabanlı bir sunuş ile tasarlanır. Cam kutu modelinde sadece konu alanı kapsamında bilgi tabanındaki 

kurallara göre açıklamalara izin verilir. Öte yandan öğretimin, bilgi çıkarımı ve kodlama yolları ile uzman akıl 
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yürütmenin genişliğine ve derinliğine uygun olarak yürütülmesine dikkat edildiğinden bu yaklaşımın daha gelişmiş bir 

yaklaşım olduğu söylenebilir. 

Üçüncü yaklaşım ise bilişsel modellemedir. Bu yaklaşımda sadece bilgi değil aynı zamanda bir insanın bu bilgiyi 

kullanma şeklinin benzetimi yapılır. Bilişsel modellemenin amacının mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde insan 

problem çözme süreçlerinin benzetimini geliştirmek olduğu belirtilmektedir. Bu doğrultuda ayrıca “Eğitim süreci için 

hangi psikolojik bileşenlerin gerekli olduğu, bu bileşenlerin hangi düzeyde temsil edilmelerinin gerektiği ve farklı 

türdeki bilgilerin yöntemsel, bildirimsel ve nitel olarak nasıl ele alınması gerektiği” şeklindeki durumların dikkate 

alınması önerilmektedir.  

3.2. Öğrenci Modeli 

Öğrenci modeli, öğrencinin mevcut durumunu gösteren bilgileri içermektedir. Öğrencinin mevcut bilgi durumunu 

geliştirmek için takip edilen akıl yürütme sürecine ise öğrenci tanısı denilmektedir Öğrenci tanılama modüllerinden 

elde edilen çıktılar öğretim programlarında ilerlemek, koçluk yapmak ve yeni problemler oluşturmak gibi çeşitli 

amaçlarla kullanılabilir. Bu bağlamda aşağıda belirtilen konuların gerekliliği vurgulanmaktadır (VanLehn, 1988): 

 Öğrenci hakkında mevcut bilgilerin genişletilmesi 

 Öğrenilecek bilgi türlerinin açıkça belirlenmesi 

 Öğrenciler ve uzmanlar arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi 

 

Şekil 3. Öğrenci Modeli Kapsamında Ele Alınması Önerilen Konular  

Öğrenci modeli zeki öğretim sisteminin temel bileşenidir. Öğrenci modeli, öğrencinin bilişsel ve duyuşsal durumları 

ve öğrenme sürecinin ilerleyişi hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi içermektedir (Nkambou, Bourdeau, & 

Mizoguchi, 2010). Wenger (1987), öğrenci modelinin üç ana işlevine değinmektedir. Bu işlevler aşağıda 

sunulmaktadır: 

 Öğrencinin kendisiyle ilgili açık ve örtük (çıkarımlı) verilerin toplanması  

 Toplanan bu bilgilerin öğrencinin bilgi ve öğrenme sürecinin temsilini oluşturmak için kullanılması 

 Bu bilgileri kullanarak hem öğrencinin bilgi durumu hem de öğrenciye alan bilgisini sunmak için en uygun 

pedagojik stratejilerin seçilmesi amacıyla gerekli teşhislerin yapılması. 

 

Şekil 4. Öğrenci Modelinin İşlevleri 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

388 
 

3.3. Öğretim Modülü 

Öğretim modülü ile alan bilgisi modülü ve öğrenci modellerinden girdi alınarak, öğretim stratejileri ve eylemleriyle 

ilgili kararlar alınır. Bu bilgiye dayanarak öğretim sürecine müdahale edip etmeme ve eğer bir müdahale gerekiyorsa 

ne zaman ve nasıl yapılacağı gibi kararlar da verilmektedir. Ders içeriği ve içeriğin iletilmesinin planlanması da 

öğretim modülünün işlevleri arasındadır. Bu süreçte öğretim sürecine ilişkin kararlar sosyal diyaloglar, ipuçları, 

sistemden gelen geri bildirimler vb. gibi öğrenci ile gerçekleştirilen farklı etkileşimler aracılığıyla şekillendirilir. 

Öğrenci/öğretici etkileşimleri genellikle iletişim veya arayüz bileşeni olarak da bilinen öğrenme arayüzü aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu bileşen, alan bilgisi öğelerine çoklu öğrenme ortamları aracılığıyla erişim sağlamaktadır 

(Nkambou, Bourdeau, & Mizoguchi, 2010). 

Halff (1988) öğretim modülünün üç özelliğe sahip olmasına değinmektedir. Bu özellikler aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

 Öğretimsel bilginin sunumu üzerindeki kontrol - Konunun seçilmesi ve sıralanması 

 Öğretimsel amaç ve içeriğin öğrenci beklentilerine cevap verebilme yeterliğinin bulunması  

 Öğrenciler yardıma ihtiyaç duyduğunda bu ihtiyaca uygun yardımın iletilmesiyle ilgili stratejilerin 

belirlenmesi 

 

Şekil 5. Öğretim Modülünün Özellikleri 

3.4. Öğrenme Ortamı/Kullanıcı Arayüzü 

Zeki öğretim sisteminde öğrenme süreci, öğrenme ortamı aracılığıyla öğretim sürecine ilişkin uygun etkinlikler ve 

araçlar sağlanarak kolaylaştırılmaktadır. Bu doğrultuda öğrenme ortamında öğrencilerin ön bilgilerini kullanmalarını 

sağlamak için tasarlanan etkinlikler, araçlar ve oyunlar aracılığıyla yapıcı öğrenme teşvik edilmeli ve öğrencilere yeni 

bilgiler oluşturabilecekleri yeni deneyimler sunulmalıdır. Yeni öğrenme ortamı ezbere öğrenme yerine kavramsal 

anlayışı desteklemelidir. Öğrenme ortamının ayrıca okul içi ve okul dışı öğrenme sürecini birbirine bağlayacak ve 

öğrenenlerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almalarını sağlayacak nitelikte olması beklenmektedir. Bu 

bağlamda öğrenme ortamının tasarımında öğrencilerin öğrenme süreçlerini izlemeleri ve kendi öğrenmeleriyle ilgili 

sorumluluğu almaları desteklenmelidir (Burton, 1988). 

Miller (1988) zeki öğretim sistemlerinde öğrenciler açısından iki sorunu gündeme getirmiştir. Bunlardan birincisi; 

öğrencilerin bilmediği, yeni bir konuyu öğrenmesi gerektiğidir. İkincisi ise öğrencinin öğrenmek için teknolojinin 

kendisini kullanması gerektiği ve muhtemelen uzman bir kullanıcı olmadığıdır. Bu kapsamda insan-bilgisayar 

etkileşimi açısından zayıf tasarlanılan bir öğrenme ortamında eğitim sürecinin etkisiz olabileceğine değinilmiştir. 

Kullanıcı arayüzü bileşeni aracılığıyla sistemin bir kullanıcı ile nasıl etkileşime girdiğine karar verilmektedir. Diyalog 

ve ekran düzenleri bu bileşen tarafından kontrol edilir. İyi  tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü ile öğrenciye açık ve doğru 

bir şekilde talimatlar ve geri bildirimler sunulması sağlanarak bir zeki öğretim sisteminin yetenekleri artırılabilir (Butz, 

Hua, & Maguire, 2008). 
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4. Öğretme-Öğrenme Sürecinde Zeki Öğretim Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Çalışmalar 

Öğretme-öğrenme sürecinde eğitim aracı olarak zeki öğretim sistemlerinin kullanılması gittikçe ilgi gören bir konudur. 

Bu doğrultuda yürütülen çeşitli çalışmalar kapsamında zeki öğretim sistemlerinin öğrencilerin öğrenmesini teşvik 

etmedeki etkililiğine değinilmektedir (Alkhatlan & Kalita, 2018; Feng, Roschelle, Heffernan, Fairman, & Murphy, 

2014). Bu bağlamda zeki öğretim sistemlerinin öğretim hizmetinin niteliğini artırmaya ilişkin kullanımlarını kapsayan 

çeşitli araştırmalar incelenerek ayrıntılandırılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalara erişmek üzere Web 

of Science ve Googe Akademik veri tabanları kullanılmıştır. Web of Science etki faktörü yüksek dergileri bünyesinde 

barındırmaktadır. Google Akademik ise kapsayıcılık özelliği yüksek olan bir platformdur. Bu veri tabanlarında 

“intelligent tutor systems, intelligent tutoring systems in education, artificial intelligence in education, zeki öğretim 

sistemleri” anahtar sözcükleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda ortaya çıkan sonuçlar arasından 

güncel uygulamalar olacağından hareketle son beş yılda yayımlanmış ve eğitim alanıyla ilgili araştırma makalesi olan 

çalışmalar seçilmiştir.  

Olseni, Belenky, Aleven ve Rummel (2014) işbirlikli öğrenim sürecinin yetişkin bireyler için faydalı olduğu kadar 

ilkokul öğrencileri için de faydalı olabileceğine odaklanan bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma kapsamında 

işbirlikli ve bireysel öğretim etkinlikleri ile farklı türden bilgi edinme sürecinin desteklenebileceği vurgulanmıştır. Bu 

süreçte işbirliğine dayalı zeki öğretim sistemleri aracılığıyla öğrencilere ihtiyaç duyulan bilişsel destek ve işbirliğinin 

sağlanabileceği bir platform kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yöntemsel ve kavramsal öğrenme sürecinde 

işbirlikli çalışan gruplar ile bireysel çalışanlar arasında öğrenme kazanımlarının aynı olduğu; ancak işbirlikli 

çalışanların öğrenme sürecinde daha az problem yaşandığı tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında işbirliğini 

destekleyen öğrenme etkinliklerinin zeki öğretim sistemlerine yerleştirilmesi ile yetişkinlerin veya çocukların öğrenme 

sürecini destekleyici nitelikte etkili bir öğretim yöntemi oluşturulabileceğine değinilmiştir. 

Bilgisayar destekli öğrenmenin odağı, zeki öğretim sistemleri ile öğretim içeriğinin sunumu ve iletiminden 

kişiselleştirilmiş çevrimiçi öğrenmeye doğru kaymaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin tartışma yoluyla kendi bilgilerini 

oluşturmasını sağlamak için doğal bir dil arayüzü kullanan bir zeki öğretim sisteminin kullanıldığı bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir (Latham, Crockett, & McLean, 2014). Araştırma kapsamında kullanılan zeki öğretim sistemi 

(CITS-Oscar Conversational ITS) konuşma öğreticisini yönetirken, bireyin öğrenme stillerini dinamik olarak tespit 

edip öğretim sürecini bu verilere göre uyarlayarak gerçek bir öğretmeni taklit etmeyi amaçlamaktadır. Zeki öğretim 

sisteminde kullanılan adaptasyon algoritması ile öğretim etkinliğinde en uygun uyarlamaya karar vermek için tercih 

edilen güçlü öğrenme stili ile mevcut uyarlanabilir ders materyali birleştirilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre; 

öğrenim stillerine göre kişiselleştirilmiş bir konuşma öğreticisini deneyimleyen öğrencilerin daha iyi performans 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Zeki öğretim sistemlerinin bilgisayar eğitiminde kullanımının etkililiği üzerinde yapılan bir meta analiz çalışmasında 

zeki öğretim sistemleri ve zeki öğretim sistemi içermeyen öğretim sistemlerinin öğrenme çıktıları karşılaştırılmıştır 

(Nesbit, Adesope, Liu, & Ma, 2014). Bu çalışma kapsamında zeki öğretim sisteminin genellikle programlamayı 

öğretmek amaçlı kullanıldığına; ancak veri tabanı tasarımı ve bilgisayar okuryazarlığı gibi diğer konularda zeki 

öğretim sistemi kullanımının daha etkili olduğuna değinilmiştir. Ayrıca zeki öğretim sistemlerinin öğretmen 

liderliğindeki sınıf eğitimi ve geleneksel bilgisayar tabanlı eğitimine göre ön plana çıktığı vurgulanmıştır. Öte yandan 

birincil öğretim aracı olmadıklarına veya diğer öğretim araçlarını içeren öğrenme faaliyetlerinin bütünleşik bir bileşeni 

olmalarına bakılmaksızın etkili bir öğretim yöntemi olabileceği vurgulanmıştır. 

Öğrencilerin yazma yeterliğini artırmak için tasarlanmış bir zeki öğretim sisteminin lise düzeyindeki İngilizce 

derslerinde kullanımına yönelik bir araştırma Roscoe, Allen, Weston, Crossley ve McNamara (2014) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan W-Pal isimli zeki öğretim sistemi (W-Pal: Writing Pal) otomatik 

biçimlendirici geri bildirimler içeren oyun tabanlı bir deneme yazma uygulaması özelliğindedir. Araştırma sonuçlarına 

göre, öğrencilerin sistemi bilgilendirici, değerli ve eğlenceli olarak algıladıkları belirlenerek sistemin bu yönlerinin 

daha da geliştirilebileceğine değinilmiştir. 
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Zeki öğretim sisteminin öz düzenlemeli öğrenme süreci kapsamında kullanıldığı bir çalışma Duffy ve Azevedo (2015) 

tarafından yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 83 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma 

kapsamında sistem aracılığıyla hızlı geri bildirim verilen ve teşvik edilen öğrencilerin öz düzenleme öğrenme 

stratejilerini daha fazla kullandıkları, ders materyalini incelemek için daha fazla zaman harcadıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca baskın bir performans yaklaşımı benimseyen öğrencilerin teşvik edilme ve geribildirim alma 

durumunda daha yüksek başarı gösterdikleri görülmüştür. Bu bağlamda bilgisayar destekli öğrenme ortamlarında öz 

düzenlemeli öğrenme sürecinde motivasyonun rolüne ve zeki öğretim sisteminin barındırdığı pedagojik ajanların 

etkisine değinilmiştir. 

Zeki öğretim sistemleri tutarlı öğrenme kazanımları oluşturma özelliği ile öne çıkmaktadır. Ancak öğrenmeye ilişkin 

faydalarını azaltmadan öğrencinin katılımını sağlamak zeki öğretim sistemleri ile ilgili ortak bir sorun olarak ele 

alınmaktadır. Bu doğrultuda zeki öğretim sistemlerinin öğrenmeye ilişkin faydaları ile oyunların motivasyonel 

faydalarını dengelemek amacıyla bir araştırma yürütülmüştür (Hooshyar, Ahmad, Yousef, Fathi, Horng, & Lim, 2016). 

Bu bağlamda akış şeması tabanlı bir zeki öğretim sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde tek oyunculu tic-tac-toe testi 

denilen çevrimiçi bir biçimlendirici değerlendirme oyunu bulunmaktadır.  Bu değerlendirme oyunu tic-tac-toe ile 

çevrimiçi değerlendirmeyi birleştirmektedir. Araştırma sonuçlarına göre önerilen sistem ile öğrencilerin öğrenmeye 

olan ilgisinin, tutumunun, teknoloji kabul düzeyinin ve problem çözme etkinlerindeki başarılarının artığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca cevaplanan her soru için acil ayrıntılı geribildirim (IEF- Immediate Elaborated Feedback) 

sağlamanın programlama bilgisi edinimini kolaylaştırdığına değinilerek bu özelliğin tasarım açısından dikkate 

alınması önerilmektedir. 

Nye (2015) zeki öğretim sistemlerinin güçlü öğrenme kazanımları vaat ettiğine; ancak genel olarak bakıldığında daha 

çok gelişmiş ülkeler için tasarlanmış bir teknoloji sınıfı olduğuna değinmektedir. Nye bu nedenle gelişmekte olan 

dünyayı hedefleyen ve kültürel olarak uyarlanmış zeki öğretim sistemlerine önem verilmesi gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Bu kapsamda gelişmekte olan dünyadaki zeki öğretim sistemlerinin benimsenmesinin önündeki 

engellere odaklanan sistematik bir alanyazın taraması yapmayı amaçlamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda zeki öğretim sistemlerinin kullanımının önündeki engeller; öğrencinin temel bilgisayar becerileri, 

donanım paylaşımı, mobil ağırlıklı bilgisayar kullanımı, veri maliyetleri, elektriksel güvenilirlik, internet altyapısı, dil 

ve kültür olarak değerlendirilmektedir. 

5. Zeki Öğretim Sistemlerine İlişkin Örnek Uygulamalar 

İnternetin hızlı gelişimi farklı alanlarda çok çeşitli yapay zekâ teknolojilerini uygulama fırsatı sunmaktadır. Bu 

kapsamda yapay zekâ uygulamaları içeren zeki öğretim sistemlerinin eğitsel alanda kullanımına yönelik çeşitli 

örneklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda dünya çapında kullanılan “Century, Thinkster Math, Cognii, 

Duolingo ve Quizlet” gibi uygulamalar ve bu uygulamaların özellikleri ayrıntılandırılmaktadır. 

Century: Zeki öğretim-öğrenme platformu özelliğindedir. Century Tech platformunde kişiselleştirilmiş öğrenme ve 

öğretim süreci için bilişsel sinirbilim ve veri analitiği kullanılmaktadır. Bu platformda öğrencinin gelişimi izlenir, bilgi 

boşlukları belirlenir, kişisel çalışma önerileri ve geri bildirimler sunulmaktadır. Platformda öğretmenlere, kaynaklara 

erişim ve ev ödevlerini planlama, derecelendirme ve yönetme gibi kolaylık sağlanmaktadır. 

Thinkster Math: Bu uygulama dizüstü, tablet ve masaüstlerinde kullanım için geliştirilmiş bir öğretim programıdır. 

İlkokul ve ortaokullara (K-8) yönelik bir platform özelliğindedir. Öğrencilere uygun programlar sağlamak için insani 

etkileşimler ile yapay zekâyı birleştirmektedir. Bu platformda yapay zekâ teknolojisi ile öğrenme süreci adım adım 

ilerletilmekte, öğrencilerin nerede doğru veya nerede yanlış yaptıklarını anlamalarına yardımcı olunmaktadır. 

Cognii: Bu uygulamada kişiselleştirilmiş daha derin öğrenmeler, akıllı dersler, açık yanıt değerlendirmeleri ve 

pedagojik açıdan zengin analitikler sağlayarak dünya çapında öğrencilere ve öğretmenlere destek sağlamaktadır. 

Uygulamada, sanal öğrenme asistanı ile öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştiren açık formatlı cevaplar, 

gerçek zamanlı geribildirim, bire bir ders ve her öğrencinin ihtiyaçlarına göre öğrenim sürecinin uyarlanması 

sağlanmaktadır.  
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Duolingo: Bu uygulamada sunulan dersler öğrenme tarzına göre uyarlanmaktadır. Uygulamada kelime bilgisini 

incelemek, kelime haznesini geliştirmek için özel olarak tasarlanan alıştırmalara yer verilmektedir. Uygulamada 

Türkçe dahil yaklaşık 23 farklı dil seçeneği bulunmaktadır. 

Quizlet: Bu uygulama öğrenme ve öğretme sürecini destekleyici, tercihlere göre şekillenebilen etkinlikler içeren bir 

çevrimiçi öğrenme topluluğu özelliğindedir. Platform, öğrencilere en ilgili çalışma materyalini sunmak için makine 

öğrenmesini ve milyonlarca çalışma oturumunun verilerini kullanmaktadır. Uygulamada Türkçe dahil yaklaşık 18 

farklı dil seçeneği bulunmaktadır. 

Yukarıda kısaca tanıtılan, öğretme-öğrenme sürecinde kullanılabilecek çeşitli alanlara yönelik olan bu zeki öğretim 

sistemlerinin özellikleri Tablo 1’de özetlenmektedir. 

Tablo 1. Zeki Öğretim Sistemlerinden Bazı Örnekler  

Öğrenme Ortamının 

Adı 
Öğrenme Ortamının Özelliği 

Öğrenme Ortamının 

Adresi 

Century 

Kişiselleştirilmiş öğrenme ve öğretim süreci 

için bilişsel sinirbilim ve veri analitiğini 

kullanılmaktadır. 

https://www.century.tech/ 

Thinkster Math 

Matematik eğitimi kapsamında ilkokul ve 

ortaokullara (K-8) yönelik bir platform 

özelliğindedir. 

https://hellothinkster.com/ 

Cognii 

Kişiselleştirilmiş daha derin öğrenmeler, 

pedagojik açıdan zengin analitikler sağlayarak 

öğrencilere ve öğretmenlere destek 

sağlamaktadır. 

https://www.cognii.com/ 

Duolingo 

Dil öğrenimine yönelik bireysel öğrenme 

sürecinin uyarlanabildiği bir öğrenme 

platformudur. 

https://www.duolingo.com/ 

Quizlet 

Öğrenme ve öğretme sürecini destekleyici, 

tercihlere göre şekillenebilen etkinlikler içeren 

bir öğrenme topluluğudur. 

https://quizlet.com/tr 

 

SONUÇ 

Araştırma kapsamında incelenen çalışmalar doğrultusunda zeki öğretim sistemlerinin dil öğretimi, bilgisayar eğitimi 

gibi farklı alanlarda; çocuklar, ergenler ve yetişkinler gibi farklı öğrenci profillerine yönelik olarak kullanılabildiği 

söylenebilir. Zeki öğretim sistemleri aracılığıyla öğretim sürecinin niteliğinin artırılması kapsamında öğrenci ve 

öğretmenler açısından çeşitli katkılar sağlanabilir. Bunlardan bazıları aşağıda sunulmaktadır: 

 İşbirliğini destekleyen öğrenme etkinliklerinin zeki öğretim sistemlerine yerleştirilmesi ile yetişkinlerin veya 

çocukların öğrenme sürecini destekleyici nitelikte etkili bir öğretim yöntemi oluşturulabilir (Olseni, Belenky, 

Aleven, & Rummel, 2014).  

 Zeki öğretim sistemi aracılığıyla hızlı geri bildirim verilen ve teşvik edilen öğrenciler öz düzenleme öğrenme 

stratejilerini daha fazla kullanabilir ve daha yüksek başarı gösterebilirler (Duffy & Azevedo, 2015)  

https://www.century.tech/
https://hellothinkster.com/
https://www.cognii.com/
https://www.duolingo.com/
https://quizlet.com/tr
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 Tartışma yoluyla öğrencilerin kendi bilgilerini oluşturmasını destekleyen bir zeki öğretim sistemi ile öğrenme 

stillerinin dinamik olarak tespit edilmesi ve öğretimin uyarlanması ile daha iyi bir öğrenme performansı 

sergilenebilir (Latham, Crockett, & McLean, 2014) 

 Zeki öğretim sistemleri aracılığıyla; öğrenmeye olan ilgi, tutum, teknoloji kabul düzeyi ve problem çözme 

etkinliklerindeki başarı artırılabilir (Hooshyar, Ahmad, Yousef, Fathi, Horng, & Lim, 2016). 

Ayrıca zeki öğretim sistemleri öğretmen liderliğindeki sınıf eğitimi ile geleneksel bilgisayar tabanlı eğitime göre ön 

plana çıkabilmektedir (Nesbit, Adesope, Liu, & Ma, 2014). Nitekim öğrenciler zeki öğretim sistemlerini; bilgilendirici, 

değerli ve eğlenceli olarak değerlendirmektedirler (Roscoe, Allen, Weston, Crossley, &McNamara, 2014). Öte yandan 

öğrencinin temel bilgisayar becerileri, donanım paylaşımı, mobil ağırlıklı bilgisayar kullanımı, veri maliyetleri, 

internet altyapısı, dil ve kültür gibi çeşitli konular zeki öğretim sistemlerinin kullanımının önündeki engeller (Nye, 

2015) olarak görülmektedir. 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DUYGULARI İLE MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 
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Özet 

Eğitimin ilk adımlarına rehber olan sınıf öğretmenlerinin mesleklerine aidiyet duyguları, iş verimliliği ve öğrenci 

başarısı adına çok önemlidir. Aynı zamanda sınıf öğretmenlerinin çeşitli nedenlerle mesleklerinde yaşadıkları doyum 

düzeyleri öğrenci başarısına etki etmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet 

duyguları ile mesleki doyum düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılarak tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmacı tarafından 

oluşturulan kişisel bilgi formu, Öztaş (2010) tarafından geliştirilen Mesleki Aidiyet Ölçeği ve Baycan (1985) tarafından 

Türkçe uyarlaması yapılan Minnesota Doyum Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma evren ve örneklemi Mersin ili Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde MEB’e bağlı kamu 

ilkokullarında görev yapan 402 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. 

Verileri SPSS 25.00 programı ile analiz edilerek bulgular oluşturulmuştur. Analiz sonuçlarına göre sınıf 

öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları ile mesleki doyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0,01) ve 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları cinsiyet, yaş, en 

son mezun olunan okul değişkenleri bakımından anlamlı bir fark görülmemiş; mesleği isteyerek seçme değişkeni 

bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri cinsiyet, yaş, en son 

mezun olunan okul, mesleği isteyerek seçme bakımından anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Mesleki Aidiyet, Mesleki Doyum 

Problem Durumu 

Öğretmen eğitim kalitesini arttıran, kişinin ve ulusun gelişmesinde önemli bir rol oynayan kişidir (Öztaş, 2010). Kişisel 

ve mesleki özellikleri yönünden donanımlı bir öğretmen mesleki doyum düzeyi yönünden de üst düzeyde olduğu 

düşünülmektedir. Öğretmenin yaşadığı üst düzey mesleki doyum da ise mesleki aidiyeti duygularını etkileyerek yüksek 

duygulanım oluşturması beklenmektedir.  

Aidiyet duygusu, kişinin maddi-manevi faktörler hakkında geliştirdiği duygusal ilişkidir. Aynı zamanda kişinin bağlı 

olduğu toplumda kendini güvende hissetmesi aidiyet algısıdır (Karayağız, 2018). Arslan (2001), bireyi çalışmaya sevk 

eden faktörleri ekonomik, psikolojik ve toplumsal olarak değerlendirmiş; ait olma duygusunu toplumsal faktörler 

içerisinde ele almıştır. 

Mesleki performansı ve motivasyonu etkileyen faktörlerden biri de mesleki doyumdur. Mesleki doyum, bireyin 

mesleğinden elde ettiği maddi ve manevi tatmin (Çağlıyan, 2007) ile fizyolojik ve zihnen iyi olma durumudur (Demir, 

2001). Yapılan iş ve o işi yapan bireyin beklenti ve kişilik özellikleri uyum gösteriyorsa iş doyumu oluşabilir (Sarı, 

2011). Mesleki doyumsuzluk yaşayan iş görenler başarılı olamaz ve kendilerini mutsuz hissetmelerinin yanı sıra iş yeri 

verimini de olumsuz etkilerler (Özgen, Öztürk ve Yalçın, 2002). 
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Alanda, bireyde ve mesleğinde bu denli önem oluşturan mesleki aidiyet duyguları ile mesleki doyum düzeyleri 

üzerinde alanda bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Eğitim-öğretimin temeli olan ilkokul sınıf öğretmenleri ile çalışma 

yapılmıştır.  

Amaç 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları ile mesleki doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duygularının cinsiyet, yaş, 

en son mezun olunan okul, mesleği isteyerek seçip-seçmeme değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ve 

sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin cinsiyet, yaş, en son mezun olunan okul, mesleği isteyerek seçip-

seçmeme değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelenmiştir.  

YÖNTEM 

Bu araştırma farklı değişkenler açısından sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları ile mesleki doyum 

düzeylerini ve aralarındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladığından ilişkisel tarama modeli olan nicel bir araştırmadır. 

Nicel, sayısal olarak ifade edilebilen gelir, yaş, çocuk sayısı gibi değişkenlerdir. Pozitivizm yöntemini benimseyen 

araştırmacılar değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri izah etmeye çalışırlar ve genellikle nicel verileri kullanırlar. 

Hipotezlerin sınanması amacıyla veri analizi yapılır.    (Altunışık, Çoşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2010). Nicel 

araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik analizi yapılır, bağımlı değişkenler ve bağımsız değişkenlerin ilişkisinin 

belirlenmesindeki etkiyi ortaya koyar (Tomakin, 2007). 

İki ve daha çok sayıdaki değişen arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modelidir. Bu tür bir düzenlemede, aralarında ilişki aranacak değişkenler, tekil taramada olduğu gibi, ayrı ayrı 

sembolleştirilir. Ancak bu sembolleştirme (değer verme, ölçme), ilişkisel bir çözümlemeye olanak verecek şekilde 

yapılmak zorundadır (Karasar, 1994).  

Mersin’de 2018-2019 öğretim yılında görev yapan sınıf öğretmeni sayısı Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 

alınan bilgilere göre 2633 sınıf öğretmenidir. Bu sayıda sınıf öğretmeni ile çalışılması mümkün olmamasından sebeple 

çalışma evreni alınması yoluna gidilmiştir. Örneklem olarak ulaşılabilir örneklem grubu seçilerek Mersin ili Yenişehir, 

Toroslar, Akdeniz ve Mezitli merkez ilçeleri alınmıştır. Evrenden seçilecek örneklem grubu için Christensen, Johnson 

ve Turner (2015: 175) tarafından belirlenen oranlara göre 3000 kişilik bir evrenden %95 güven aralığı dikkate alınarak 

en az 341 kişilik örneklemin seçilmesi yeterlidir. Ulaşılabilir örneklem grubu, üzerinde kolayca araştırma yapılacak 

kişi ve grupların seçilmesidir. Araştırmacı, verileri kolayca toplayacağı birey ve grupları tercih edebilir (Alacapınar ve 

Sönmez, 2016: 175). 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır.  

1. Araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu,  

2.  Öztaş (2010)’ın geliştirmiş olduğu “Mesleki Aidiyet Ölçeği”,  

3. Minnesota Doyum Ölçeği, 

BULGULAR 

Mesleki doyum ölçeği ve mesleki aidiyet ölçeği araçları ile toplanan veriler SPSS 25.00 istatistik programı 

ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde, frekans, standart sapma, aritmetik ortalama, t-testi, Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) testleri kullanılmıştır.  
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Tablo 1: Sınıf öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları 

Değişken N  En Düşük En Yüksek X̄ Ss  

Sınıf öğretmenleri 402  30 100 72,81 13,05 

Alınan verilere göre sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyi puanlarının en düşük 30, en yüksek 100 

olduğu, tüm sorulara verilen ifadelerin aritmetik ortalamasının (X̄= 72,81) şeklinde olduğu görülmektedir. Genel 

ortalama puanları, mesleki doyum ölçeği ortalama puan aralıklarına göre 61-80 puan aralığında olması sebebiyle sınıf 

öğretmenlerinin mesleki doyumları “Doyumlu” düzeyde olduğu görülmüştür.  

Tablo 2: Sınıf öğretmenlerinin Mesleki Aidiyet Düzeylerine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları 

Değişken N En Düşük En Yüksek X̄ Ss  

Sınıf öğretmenleri 402 37 160 98,62 18,90 

  

 Mesleki Aidiyet ölçeğinde öğretmenlerin mesleki aidiyet duyguları en düşük (32 puan), en yüksek (160 puan) 

olarak değerlendirilmiştir. Alınan verilere göre sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları puanlarının en düşük 

37, en yüksek 160, tüm sorulara verilen aritmetik ortalamasının (X̄ =98,62) şeklindedir. Genel ortalama puanının, 

aidiyet ölçeği puan aralıkları bilgilerine göre 97-128 puan aralığında olması sebebiyle “Aidiyet” düzeyinde olduğu 

yorumlanabilir. 

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Aidiyet Duyguları ile Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Tablo 3: Sınıf öğretmenlerinin Mesleki Aidiyet Duyguları ile Mesleki Doyum Düzeylerine İlişkin Pearson Korelasyon 

Değerleri Sonuçları 

Değişken N X̄              R               P  

Mesleki Aidiyet  402 98,62  

           ,337 

 

           ,000 
Mesleki Doyum 402 72,81 

 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları ile mesleki doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup 

olmadığına bakıldığında Tablo 3’teki verilere göre pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu demek oluyor ki 

mesleki doyum düzeyleri ile mesleki aidiyet duyguları birbirleriyle ilişkili olarak artmaktadır (p<0,01). Yani sınıf 

öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları arttıkça mesleki doyum düzeyleri de artmaktadır. Yine sınıf öğretmenlerinin 

mesleki doyum düzeyleri arttıkça mesleki aidiyet duyguları da artmaktadır denilebilir.  

Mesleki Aidiyet Ölçeğinden Alınan Puanların Cinsiyet Değişkenine Göre Analiz Bulguları 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duygularında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir fark olup 

almadığını incelemek için t-Testi uygulanmıştır.  

Tablo 4: Mesleki Aidiyet Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

Değişken N X̄ ss Sd t p 

Bayan  236 98,44 18,33 

400 ,223 ,823 
Erkek  166 98,87 19,74 

 

Kadın ve erkek sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duygularında yer alan veriler incelendiğinde t-Testi 

sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p >0,05). Öğretmenlerin mesleki aidiyet duygularında cinsiyet 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

397 
 

olumlu ya da olumsuz etki yaratmamaktadır. Cinsiyet değişkeni mesleki aidiyet duygularında belirleyici değildir. 

Kadın (X̄= 98,44) ve erkek (X̄= 98,87) öğretmenlerin mesleki aidiyet duyguları ortalama puanlarına bakıldığında 

mesleki aidiyet ölçeği puan aralıklarına göre 97-128 puan aralığında olduğu için “Aidiyet” düzeyindedir.  

Mesleki Aidiyet Ölçeğinden Alınan Puanların Yaş Değişkenine Göre Analiz Bulguları 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duygularında yaş değişkeni açısından anlamlı bir fark olup almadığını 

incelemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır.  

Tablo 5: Mesleki Aidiyet Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Değişken  

 

N X̄ Ss 

20-25 yaş 27 106,25 16,67 

26-30 yaş 63 107,22 18,55 

31-35 yaş 76 106,46 17,03 

36-40 yaş 66 112,60 20,10 

41-45 yaş 45 110,44 16,74 

46 yaş ve üzeri 125 113,49 19,25 

 

Toplam  

 

402 

 

110,20 

 

18,60 

 

 

Sınıf öğretmenlerinin yaş değişkenine göre mesleki aidiyet ölçeğinden aldıkları toplam ortalama puana 

bakıldığında (X̄= 110,20) olduğu görülmektedir. Mesleki aidiyet ölçeği puan aralıklarına göre 97-128 aralığındaki 

puanlar “Aidiyet” düzeyinde olduğu için sınıf öğretmenleri mesleki aidiyet genel ortalaması aidiyet düzeyindedir.  

Tablo 6: Mesleki Aidiyet Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
Sd  F P 

Anlamlı 

Fark 

Grupları 

Gruplar arası 3783,375 756,675 5 

2,220 ,052 -  Grup içi 134957,072 340,801 396 

Toplam 138740,448  401 

 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duygularında yaş değişkeni Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p >0,05).  En yüksek mesleki aidiyet duygusu 36-40 yaş (X̄ = 112,60) arası 

öğretmenlerde olduğu görülmektedir. Tabloya göre en düşük mesleki aidiyet duygusu 20-25 yaş (X̄ = 106,25) arası 

öğretmenlerde olduğu görülmektedir.  

Mesleki Aidiyet Ölçeğinden Alınan Puanların En Son Mezun Olunan Okul Değişkenine Göre Analiz Bulguları 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duygularının en son mezun olunan okul değişkenine 

göre farklılık olup olmadığını incelemek için t-Testi uygulanmıştır.  
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Tablo 7: Mesleki Aidiyet Ölçeği Puanlarının En Son Mezun Olunan Okul Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

Değişken N X̄ Ss Sd t p 

Eğitim Fakültesi  309 109,39 18,13 

400 -1,60 ,110 
Diğer  93 106,35 18,39 

 

Sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları mesleki aidiyet duyguları en son mezun olunan okul değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05).  Araştırmaya katılan öğretmenlerin ortalamalarına bakıldığında eğitim 

fakültesi mezunu öğretmenlerin (X̄ =109,39) ile diğer fakültelerden mezun öğretmenlere (X̄ =106,35) göre mesleki 

aidiyet duygularının daha fazla olduğu görülmektedir. En son mezun olunan okul değişkeninde öğretmenlerin mesleki 

aidiyet duyguları ortalamaları farklı çıkmasına rağmen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmamaktadır. 

Mesleki aidiyet ölçeği puan aralıklarına bakıldığında 97-128 aralığında alınan puanlar “Aidiyet” düzeyinde olduğu 

için eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin (X̄= 109,39) ve diğer fakültelerden mezun öğretmenlerin (X̄= 106,35) 

mesleki aidiyet duyguları aidiyet düzeyindedir. 

Mesleki Aidiyet Ölçeğinden Alınan Puanların Mesleği İsteyerek Seçip Seçmeme Değişkenine Göre Analiz 

Bulguları 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duygularının mesleği isteyerek seçip seçmeme değişkenine göre farklı 

olup olmadığına bakmak için t-Testi uygulanmıştır. 

Tablo 8: Mesleki Aidiyet Ölçeği Puanlarının Mesleği İsteyerek Seçip Seçmeme Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

Değişken N X̄ ss Sd t p 

İsteyerek seçtim 342 111,71 18,63 

400 3,957 ,000 
İstemeyerek seçtim 60 101,60 16,01 

 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları mesleği isteyerek seçip seçmeme 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05). Mesleği isteyerek seçen sınıf öğretmenlerinin 

(X̄=111,71) mesleki aidiyet duyguları mesleği istemeyerek seçen sınıf öğretmenlerinin (X̄=101,60) mesleki aidiyet 

düzeylerine göre daha olumludur. Mesleki aidiyet ölçeği puan aralıklarına göre mesleği isteyerek seçen öğretmenler 

ve mesleği istemeyerek seçen öğretmenler ortalama puanları 97-128 puan aralığında olduğu için “Aidiyet” 

düzeyindedir. Sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları mesleği isteyerek seçen öğretmenlerin, mesleği 

isteyerek seçmeyen öğretmenlere göre anlamlı düzeyde olduğu söylenebilir.  

Mesleki Doyum Ölçeğinden (Minnesota Doyum Ölçeği) Alınan Puanların Cinsiyet Değişkenine Göre Analiz 

Bulguları 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinde cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir fark olup 

almadığını incelemek için t-Testi uygulanmıştır. 

Tablo 9: Mesleki Doyum Ölçeği (Minnesota Doyum Ölçeği) Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

Değişken N X̄ ss Sd t p 

Bayan 236 73,07 13,26 

400 -,478 ,633 
Erkek 166 72,43 12,76 
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Veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

farklılık göstermediği bulunmuştur (p>0,05). Cinsiyet değişkeni mesleki doyum düzeyinde anlamlı bir farklılık 

göstermemiştir. Mesleki doyum düzeylerinde kadın ve erkek öğretmenlerin ortalama puanlarına bakıldığında kadın 

öğretmenlerin ortalama puanları (X̄= 73,07), erkek öğretmenlerin ortalama puanlarından (X̄= 72,43) daha fazladır. 

Mesleki doyum ölçeği puan aralıklarına göre 61-80 aralığında olduğu için “Doyum” düzeyindedir. Ancak aradaki 

sayısal farkın birbirine yakın olması, istatistiksel olarak anlamlı olmaması bu iki farklı cinsiyette görev yapan 

öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerinin benzer olduğu biçiminde yorumlanabilir.  

Mesleki Doyum Ölçeğinden (Minnesota Doyum Ölçeği) Alınan Puanların Yaş Değişkenine Göre Analiz 

Bulguları 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş değişkenine ilişkin mesleki doyum düzeylerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları verilmiştir. 

Tablo 10: Mesleki Doyum Ölçeği (Minnesota Doyum Ölçeği) Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Aritmetik Ortalama 

ve Standart Sapma Değerleri 

Değişken  

 

N X̄ Ss  

20-25 yaş 27 72,55 11,58 

26-30 yaş 63 74,36 13,04 

31-35 yaş 76 69,43 16,01 

36-40 yaş 66 71,00 11,90 

41-45 yaş 45 73,62 12,95 

46 yaş ve üzeri 125 74,80 11,59 

 

Toplam  

 

402 

 

72,81 

 

13,05 

 

Yaş değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyi ortalama puanlarına bakıldığında en 

yüksek 46 yaş ve üzeri (X̄= 74,80), en düşük 31-35 yaş arası (X̄= 69,43) olduğu görülmektedir. Genel ortalamaya (X̄= 

72,81) ve yaş alt boyutlarındaki ortalama puanlara bakıldığında sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri mesleki 

doyum puan aralıkları bilgilerine göre 61-80 aralığında olduğu için yaş değişkeni açısından “Doyum” düzeyinde 

olduğu söylenebilir. 

Tablo 11: Mesleki Doyum Ölçeği (Minnesota Doyum Ölçeği) Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
Sd  F P Anlamlı Fark Grupları 

Gruplar 

arası 
1761,113 352,223 5 

2,096 ,065 Yok  
Grup içi 66530,519 168,006 396 

Toplam 68291,632  401 

 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p>0,05). Başka bir ifadeyle yaş değişkeni sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinde anlamlı bir farklılaşmaya 

sebep olmamıştır. 
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Mesleki Doyum Ölçeğinden (Minnesota Doyum Ölçeği) Alınan Puanların En Son Mezun Olunan Okul 

Değişkenine Göre Analiz Bulguları 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin en son mezun olunan okul değişkenine göre farklı olup 

olmadığını incelemek için t-testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki gibidir. 

Tablo 12: Mesleki Doyum Ölçeği (Minnesota Doyum Ölçeği) Puanlarının En Son Mezun Olunan Okul Değişkenine 

Göre t-testi Sonuçları 

Değişken N X̄ ss Sd t p 

Eğitim Fakültesi 309 72,16 13,38 

400 -1,814 0,70 
Diğer Fakülteler 93 74,95 11,66 

 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri en son mezun olunan okul değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir (p>0,05). Eğitim fakültesi sınıf öğretmenlerinin sayısı (N=309) diğer fakültelerden mezun 

olan sınıf öğretmenlerinin sayısından (N=93) fazladır. Minnesota doyum ölçeğinden alınan puanların ortalamalarına 

bakıldığında eğitim fakültesi mezunu sınıf öğretmenlerinin puanı (X̄= 72,16) diğer fakültelerden mezun olan sınıf 

öğretmenlerinin aldığı puandan (X̄= 74,95) azdır. Ancak bu sayısal değerler istatistiksel olarak sınıf öğretmenlerinin 

mesleki doyum düzeylerinin en son mezun oldukları okul değişkenine göre farklılık gösterdiği anlamına 

gelmemektedir. Mesleki doyum ölçeği puan aralıklarından 61-80 aralığında olduğu için “Doyum” düzeyindedir. Sonuç 

olarak sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri en son mezun olunan okul değişkenine göre aralarında anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

Mesleki Doyum Ölçeğinden (Minnesota Doyum Ölçeği) Alınan Puanların Mesleği İsteyerek Seçip Seçmeme 

Değişkenine Göre Analiz Bulguları 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin mesleği isteyerek seçip seçmeme değişkenine göre farklı 

olup olmadığına bakmak için t-Testi uygulanmıştır. 

Tablo 13: Mesleki Doyum Ölçeği (Minnesota Doyum Ölçeği) Puanlarının Mesleği İsteyerek Seçip Seçmeme 

Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

Değişken N X̄ ss Sd t p 

İsteyerek Seçtim 342 73,27 12,86 

400 1,70 ,089 
İstemeyerek Seçtim 60 70,16 13,89 

 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri mesleği isteyerek seçip seçmeme 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0,05).  Başka bir ifadeyle sınıf öğretmenlerinin mesleki 

doyum düzeyleri mesleği isteyerek seçip seçmemelerine bağlı olarak farklılaşmamaktadır. Mesleği isteyerek seçen 

sınıf öğretmenlerinin (X̄= 73,27) mesleki aidiyet düzeyleri mesleği istemeyerek seçen sınıf öğretmenlerinin (X̄= 70,16) 

mesleki aidiyet düzeylerine göre daha yüksektir. Ortalama puanlara bakıldığında mesleki doyum ölçeği puan 

aralıklarına göre 61-80 aralığında olmasından dolayı “Doyum” düzeyindedir.  

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırmanın problem durumu olan sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları ile mesleki doyum 

düzeyleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre mesleki doyum düzeyleri ile 

mesleki aidiyet duyguları birbiriyle ilişkili olarak artmaktadır.  Mesleki aidiyet duyguları ile mesleki doyum düzeyleri 
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arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Yani araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet 

duyguları arttıkça mesleki doyum düzeyleri de artmaktadır. Yine mesleki doyum düzeyleri arttıkça mesleki aidiyet 

duyguları da artmaktadır denilebilir.  

Öztaş (2010) yüksek lisans tez çalışmasında ilköğretim okullarında görevli kadrolu, sözleşmeli ve ücretli 

öğretmenlerin mesleki aidiyet duygularını çeşitli değişkenler açısından inceleyerek öğretmenlerin mesleki aidiyetlerine 

ilişkin branş ve eğitim kademesi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını; statü, eğitim 

durumu, cinsiyet, çalıştığı kurum, okuldaki çalıma süresi ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar 

olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışma araştırmamızı desteklemektedir. Keskin (2014), yaptığı doktora tezinde ilköğretim 

okullarının örgütsel etkililiği, öğretmenlerin mesleki doyumu ve işten ayrılma eğilimi arasında anlamlı ilişkiler olup 

olmadığını karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Araştırma sonuçlarında, okulların örgütsel etkililiği ile öğretmenlerin 

mesleki doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğunu tespit etmiştir. Çalışma bu bağlamda araştırmamızı 

desteklemektedir. Öğretmenlerin mesleki doyumu ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif yönde anlamlı ilişki 

olduğunu ifade etmiştir. Bu bölümde araştırmamızı desteklememektedir. 

Araştırmaya katılan 402 sınıf öğretmeninden bayan öğretmenlerin sayısı erkek öğretmenlerin sayısından 

fazladır. Yapılan analiz sonuçlarında cinsiyet değişkenine göre mesleki aidiyet duyguları incelendiğinde aralarında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Mesleki aidiyet duyguları üzerinde cinsiyet değişkeni anlamlı bir farklılık 

oluşturmamaktadır. Özmen, Özer ve Saatçioğlu (2005) çalışmasında cinsiyet ve örgütsel bağlılık ilişkisi ile ilgili 

gerçekleştirilen incelemede kadınların erkek meslektaşlarına oranla mesleki bağlılıklarının anlamlı bir farklılık 

göstermediğini analiz etmiştir. Bu çalışma araştırmamızı desteklemektedir. 

Yaş değişkeni açısından bakıldığında en fazla sınıf öğretmeni 45 yaş üzeri grubunda olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden yaş değişkeni bakımından en az sayıda öğretmen 20-25 yaş aralığındadır. 

Araştırma sonuçlarında sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık 

göstermediğine ulaşılmaktadır. Ceylan ve Bayram (2006) çalışmalarında yaş değişkeninin örgütten ayrılma niyeti 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olmadığına ulaşmıştır. Baysal ve Paksoy (1999) çalışmalarında yaş 

değişkeni değişkenler (mesleğe duygusal bağlılık, mesleğe devam isteği, kurumda devam isteği) arasında ilişki 

bulunamamıştır. Bu çalışmalar araştırmamızı desteklemektedir. 

En son mezun olunan okul değişkeni açısında bakıldığında eğitim fakültesi mezunu sınıf öğretmenlerinin 

sayısı diğer fakültelerden mezunu öğretmenlerin sayısından fazla olmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet 

duyguları en son mezun olunan okul değişkeni ile anlamlı farklılık göstermemektedir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin ortalamalarına bakıldığında eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin diğer fakültelerden mezun 

öğretmenlere göre mesleki aidiyet duygularının daha fazla olduğu görülmektedir. Sönmezer (2007), çalışmasında 

dershaneler ile özel ve resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin iş tatminlerinin mezun olunan okul türüne göre 

anlamlı fark olduğunu sunmuştur. Bu çalışma araştırmamızı desteklememektedir. 

Mesleği isteyerek seçip seçmeme değişkeni açısından bakıldığında mesleği isteyerek seçen öğretmenlerin 

sayısı, mesleği istemeyerek seçen öğretmenlerin sayısından fazla olarak dağılım göstermektedir. Sınıf öğretmenlerinin 

mesleki aidiyet düzeyleri mesleği isteyerek seçip seçmeme değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Karayağız’ın (2018), yüksek lisans tezinde, mesleki yeterlilik algısı ve kurumsal aidiyet arasındaki ilişkileri 

incelemiştir. Sınıf öğretmenlerinin kurumsal aidiyet düzeylerini “tarafsızım” seviyesinde olduğunu görmüştür. Bu 

çalışma araştırmamızı desteklememektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Yılmaz (2018), tez çalışmasında mesleki doyum düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık 

gösterip göstermediğini incelemiştir. Alan değişikliğiyle özel eğitim okullarında çalışan sınıf öğretmenleri ile özel 

eğitim öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Avşaroğlu ve arkadaşlarının (2005) araştırma çalışmasında yaptığı istatistiksel analizler sonucu öğretmenlerin iş 

doyumlarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşma saptamamıştır. Bu çalışmalar araştırmamızı 
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desteklemektedir. Nagar (2012), çalışmasında iş tatmini açısından, kadınlar öğretmenler, erkek öğretmenlere göre daha 

yüksek düzeyde iş memnuniyeti göstermekte olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışma araştırmamızı desteklememektedir. 

Yaş değişkeni sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinde anlamlı bir farklılaşmaya sebep olmamıştır. 

Yaş değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyi ortalama puanlarına bakıldığında en yüksek 46 yaş 

ve üzeri, en düşük 31-35 yaş arası olduğu görülmektedir. Çağlıyan (2007), tez çalışmasında yaptığı analiz sonuçlarına 

göre iş doyumu yaş değişkenine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Yücel ve Bektaş (2012), yaptıkları 

çalışmada öğretmenler arasındaki yaş farklılıklarının, iş tatmini ve kurumsal bağlılık arasındaki ilişkilerde, belirleyici 

değil fakat ılımlı bir etkiye sahip olduğu belirlemişlerdir. Bu çalışmalar araştırmamızı desteklemektedir. Okray 

Kocabıyık ve Çakıcı (2008) sağlık çalışanlarında iş doyumu çalışmasında, iş doyumu yaşa göre anlamlı farklılık 

göstermektedir, olarak bulmuştur. Bu çalışma ise araştırmamızı desteklememektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri en son mezun olunan okul değişkeni bakımından anlamlı 

farklılık göstermemektedir. Akkamış (2010) tez çalışmasında yüksek öğretmen okulundan mezun olan öğretmenlerde 

diğer mezunlara göre anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışma araştırmamızı desteklememektedir. 

Taşdan ve Tiryaki (2008), yaptıkları çalışmada öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin öğrenim durumu değişkeni 

bakımından anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Çalışma bu bağlamda araştırmamızı desteklemektedir.  

Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri mesleği isteyerek seçip seçmemelerine bağlı olarak anlamlı 

farklılaşma oluşturmamaktadır. Mesleği isteyerek seçen sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri mesleği 

istemeyerek seçen sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerine göre daha yüksektir. Aksayan (1990) doktora 

tezinde hemşirelerin mesleği seçme nedenlerine göre iş doyumlarında anlamlı farklılık çıkmamıştır. Türkçapar (2012), 

yaptığı çalışmada öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerinin mesleği isteyerek seçme durumlarına göre farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmalar araştırmamızı desteklemektedir. Koç ve diğerleri (2009), 

öğretmenlerin iş doyumlarına yönelik yaptıkları çalışmada mesleği isteyerek seçme değişkeni bakımından 

öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerinde farklılaşma olduğunu bulmuştur. Bu çalışma araştırmamızı 

desteklememektedir. 

ÖNERİLER 

Öğretmenlere, 

Araştırma verileri toplama sürecinde yaşadığım ve şahit olduğum durumlardan biri de öğretmenlerin bu tür 

çalışmaları ayrı bir iş yükü olarak görmeleri ve katılmak istememeleri olmuştur. Bu tür çalışmalar değerli öğretmenler 

için yapılacak iyileştirmelere ışık tutacağı düşüncesi ile daha olumlu bakmaları önerilmektedir.  

Araştırmacılara, 

İlgili araştırma okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği gibi çalışma saatlerini aynı sınıfta 

tamamlayan öğretmenlere de uygulanabilir. Bu uygulamalar arasında karşılaştırma incelemesi yapılabilir. Ayrıca diğer 

branş öğretmenlerine de uygulayarak başka bir çalışma oluşturulabilir. 

Mesleki aidiyet duyguları ve mesleki doyum düzeyleri ile ilgili diğer ülkelerde ne tür çalışmalar yapıldığı 

araştırılabilir. Hem eğitim açısından en iyi olan ülkelerde hem de ülkemizde yapılan çalışmalar karşılaştırılabilir. 

Eğitim açısından iyi olan ülkelerdeki öğretmenlerin mesleki aidiyet duyguları ve mesleki doyum düzeyleri ne durumda 

olduğu ve nasıl daha iyi hale getirilmeye çalışıldığı üzerine araştırmalar yapılabilir.  

KAYNAKÇA 

Altunişik, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya 

Kitabevi, Adapazarı. 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

403 
 

Akkamış, O. (2010). İlköğretim I. Ve II. Kademe Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerine Bir Değerlendirme. Yayımlanmış 

Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Aksayan, S. (1990). Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Etkenlerinin 

İrdelenmesi. Yayımlamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Arslan, M. (2001). İş ve meslek ahlakı. Nobel yayın daǧıtım. 

Avşaroğlu, S., Deniz, M.E., Kahraman, A. (2005). Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu, İş Doyumu ve Mesleki 

Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129. 

Baycan, A. (1985). An Analysis Of The Several Aspects Of Job Satisfaction Between Different Occupational 

Groups. Yayınlanmış Doktora Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 

Baysal, A. C. ve Paksoy, M. (1999). Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer-Allen Modeli. 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28(1), 7-15. 

Ceylan, C. ve Bayram, N. (2006). Mesleki Bağlılığın Örgütsel Bağlılık ve örgütten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkilerinin 

Düzenleyici Değişkenli Çoklu Regresyon ile Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 

105-120. 

Christensen, L. B., Johnson, B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. Anı. 

Çağlıyan, Y. (2007). Tükenmişlik Sendromu ve İş Doyumuna Etkisi (Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki 

Akademisyenlere Yönelik Alan Araştırması). Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Kocaeli. 

Demir, E. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumunu Etkileyen Olası Faktörler Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin 

İş Doyum Düzeylerinin Ölçülmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara   

Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (5. Baskı). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık. 

Karayağız, K. (2018). İlkokul Öğretmenlerinin Kurumsal Aidiyet Algısı ve Mesleki Yeterlilik Algısı Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Keskin, C. (2014). İlköğretim Okullarında Örgütsel Etkililik, Mesleki Doyum ve İşten Ayrılma Eğilimi. Yayınlanmış 

Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. 

Kocabıyık, Z. O., & Çakıcı, E. (2008). Sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve iş doyumu. Anadolu Psikiyatri 

Dergisi, 9(3), 132-138. 

Koç, H., Yazıcıoğlu, İ.  ve Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin İş Doyum Algıları ile Performansları Arasındaki 

İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13‐22. 

Nagar, K. (2012). Organizational commitment and job satisfaction among teachers during times of 

burnout. Vikalpa, 37(2), 43-60. 

Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Kitabevi. İstanbul, 412s. 

Özmen, Ö. T., Özer, P. S. ve Saatçioğlu, Ö. Y. (2005). Akademisyenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağlılığın 

İncelenmesine İlişkin Bir Örnek Araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-14. 

Öztaş, S. (2010). Kadrolu, Sözleşmeli ve Ücretli Statüye Göre Öğretmenlerin Mesleki Aidiyet Duygusunun 

Değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

404 
 

Sarı, S. (2011). Çalışanların kişilik özellikleri ile iş doyumu arasındaki ilişkiler: Bankacılık sektörü Antalya 

örneği (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü). 

Sönmezer, M. G. (2007). Millî Eğitim Bakanlığı’nda çalışan öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emeklilik 

veya istifa nedeniyle özel eğitim kurumlarında çalışanların iş tatmin düzeylerinin karşılaştırmalı 

analizi. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 

Taşdan, M., Tiryaki, E. (2008). Özel ve Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin 

Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 33 (147), 55-70. 

Tomakin, E. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersinin Etkin Öğretilmesinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi 

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 37-65. 

Yılmaz, M. (2018). Alan Değişikliğiyle Özel Eğitim Okullarında Çalışan Sınıf Öğretmenleri ile Özel Eğitim 

Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, 

Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin. 

Türkçapar, Ü. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin 

İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2). 

Yücel, I. and Bektaş, C. (2012). Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among 

teachers in Turkey: Younger is better?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1598-1608. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

405 
 

TÜRKİYE’DE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARININ 

AKREDİTASYONU 

Arş. Gör. Fatma Nur ARAS-KEMER 

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 

Arş. Gör. Habibe BİLGİLİ 

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Tuncay ERGENE 

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 

Özet 

Bologna süreciyle birlikte yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon önem kazanmıştır.  Bunun sonucunda 

Türkiye’de Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) oluşturulmuştur. Türkiye’de farklı yükseköğretim programları 

farklı kuruluşlar tarafından akredite edilmektedir. YÖKAK’ın yetkilendirdiği akreditasyon kuruluşlarından biri de 

Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)’dir. Eğitim Fakülteleri 2012’den 

beri EPDAD tarafından lisans düzeyinde akredite edilmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) 

programları da akreditasyon için EPDAD’a başvurmaktadırlar. Bu çalışmanın bir amacı psikolojik danışma 

programlarının İngiltere, Kanada ve ABD ile Türkiye’deki akreditasyon süreci hakkında bilgi vermektir. Araştırmanın 

diğer amacı ise Türkiye’de RPD programlarının akreditasyonu ile ilgili tespit edilen eksiklikleri tartışmaktır. Bu 

araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, RPD programlarının akreditasyon sürecinin daha 

uygun, etkili ve verimli olmasına yönelik birtakım öneriler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Akreditasyon, RPD, EPDAD 

Abstract 

Quality assurance and accreditation in higher education has gained importance with the Bologna process. As the result, 

the Higher Education Quality Council of Turkey (YÖKAK) was formed. Different higher education programs are 

accredited by different institutions in Turkey. One of the accreditation institutions authorized by YÖKAK is the 

Association of Evaluation and Accreditation of Education Faculties Programs (EPDAD). The faculties of education 

have been accredited at the undergraduate level by EPDAD since 2012. Guidance and Psychological Counseling (RPD) 

programs also apply to EPDAD for accreditation. This is the purpose of the study is to give information about the 

accreditation process of counseling program of  in the England, Canada, United States and Turkey. Another aim of the 

research is to discuss the shortcomings that have been identified related to the accreditation of programs in Turkey 

RPD. In this research, survey model was used. As a result of the research, some suggestions were made to make the 

accreditation process of RPD programs more appropriate, effective and efficient. 

Keywords: Accreditation, RPD, EPDAD 

GİRİŞ 

Dünyada ekonomik, politik, teknolojik ve endüstriyel gelişimler, toplumların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün 

yetiştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda yükseköğretim alanında 1980’li yıllarda eğitimde 

reform hareketleri başlamıştır (Süngü ve Bayrakçı, 2010). Avrupa ülkeleri de eğitimde niteliği artırmak, sistemsel 

farklılıkların giderilmesini sağlamak, ortak bir eğitim sistemi oluşturmak ve uluslararası tanınırlığı artırmak amacıyla 

çalışmalar yaparak yükseköğretimdeki bu reform hareketlerine ayak uydurmaya çalışmıştır (Yükseköğretim Kurumu 

[YÖK], 2007). Avrupa Birliği’nin bu kapsamda attığı en önemli adımlardan birisi de Bologna Süreci olmuştur.  1998 

yılında gerçekleştirilen Sorbonne Bildirisinde ortak bir yükseköğretim alanı oluşturma fikri ortaya çıkmış ve 29 ülkenin 
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imzasıyla 1999 yılında Bologna süreci başlamıştır (Ayvaz, Kuşakçı ve Borat, 2016). Böylelikle yükseköğretimde hesap 

verilebilirlik, şeffaflık, anlaşılabilirlik, uyumluluk ve kıyaslanabilirliği sağlamak amacıyla bir takım yeniliklere 

gidilmiştir. Bu sayede yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon önem kazanmıştır (Lamico & Jensen, 2003). 

Türkiye de 2001’de Bologna sürecine katılarak bu hareketliliğe dâhil olmuştur. Bu süreçle birlikte yükseköğretimde 

kalite güvencesi girişimleri sistematik olarak başlamış ve nihayetinde 2015 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu 

(YÖKAK) oluşturulmuştur (Ayvaz, Kuşakçı ve Borat, 2016). YÖKAK, kaynakların şeffaf ve hesap verilebilir şekilde 

kullanılması, yükseköğretimde paydaşların ürüne olan katkılarının artırılması, rekabet gücü ve tanınırlığı yüksek bir 

yükseköğretim sisteminin hayata geçirilmesi, yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimlerinin desteklenmesi gibi 

kazanımları amaç edinmiştir. Bu doğrultuda yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmaları 

yürütülmeye başlamıştır.  Türkiye’de akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınmasından Yükseköğretim 

Kalite Kurulu sorumludur (Yükseköğretim Kalite Kurulu [YÖKAK], 2019a). YÖKAK Başkanlığı, ulusal kalite ve 

akreditasyon kuruluşlarının tümünün sürekli bir geliştirme/iyileştirme gayreti içinde olmasını beklemektedir 

(YÖKAK, 2019b).  

YÖKAK’a göre akreditasyon; bir alanda bir akreditasyon kuruluşunun önceden belirlediği akademik ve alana özgü 

standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite 

güvence sürecidir (YÖKAK, 2019a).  

Günümüzde pek çok ülkenin yükseköğretimde akreditasyon birlikleri kurmak için çalışma içinde olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte bazı ülkeler karşılaştırıldığında akreditasyon süreci ve uygulamalarıyla ilgili 

farklılıkların olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin, yükseköğretimde akreditasyon; İngiltere’de zorunluluğa dayanırken 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gönüllüğe dayanır (Bakioğlu ve Ülker, 2017).  

Türkiye’de akreditasyon zorunlu değildir ve farklı yükseköğretim programları farklı kuruluşlar tarafından akredite 

edilmektedir. Örneğin, Psikoloji programları Türk Psikologlar Derneği (TPD), Mimarlık programları Mimarlık 

Akreditasyon Kurulu (MİAK), Hemşirelik programları Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Kurulu (HEPDAK) tarafından akredite edilmektedir. Eğitim Fakülteleri de 2012 yılından bu yana Eğitim 

Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından lisans düzeyinde akredite 

edilmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) programlarını akredite eden ayrı bir kuruluş bulunmamakta 

olup RPD programları da akreditasyon için EPDAD’a başvurmaktadırlar.  

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amaçlarından biri psikolojik danışma programlarının İngiltere, Kanada ve ABD ile Türkiye’deki 

akreditasyon süreci hakkında bilgi vermektir. Araştırmanın diğer amacı ise Türkiye’de RPD programlarının 

akreditasyonu ile ilgili tespit edilen eksiklikleri tartışmaktır. Araştırma sonucunda RPD programlarının akreditasyon 

sürecinin daha uygun, etkili ve verimli olmasına yönelik birtakım öneriler sunulmuştur. 

YÖNTEM 

Psikolojik Danışma Programlarının İngiltere, Kanada, ABD ve Türkiye’de akreditasyon süreçlerini inceleyen bu 

çalışma, var olan durumu ortaya koymayı amaçlayan tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. 

 

BULGULAR 

İngiltere’de Akreditasyon 

İngiltere’de öğretmenlik eğitimi veren kurumların akreditasyonunda Teacher Training Agency (TTA-Öğretmen 

Yetiştirme Bürosu) ve Office of Standards in Education (OSE- Eğitimde Standartlar Bürosu) olmak üzere iki önemli 

kuruluş bulunmaktadır (Adıgüzel ve Sağlam, 2009). 
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Psikolojik danışma programları için İngiliz Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Derneği (BACP) meslek için kanıta 

dayalı etik standartları geliştirmekte ve uygulayıcılara kalite güvencesi sağlamaktadır. BACP 1977 yılında kurulmuş 

olup psikolojik danışma alanında hem bireysel hem de kurumsal akreditasyon vermektedir. Bireysel akreditasyona 

başvurmak için BACP’ye kayıtlı bir üye olunması ve BACP onaylı bir kursun ya da aşağıdaki ölçütleri karşılayan 

profesyonel danışmanlık/psikoterapi eğitiminin tamamlanması gerekmektedir (British Association for Counselling and 

Psychotherapy [BACP], 2019) : 

 En az 450 saat öğretmen etkileşimli  

 En az iki yıl (yarı zamanlı) veya bir yıl (tam zamanlı) süren 

 Eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak süpervizyon  

 Teori, beceriler, mesleki konular ve kişisel gelişimi kapsayan 

 Sonunda yetkinliğin bir değerlendirildiği 

 

BACP’a göre kurumsal akredite olmak için, bir psikolojik danışman eğitim programı, şu gereklilikleri veya standartları 

yerine getirmelidir: 

 Kurs sağlayıcısı, mevcut bir BACP organizasyon üyesi olmalıdır. 

 Kurs personeli ekibinin çoğunluğu BACP ya da eşdeğer bir profesyonel akreditasyona sahip olmalıdır. 

 Tüm kurs personeli, bir danışma veya psikoterapi kurumu üyesi olmalıdır. 

 

Bunun yanında: 

 Psikolojik danışma ve psikoterapide uygulayıcı seviyesinde derinlemesine eğitim verilmesi 

 En az 400 saat sınıf temelli öğretim içermeli 

 En az 100 saat psikolojik danışmanın bütünleyici süpervizyon içermeli 

 

Kanada’da Akreditasyon 

Kanada’da danışma psikolojisi eğitimi Eğitim Fakülteleri ve Psikoloji bölümlerinde yürütülmektedir. Psikolojik 

danışman olmak için lisans almak gerekmektedir. Her bölgede lisans almak için gereken şartlar ve işlemler 

değişmektedir. Psikolojik danışma lisansı alabilmek için bazı bölgelerde yüksek lisans derecesi bazıları için doktora 

derecesi almak gerekmektedir. Bir bölgede ise yasal bir gereklilik bulunmamaktadır  (Lalende, 2010).  

Kanada’da psikolojik danışma alanının gelişmesinde The Canadian Psychological Association (CPA-Kanada Psikoloji 

Derneği) ve Canadian Counselling and Psychotherapy Association (CCPA- Kanada Danışmanlık ve Psikoterapi 

Derneği) olmak üzere 2 kuruluşun etkisi bulunmaktadır (Lalande,2010).  

CPA daha çok psikoloji ilkelerini savunmakta olup CCPA psikolojik danışma alan savunuculuğunda daha etkin rol 

oynamaktadır. CPA başlangıçta sadece psikoloji doktora ve stajyerlik (internship) programlarını akredite ederken 1989 

yılında danışma psikolojisi (counselling psychology) doktora ve stajyerlik programlarını da akredite etmeye 

başlamıştır. Akreditasyon kriterleri ve süreci danışma psikolojisi alanına göre uyarlanmıştır. (Lalande,2010).  

Başlangıçta 1965 yılında Kanada Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birliği (CGCA) olarak kurulan CCPA adını, 1999 

yılında Kanada Psikolojik Danışma Derneği (CCA), en son 2009'da Kanada Psikolojik Danışma ve Psikoterapi 

Derneği (CCPA) olarak değiştirmiştir. CCPA psikolojide danışmanlık mesleğinin gelişmesi için hizmet sunmaktadır 

ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan psikolojik danışmanlara odaklanmaktadır (Canadian Counselling and 

Psychotherapy Association [CCPA], 2019). 1965 yılında kurulan CCPA, 

Akreditasyon bir taraftan eğitim programlarının belirlenen asgari standartları karşıladığını ifade etmektedir. Bu asgari 

standartlar: Kurumsal ortamlar, program misyonu ve amaçları, program içeriği, uygulama deneyimleri, öğrenci seçimi 

ve danışmanlığı, fakülte nitelikleri ve iş yükü, program yönetişimi, öğretim desteği ve öz değerlendirmedir. Diğer 
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taraftan, bireylerin bağımsız olarak bir danışman olarak uygulama yapmak için asgari mesleki standartları 

karşıladıklarını kabul etmelerini ifade eder. Sertifika alabilmek için, danışmanlar danışmanlıkta belirli eğitim ve 

öğretim seviyelerini karşılamalı, etik kurallarına uymalı ve uygulamada yetkin ve etik performansı göstermeleri 

konusunda sorumlu tutulmalıdırlar (CCPA, 2019). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD’de) Akreditasyon  

ABD’de kurumsal ve uzmanlık alanında olmak üzere iki tür akreditasyon vardır. Kurumsal akreditasyon tüm 

yükseköğretim kurumunu değerlendirir. Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs 

(CACREP-Psikolojik Danışma ve İlgili Eğitim Programlarının Akreditasyonu Konseyi) gibi uzmanlık alanına özgü 

akreditasyon kuruluşları, kurumlardaki uzmanlık programlarını değerlendirir (Bakioğlu ve Ülker, 2017). 

CACREP, Association for Counselor Education and Supervision (ACES- Psikolojik Danışman Eğitim ve Süpervizyon 

Derneği)’nin bir dizi standart ve akreditasyonla ilgili belgeler geliştirmesi ve sonrasında American Personnel and 

Guidance Association (APGA- Amerikan Personel ve Rehberlik Derneği) ile işbirliği yapması sonucunda 1981 yılında 

kuruldu. The Council for Higher Education Accreditation Commission (CHEA- Yüksek öğretim Akreditasyon 

Konseyi) tarafından da tanınan CACREP tarafından incelenen kurumların çoğu, psikolojik danışmanlık alanında 

lisansüstü derecesi sunan programlardır.  CACREP’e göre akredite olmak için, bir psikolojik danışman eğitim 

programı, şu gereklilikleri veya standartları yerine getirmelidir (Council for Accreditation of Counseling and Related 

Educational Programs [CACREP], 2019):  

1. Kurumsal ortamlar,  

2. Program görevi ve amaçları,  

3. Program içeriği,  

4. Uygulama deneyimleri,  

5. Öğrenci seçimi ve danışmanlığı, 

6.  Fakülte nitelikleri ve iş yükü,  

7. Program yönetimi,  

8. Öğretim desteği ve öz değerlendirme.  

  

CACREP tarafından verilen sertifika, bireylerin bağımsız bir psikolojik danışman olarak uygulama yapabilmeleri için 

asgari mesleki standartlara uyduklarının onaylanması anlamına gelir. Sertifika alabilmek için, psikolojik danışmanlar 

psikolojik danışmanlıkta belirli eğitim ve öğretim seviyelerini karşılamalı, etik kurallara uymalı ve uygulamada yetkin 

ve etik performansı göstermeleri konusunda sorumlu tutulmalıdırlar (CACREP, 2019). 

 

Türkiye’de Akreditasyon  

Türkiye’de farklı yükseköğretim programları farklı kuruluşlar tarafından akredite edilmektedir. Kalite güvencesi ve 

akreditasyon çalışmalarının tarihsel gelişimi incelendiğinde; akreditasyon çalışmalarının ilk olarak mühendislik 

programlarında yürütülmeye başladığı görülmektedir. Sonrasında YÖK, İngiliz Konsolosluğu ile işbirliği içinde, 

1997’de kalite güvencesi sistemini Türk üniversitelerinde oluşturmak için bir proje çalışması başlatmış ve 1999’da 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde akreditasyon yasası kabul edilmiştir (Süngü ve Bayrakçı, 2010). 

Eğitim Fakültelerinde akreditasyon çalışmaları ise 1998–1999 yılında öğretmen eğitiminde standartların geliştirilmesi 

ile başlamış ve sonrasında lisans programları bu standartlara göre yeniden düzenlenmiştir. Türkiye’nin Bologna 

sürecine dâhil olmasıyla devam eden süreçte, YÖK tarafından Avrupa ülkelerindeki kalite yönetimi çalışmalarını 

araştırmak ve gözlemlemek amacıyla akreditasyon kurulu oluşturulmuştur. Kurulun sunduğu raporu dikkate alarak 

YÖK, Eğitim Fakültesinde yer alan programlarda ‘’Eğitimin planlanması-uygulanması-değerlendirilmesi, akademik 

personel, öğrenciler, fakülte-okul iş birliği, öğrenme kaynakları, yönetim, kalite güvencesi sistemi’’ konu 

başlıklarından oluşan bir akreditasyon çalışması başlatmıştır (Mızıkacı, 2003).  
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2005’te Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik yükseköğretimde beş önemli alanı vurgulamaktadır: ‘’Öz değerlendirme, kurum dışı 

değerlendirme, öğrencilerin katılımı, sonuçların yayımlanması ve uluslararası katılım’’.  Yönetmelik kapsamında 

2005’de Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (UAK) tarafından Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite 

Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuştur. YÖDEK bağımsız bir kurul olup görev ve sorumluluğu, yükseköğretim 

kurumlarında kalite güvencesi faaliyetlerinde ilke, standart ve talimatları oluşturmaktır. (Yükseköğretim Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu [YÖDEK], 2019).  

Eğitim Fakültelerinde akreditasyon sürecinin sistematik bir zemine oturtulması noktasında en önemli adımlardan biri 

2012 yılında oluşturulan Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK)’nin tüzük taslağı oluşturarak Eğitim 

Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurması olmuştur. YÖKAK tarafından 

tanınıp yetkilendirilen EPDAD tarafından öğretmenlik programları lisans seviyesinde ve ulusal düzeyde akredite 

edilmektedir. EPDAD’a göre akredite olmak için bir öğretmenlik programı, şu gereklilikleri veya standartları yerine 

getirmelidir:  

1. Öğretimin Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi, 

2. Öğretim Elemanları ve Yetiştirilmesi 

3. Öğrenciler: Öğrenci Alımı, Gelişimi ve Başarısı, Destek ve Rehberlik Hizmetleri 

4. Fakülte-Okul İşbirliği . 

5. Öğrenme Kaynakları: Tesisler, Kütüphane ve Donanım 

6. Yönetim 

7. Kalite Güvencesi  

Bu standartlar doğrultusundan yapılan çalışmalar neticesinde 12 farklı eğitim fakültesinde toplam 31 program akredite 

edilmiştir. Akredite edilen bu programlardan 6 tanesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’tır (Öğretmenlik Eğitim 

Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği [EPDAD], 2019). 

Türkiye’de RPD programları Eğitim Fakültesi bünyesinde EPDAD tarafından, lisans seviyesinde ve ulusal düzeyde 

akredite edilmektedir. Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiştirildiğinden EPDAD akreditasyon sürecinde öğretmenlik 

meslek bilgisi ve öğretmenlik uygulama becerileri değerlendirilmektedir. EPDAD RPD programının akreditasyonu 

konusunda 2016 yılında düzenlediği bir çalıştay ile RPD Lisans Eğitimi Standartları’nı belirlemeye çalışmıştır. Ancak 

öz değerlendirme raporu da dâhil olmak üzere süreç içinde bu standartların etkisi beklenen düzeyde görülememektedir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırma kapsamında farklı ülkelerde bulunan psikolojik danışma programlarının akreditasyon süreci incelendiğinde, 

bu ülkelerde psikolojik danışma programlarını akredite eden ve bu programları diğerlerinden ayrı değerlendiren 

kuruluşların var olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise böyle bir kuruluşun varlığı söz konusu değildir. 

RPD programı gerek öğretim programı, gerek mesleki yetki ve sorumluluklar bakımından öğretmenlik 

programlarından ayrılmaktadır. EPDAD tarafından yürütülen akreditasyon sürecinin öğretmenlik programlarına 

yönelik olması dolayısıyla RPD programı standartlarını karşılamada yetersiz kaldığı düşünülmektedir. EPDAD bu 

konuda 2016 yılında düzenlediği bir çalıştay ile RPD Lisans Eğitimi Standartları’nı belirlese de öz değerlendirme 

raporu da dahil olmak üzere süreç içinde bu standartların etkisi beklenilen düzeyde görülememektedir. Bu sebeple 

diğer ülkelerde bulunan kuruluşlar gibi Türkiye’de de RPD programlarını akredite eden farklı bir kuruluşa ihtiyaç 

olduğu öngörülmektedir. Böyle bir kuruluşun şu standartları göz önünde bulundurmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir:  

1. Bu kuruluşta görev alacak personel öncelikle, psikolojik danışma etik ilkelerini ve meslek standartlarını 

özümsemiş olmalı ve değerlendirmeyi bu doğrultuda yapmalıdır. 
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2. Bu kuruluşta görev alacak personel RPD alanında verilen derslerin içeriği ve kazanımları hakkında bilgi 

sahibi olmalı; program hazırlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirme yeterliğine sahip olmalıdır.  

3. Bu kuruluş, akredite edilecek olan yükseköğretim kurumundaki personel ile öğrencilerin ve alanda çalışan 

psikolojik danışmanların bireysel ve grupla psikolojik danışma yeterliklerini değerlendirebilmeli ve bunu 

yaparken de gerekirse psikolojik ölçme araçlarını kullanabilmelidir. 

4. Bu kuruluş, değerlendirme öncesinde ve gerekirse değerlendirme sonrasında gerekli görülen personel ve 

öğrencilere eğitimde kalite, standartlar ve akreditasyon süreci hakkında eğitim verebilmelidir. 

5. Bu kuruluş, gerekli standartları karşılamakta yeterli olsa da gelişmeye açık yönleri bulunan kurumların bu 

yönlerde kendini geliştirmesi noktasında bir yaptırım gücüne sahip olmalıdır.  

RPD programı lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim hizmeti sunmaktadır. Ancak şu an RPD yüksek 

lisans ve doktora programlarını akredite eden bir kuruluş bulunmamaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak bir akreditasyon 

kuruluşunun varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. 

İngiltere ve Kanada gibi bazı ülkelerde psikolojik danışmanlara bireysel akreditasyon verildiği gözlenmektedir. Bu 

durum alanda çalışan psikolojik danışmanların belirli bir eğitim seviyesine sahip olmasını, belirli uygulama 

eğitimlerinden geçmiş olmasını ve alandaki etik standartlara uymasını gerekli kılmaktadır. Buradan yola çıkılarak 

Türkiye’deki psikolojik danışmanların da bireysel olarak akredite edilmesinin, psikolojik danışmanların mesleki 

gelişimlerinin artmasına ve alandaki aktüaliteyi yakalamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yine İngiltere örneğinde psikolojik danışma alanında kurumsal akreditasyonun sağlanması için öncelikle o kurumda 

çalışan personelin çoğunun bireysel olarak akredite edilmesi gerektiği görülmektedir. Türkiye’de de akreditasyon 

sürecinde böyle bir yapılanmaya gidilmesinin psikolojik danışmanlara sorumluluk alma, işbirliğini sağlama, sürekli 

gelişimi teşvik etme gibi konularda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Böylece kurumsal akreditasyon sürecinin de 

bu noktalarda kolaylaşacağı ileri sürülebilir. 

Akreditasyondan asıl etkilenecek olan kişiler öğrenciler olmasına rağmen, akreditasyon şu an sadece akademik 

personel ve yöneticilerin bir isteği olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla bu kişilerin de sürece etkin bir şekilde dâhil 

edilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.  
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Özet 

 Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin işe tutkunluğunu etkileyen etkenlere yönelik öğretmen görüşlerini 

belirlemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması  ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubu, Uşak İli'nde kamu okullarında görev yapan ve araştırmaya gönüllü katılmak isteyen  24 öğretmenden 

oluşmaktadır.  Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 

toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin işe 

tutkunluklarını etkileyen etkenlerin,   okul içi etkenler, okul dışı etkenler ve kişisel faktörler olarak üç temada 

toplandığı görülmüştür. Okul içi etkenler temasına ilişkin öğretmenlerin işe tutkunluğunu etkileyen etkenler, yönetici, 

meslektaş, öğrenci ve okulun özelliği alt temalarında toplanmıştır. Araştırmada okul dışı etkenler temasına yönelik  

öğretmen görüşlerinin toplandığı alt temalar ise, veli, üst yönetim ve toplum alt temalarıdır.  Kişisel özellikler teması 

ilişkin de öğretmenler,  statü algılarının, mesleklerin yönelik motivasyon durumlarının, yaşadıkları problemlerin ve 

mesleğe yönelik kişisel tutumlarının işe tutkunluklarını etkilediği görüşündedirler.   

Anahtar kelimeler:  İşe tutkunluk; çalışmaya tutkunluk;işte dinçlik; işe adanmışlık;işe yoğunlaşma, 

GİRİŞ 

İşe tutkunluk kavramı, işle ilgili olumlu ve tatmin edici zihinsel durum olarak tanımlanmaktadır. İşe tutkunluk, 

örgütsel sonuçlara yönelik  tatmin edici bilişsel, duygusal ve davranışsal olumlu ruh hali olarak görülmektedir (Kahn, 

2016). Çalışanın işe tutkunlukluğu üç boyutta  görülmektedir. Bu boyutlar; çalışanın işinde hissettiği dinçlik,  işe  

adanmışlık ve işe yoğunlaşmadır. Dinçlik, çalışırken yüksek enerji düzeyini, zihinsel dayanıklılığı, çaba sarf etme 

isteğini ve kolayca yorulmama yeteneğini anlatmaktadır. İşe adanmışlık, çalışanların işlerinin anlamlı olduğunu 

düşünmeleri sonucu, işlerini hevesle yapmaları ve işleriyle gurur duyma durumlarıdır. İşe yoğunlaşma ise,  çalışanın  

yaptığı işe tamamen odaklanması ve mutlu bir şekilde çalışmaya dalmasıdır (Turgut, 2011). İşlerine tutkun olan 

çalışanlar, örgütlerinde olumlu duygular yaşadıklarından, motivasyon kaynaklarını harekete geçirme kabiliyetine 

sahiptirler.  Ayrıca  işlerinde daha iyi performans göstermekte ve örgüte bağlılıklarını başkalarına aktarabilmektedirler. 

Bu nedenle, işe tutkunluk, hem çalışanların, hem  mesleki refahının,  hem de  örgütlerin mesleki sağlıklarının değerli 

bir göstergesi olarak görülmektedir (Gamero-Burón & Lassibille, 2018).  

 

Öğretmenlerin işe tutkunluklarına yönelik yürütülen bir çalışmada,  öğretmenlerin işe tutkunluklarını etkileyen 

öncüllerin, okul içerisinde algıladıkları örgütsel destek,  yönetici desteği ve örgütsel  adalet;   sonuçlarının ise,  iş 

tatmini, örgütsel bağlılık, işi bırakma niyetinde olmama  ve örgütsel vatandaşlık davranışı olduğu tespit edilmiştir. 

Yine aynı araştırmada okulda öğretmenlerin işe tutkunluklarını meslektaş ilişkilerinin, yönetici desteğinin, öğretmen-

öğrenci ilişkilerinin, uygun olmayan fiziksel ortamın, öğrencilerin istenmeyen davranışlarının, fazla iş yükünün ve 

okul ikliminin etkilediği ortaya konulmuştur (Choochom,2016). Ayrıca başka bir araştırmada, okul yöneticilerinin  

öğretmenlerin işe tutkunlukları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Khan, 2016).  Gökhale (2015) tarafından 

yapılan araştırmada da, çalışmalarında coşku ve gurur yaşayan öğretmenlerin mesleklerinden ve yaşamlarından daha 

fazla memnuniyet  duydukları  ortaya konulmuştur. Başka bir araştırmada da,   işe tutkunluk ile öğretmen etkililiği  
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arasında anlamlı ve pozitif olarak ilişkiler  olduğu, eğitim ortamlarında işe tutkun olan öğretmenlerin daha etkili 

öğretmenler olduğu görülmüştür (Minghui, Lei,  Xiaomeng & Potmešilc, 2018).  

Eğitim kalitesini artırmak ve öğrenci gelişimini sağlamakla görevli olan öğretmenlerin kendilerini aktif, 

fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak  işlerine adamaları gerekmektedir(Bakker& Bal, 2010). Anlaşılacağı üzere 

okulların hedeflerine ulaşabilmesinde, öğretmenlerin işe tutkunlukları önemlidir. Öğretmenlerin işe tutkunluklarını ele 

alan araştırmaların Türkiye de çok az  bulunması nedeniyle, bu çalışmayla  alana katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

Bu nedenle araştırmanın amacı, öğretmenlerin işe tutkunlularını etkileyen etkenleri ortaya koymaktır. Araştırmada, 

öğretmenlerin işe tutkunluğunu etkileyen etkenlere ilişkin görüşleri nelerdir?  sorusuna cevap aranmıştır.    

YÖNTEM 

 

Araştırmanın modeli 

 Öğretmenlerin işe tutkunluklarını etkileyen faktörleri inceleyen bu çalışma tarama modelindedir. Araştırma 

nitel araştırma desenlerinden durum çalışması  ile desenlenmiştir.   

Araştırmanın çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu uşak ilinde kamu okullarında görev yapan, araştırmaya gönüllü katılmak isteyen  

24 öğretmenden oluşmaktadır.  Tablo 1’de katılımcı öğretmenlere  ait bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 1.  

Katılımcılara Yönelik Bilgiler 

 Kategori Frekans 

Cinsiyet 
Kadın 14 

Erkek 10 

Okul türü 

İlkokul 8 

Ortaokul 11 

Lise 6 

Kıdem  

1-10 Yıl  10 

11-20 Yıl 

21 Yıl ve üzeri  

7 

7 

Öğretmen sayısı 1-15 öğretmen  

16-30 öğretmen 

31 ve üzeri öğretmen 

5 

8 

11 

  

Tablo 1’de görüldüğü  gibi  araştırmaya katılan öğretmenlerin 14’u kadın, 10’i erkektir. Katılımcıların 8’i ilkokul, 11’i 

ortaokul ve 6’sı liselerde görev yapmakta olan öğretmenlerdir.  Öğretmenlerin  10’u  1-10 yıl,  7’si 11-20 yıl  ve  7’si 

ise, 21 yıl kıdeme sahip öğretmenlerden oluşmaktadır. Öğretmenlerin 5’i 1-15 arası öğretmene, 8’i 16-30 arası 

öğretmene ve 11’i  ise, 31 ve üzeri öğretmene sahip okullarda görev yapmaktadır.  

Araştırma verilerinin toplanması 

 Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanması için öncelikle alan yazın taranmıştır. Daha sonra hazırlanan 

sorulara yönelik alan uzmanlarının görüşleri alınmış ve  form öğretmenlere okutulmuştur. Araştırma verilerinin 

toplanması için hazır hale gelen yapılandırılmış görüşme formu ile öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Veriler, 

öğretmenlerin uygun oldukları zaman diliminde yaklaşık 20 dakika süren görüşmelerle toplanmıştır.  Görüşmeler 

sonucunda elde edilen veriler analiz edilmek üzere Ö1, Ö2, Ö3...Ö24 kodları ile kodlanmıştır.  
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Araştırma Verilerinin Analizi 

Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analizde veriler önceden oluşturulan 

temalar  altında analiz edilmektedir (Yıldırım &Şimşek, 2011).  Toplanan veriler önceden belirlenmiş olan temalar 

altında çözümlenmiş ve alt temalar oluşturulmuştur. Alt temaların güvenilirliği için çözümleme başka bir alan 

uzmanına tekrarlatılmış ve temaların tutarlılığı sağlanmıştır.  Daha sonra temalara son hali verilerek bire bir  alıntılarla 

temalar desteklenmiştir.  

BULGULAR VE YORUMLAR 

 Araştırma verilerinin betimsel olarak çözümlenmesi ile elde edilen bulgular sonucunda oluşan Şekil1’ den de 

anlaşılacağı üzere öğretmenlerin işe tutkunluklarını etkileyen etkenlerin,   okul içi etkenler, okul dışı etkenler ve kişisel 

faktörler olarak üç temada toplandığı görülmektedir.   

 

Şekil 1. Verilerin analizi sonucu oluşan tema ve alt temalar 

 

Okul içi etkenler temasına ilişkin öğretmenlerin işe tutkunluğunu etkileyen etkenlerin yukarıdaki Şekil 1‘de 

de görüleceği üzere dört alt tema altında toplandığı görülmektedir. Bu alt temalar,  yönetici, meslektaş, öğrenci ve 

okulun özelliği alt temalarıdır.     

Yönetici alt temasında  öğretmenler,  yöneticilerinin okul vizyonu konusundaki çabasının, liderlik becerisinin, 

kendilerine olan desteğinin,  öğretmenlerle iletişim kurmasının  ve  davranışlarının adaletli ve saygılı olmasının  işe 

tutkunluklarını etkilediğini ifade etmişlerdir. Yönetici alt temasına ilişkin doğrudan alıntılar şu şekildedir. Öğretmenler 

işe tutkunluklarını etkileyen yöneticileriyle ilgili görüşlerini  “Okul müdürümüzün oldukça kibar ve hoşgörülü 

olmasından dolayı işimi daha da tutkulu bir şekilde yerine getiriyorum” Ö4; “Okul yöneticisi okulun vizyonunu 

belirleyen başlangıç noktasıdır. Doğal olarak tüm yapılacak etkinliklerde liderlik yapmalı, ekip çalışmasına 

yönlendirmeli, motivasyonu sağlamalı ki personelin işine tutkunluğu olumlu yönde artsın” Ö7; “Okul yöneticisiyle 

aramda iletişim problemi ya da farklı sorunlar varsa kuruma isteksiz gelmeme neden olur. İşe karşı motivasyon 
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düzeyim düşer. Sadece yapmam gereken kadarını yapar fazlasını yapmam. Aksine iletişimim iyiyse idarecimle iyi 

anlaşıyorsam yüksek motivasyonla ve fedakarlıkta bulunarak çalışırım. İşimi en iyi şekilde yapmak için gayret 

gösteririm”Ö12, diyerek dile getirmişlerdir.  

Meslektaş alt temasında öğretmenler, meslektaşlarıyla aralarındaki ilişkilerin,  iletişimin, yardımlaşmanın, 

işbirliğinin ve meslektaşlarının çalışkanlığının işe tutkunluklarını etkilediğini belirtmişlerdir. Bunlara yönelik olarak 

öğretmenler “Okul içerisindeki mesleki ilişkilerimin genel olarak iyi olması işe olan tutkunluğumu olumlu yönde 

etkiliyor. İlişkilerimin iyi olması ve insanlarla herhangi bir sıkıntı yaşamamam kendimi daha iyi hissetmeme ve 

enerjimi işime daha iyi yansıtabilmeme olanak sağlıyor” Ö3; "Eğitim bir ekip işidir. İşbirliği olmazsa başarı elde 

edilemez. Okul içi mesleki işbirliği olursa öğretmenin işe tutkunluğu artırmaktadır" "Öğretmen arkadaşların çalışkan 

olması, işine tutkuyla bağlı olması benim de motivasyonumu yükseltiyor. Vurdumduymaz öğretmenler çalışma şevkimi 

azaltıyor"Ö5;"Eğer okuldaki tüm öğretmenlerle iletişim iyi ise bir sorun yoksa, sınıfa girdiğinizde moraliniz ve derse 

motiveniz daha yüksek olur, fakat okuldaki bir sıkıntı hem sınıftaki durumunuzu etkiler, hem de işe yoğunlaşmanızı 

zorlaştırır”20, şeklinde görüş bildirmiştirlerdir. 

Öğrenci alt temasına yönelik ise öğretmenler, öğrencilerle kurdukları iletişimin ve öğrencilerin 

motivasyonunun kendilerinin işe tutkunluğunu etkilediğini belirtmişlerdir. Bunun yanında öğretmenler "Öğrencilerin 

gün geçtikçe derse olan ilgi ve alakası azalıyor.  Bu da benim motivasyonumu en çok düşüren faktör. Çalışmayan, 

vurdumduymaz öğrencilere ders anlatmak mesleki olarak beni köreltiyor.  Nitelikli okullarda iyi öğrencilere ders 

anlatmak daha motive edici bir durum" Ö14; "Öğrenciler öğretmenin işe olan tutkunluğunu etkileyen en önemli 

etkenlerdendir. Öğrenmeye açık, çalışmaya hevesli ve her şeyden önce saygılı öğrenciler öğretmenleri olumlu yönde 

etkileyebilmektedir. Ama tam tersi durumlarda saygısız ve öğrenmeye karşı isteksiz öğrenciler öğretmenin sınıf içinde 

ve dışında enerjisini düşürmekte ve onu olumsuz etkilemektedir”Ö22, diyerek görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Okulun özelliği alt temasına yönelik olarakta öğretmenler,  okulunun ikliminin, okulun fiziksel koşullarının ve 

okul çevresinin işe tutkunlukları üzerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler, “Okulun kültürü ve iklimi 

öğretmenlerde aidiyet duygusunun oluşmasını, okulu benimsemelerini, sahiplenmelerini sağlıyor ve işe tutkunluğu 

olumlu etkiliyor. Öğretmenin kişiliğine uymayan bir okul kültürü veya olumsuz bir okul iklimi varsa bu da olumsuz 

etkiliyor” Ö9; "Okulun fiziksel olanakları işe olan tutkunluğu etkileyebilmektedir. Her şeyden önce birincil ihtiyaçlar 

olarak bahsettiğimiz ısınma ve hijyen gibi faktörler öğretmenleri olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Yeterli ısınma 

ve temizliğin sağlanmadığı ortamlar öğretmenleri olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun dışında öğretmene ders 

etkinlikleri için sağlanan araç gereçler ve teknolojik olanaklar da öğretmenin işe olan tutkusunu 

etkileyebilmektedir"Ö10, ifadeleriyle işe tutkunluklarını etkileyen etkenler hakkında görüşlerini bildirmişlerdir.  

Okul dışı etkenler teması ilişkin öğretmenlerin işe tutkunluğunu etkileyen etkenlerin üç  alt tema altında 

toplandığı görülmektedir (Şekil) Bu alt temalar veli, üst yönetim ve toplum alt temalarıdır 

 Veli alt temasına yönelik olarak öğretmenler velilerin eğitime bakışlarının, velileriyle ilişkilerinin ve velilerin 

eğitim durumlarının işe tutkunluklarını etkilediğini dile getirmektedirler. Öğretmenler bu konudaki görüşlerini, “Veli 

tutum ve davranışları işe tutkunluğumu etkileyebilmektedir”Ö1, “Velinin ekonomik ve kültürel yönden seviyesinin  işe 

tutkunluğum üzerinde  etkisi bulunmaktadır. Bazı veliler bilinçli olmadıkları için öğrenciler derslere karşı biraz 

duyarsız"Ö15, diyerek  dile getirmişlerdir.  

Üst yönetim alt temasına ilişkin öğretmenler,  öğretmenler üst yönetimin yaklaşımı ve üst yönetimden gelen 

sürekli farklı açıklamaların işe tutkunluklarını etkilediğini belirtmişlerdir. Bir öğretmenin bu konudaki görüşleri “Üst 

yönetimin öğretmene yaklaşımı mesleğime karşı olan bakış açımı ve bağlılığımı etkiliyor. Bizi kötüleyen, azarlayan, 

değersizleştiren açıklamalar işe olan tutkunluğumu azaltıyor” Ö21; "Üst makamlar işimi sevmemi işime şevkle 

sarılmamı etkilemektedir. il milli eğitim müdürlüğünün  iletişimi, işi bilen idarecinin olması işe tutkunluğumu 

etkiler.Üst makamların işime burnunu yerli yersiz sokması hiç hoşuma gitmez. Keyfimi kaçırır"Ö2;  " Milli Eğitim 

bakanlığının öğretmenlere yönelik taktir edici ve değerli hissettirecek çalışmalar yapması, öğretmenlerin 
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performanslarının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi, şu anda öğretmen değerlendirmesi yapılmıyor, maaşla 

ödüllendirme kaldırıldı" bunlar işe tutkunluğumu etkiliyor"Ö6,  şeklinde  görüşlerini belirtmişlerdir.  

Toplum alt temasına yönelik öğretmenler toplumdaki öğretmenliğe bakışın ve öğretmene şiddet durumlarının 

işe tutkunlukları üzerinde etkili olduğunu dile getirmişlerdir. Bir öğretmen bu konuda  "Toplum nezdinde öğretmenleri 

değerli kılma ve sahiplenme, öğretmenlerin velilerle karşı karşıya  getirilmemesi (Cimer şikayet ,imzasız dilekçelerle 

soruşturma açma gibi) gibi durumlar öğretmenlerin işe tutkunluğunu olumsuz etkiliyor"Ö6, diyerek görüşlerini ifade 

etmiştir.  

 Kişisel özellikler teması ilişkin öğretmenler, Şekil 1’den de anlaşılacağı gibi statü algısı, mesleklerin yönelik 

motivasyon durumlarının, yaşadıkları problemlerinin ve mesleğe yönelik kişisel tutumlarının işe tutkunluklarını 

etkilediği görüşündedirler. Bu konuda bir öğretmen  görüşlerini “Son yıllarda öğretmenlik mesleğinin statüsünün 

düştüğünü düşünüyorum. mesleğimiz artık eskisi kadar değerli ve saygın görülmüyor. bu da benim mesleğe olan 

bakışımı değiştiriyor"Ö19, diyerek görüşlerini ortaya koymuştur. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 Bu çalışma öğretmenlerin işe tutkunluklarını etkileyen etkenlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre,  öğretmenlerin işe tutkunluklarını etkileyen etkenlerin okul içi etkenler, okul 

dışı etkenler ve kişisel etkenler olmak üzere üç tema altında toplandığı görülmektedir. 

 Araştırmaya göre okul içi etkenler temasına ilişkin öğretmenlerin işe tutkunluğunu etkileyen etkenler,  yönetici, 

öğretmen, öğrenci ve okul özellikleri olmak üzere  dört alt temada  toplanmıştır. Bu alt temalara göre  öğrtemenler, 

yöneticilerin kendilerine yönelik tutum,  davranış ve uygulamalarının,  kuldaki öğretmenler arası işbirliği, iletişim ve 

yardımlaşma gibi ilişkilerin, öğrencilerinin motivasyon durumlarının ve okullarının  iklimi ve fiziksel olanaklarının 

işe tutkunluklarını etkilediğini dile getirmişlerdir.  Choochom (2016) tarafından öğretmenlerin işe tutkunluklarına 

yönelik yapılan çalışmada da,  öğretmenlerin işe tutkunluklarını etkileyen öncüllerin okul içerisinde algıladıkları 

örgütsel destek,  yönetici  desteği ve örgütsel  adalet, meslektaş ilişkileri, öğretmen-öğrenci ilişkileri, uygun olmayan 

fiziksel ortam, öğrencilerin istenmeyen davranışları, fazla iş yükü ve okul iklimi  olduğu ortaya konulmuştur.  Yine 

Khan (2016) tarafından öğretmenlerin işe tutkunlukları üzerinde okul yönetiminin  etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısı ile araştırmanın bu araştırmalarla  benzer sonuçlara ulaştığı görülmektedir. İşe tutkunluğu etkileyen etkenler 

hakkında yurt içinde yapılana çalışmalar  incelendiğinde; örgütlerdeki  örgütsel adalet (Gazioğlu, 2018), algılanan 

yönetici desteği (Göktepe, 2016) ve güçlendirme  (Çağlar, 2011) uygulamalarının  işe tutkunluğu etkilediği 

görülmektedir.   

Yine araştırmada  okul dışı etkenler teması ilişkin öğretmenlerin işe tutkunluğunu etkileyen etkenlerin üç  alt 

tema altında toplandığı, bu temaların  veli, üst yönetim ve toplum alt temaları olduğu görülmektedir. Öğretmenler 

velilerin eğitime bakışlarının, velileriyle ilişkilerinin ve velilerin eğitim durumlarının işe tutkunluklarını etkilediğini 

belirtmişlerdir. Hatipoğlu ve Kavas (2016) yapmış olduğu araştırmalarında velilerin olumlu ve bilgilendirici 

yaklaşımlarının öğretmenlerin performansını olumlu etkileyerek artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.Yine öğretmenler,  

öğretmenler üst yönetimin yaklaşımı ve üst yönetimden gelen açıklamaların işe tutkunlukları üzerinde etkili olduğu 

görüşündedirler. Öğretmen görüşlerine göre öğretmenlerin işe tutkunluklarını etkileyen başka bir etkende toplumdaki 

öğretmenliğe bakış açısı ve öğretmene şiddet durumlarıdır. TEDMEM(2014) tarafından yapılan araştırma sonuçları 

da, öğretmenlerin,  öğretmenlikle ilgili toplumsal görüşü olumsuz algılamalarıyla, örgütle özdeşim kurma ve 

mesleklerine yönelik olumlu duygular besleme konusunda sıkıntılar yaşadıklarını göstermektedir.  

Araştırmanın başka bir sonucuna göre de kişisel etkenler   temasına göre öğretmenler, toplumda kendilerine 

verilen değer sonucunda oluşturdukları statü algılarının mesleklerin yönelik motivasyonlarını ve tutumlarını 

etkilediklerini bunun da işe tutkunluk durumlarını etkilediğini ifade etmişlerdir. Yine yaşadıkları kişisel 

problemlerinde işe tutkunlarını etkilediğini belirtmişlerdir.  Alan yazına göre de işe tutkunluğun olası sonuçları,  işe 

ilişkin pozitif tutumlar, sağlık, fazladan rol davranışı işlerinden duydukları tatmin,performansa yönelik çıktılar,  
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örgütsel özdeşleşme,  örgütlerine daha fazla bağlılık hissetme  ve bulundukları örgütten ayrılma niyeti 

taşımadır(Demerouti,  Bakker, Janssen ve Schaufeli, 2001; Schaufeli, Taris ve Rhenen, 2008; Schaufeli ve Bakker, 

2004; Bakker, 2011; Kamanlı, 2015; Korkmaz, 2018 ). Öğretmenleri psikolojik olarak mesleklerine bağlayacak, 

onlarda olumlu duyguların gelişmesine sebep olacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi öncelikli politikalar arasında 

ele alınmalıdır (TEDMEM, 2014). Dolayısı ile alan yazına ve araştırma sonuçlarına dayalı olarak,  öğretmenlerin işe 

tutkunluklarını olumsuz etkenlerin ortadan kaldırılması için önlemlerin alınması ve işe tutkunluklarını artırıcı 

uygulamaların yapılması gerektiği belirtilebilmektedir.  
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Özet 

Yükseköğretimde akreditasyon eğitimin kalitesini artıran ve halka hesapverilebilirliği sağlayan önemli bir araçtır. 

Türkiye’nin Bologna sürecine dâhil olması ile birlikte yükseköğretimde akreditasyon önem kazanmış, akreditasyon 

çalışmaları hızlanmıştır. Psikolojik danışma mesleğinin gelişmesinde akreditasyonun özel bir yeri bulunmaktadır. Bu 

çalışmada 2019 yılında akredite edilen Hacettepe Üniversitesi RPD Lisans programının akreditasyon süreci anlatılmış. 

Akreditasyon sürecinde yapılan hazırlıklar, karşılaşılan güçlükler ve çıkarılan derslerden söz edilmiştir. Ulusal 

düzeyde psikolojik danışma programlarının akreditasyonuna ilişkin bir takım önerilerde bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, yükseköğretim, psikolojik danışma.  

 

THE ACCREDITATION PROCESS OF HACETTEPE UNIVERSITY PSYCHOLOGICAL COUNSELING 

AND GUIDANCE PROGRAM: LESSONS LEARNED 

ABSTRACT  

Accreditation in higher education is an important process that improves the quality of education and provides 

accountability to the public. Accreditation has gained in prominence and accreditation studies have increased on the 

Bologna Process. Accreditation and quality are vital issues that contribute improving of psychological counseling 

profession. This study focuses on the accreditation process of Hacettepe University Psychological Counseling and 

Guidance undergraduate program. Also process, challenges and lessons learned have described in this research. 

Finally, several suggestions have presented for development national accreditation of psychological counseling 

programs.  

Key Words: Accreditation, higher education, psychological counseling.  

PROBLEM DURUMU VE AMAÇ 

Günümüzde eğitim, sınırlar ötesi ve ülkeler arası bir hal almıştır. Öğrenci hareketliliği artmış ve kurumlar arası işbirliği 

önem kazanmıştır. 1999 yılında imzalanan Bologna Bildirgesi ile Bologna Süreci başlamış ve Avrupa 

Yükseköğretiminde yeni bir döneme geçilmiştir (Ayvaz, Kuşakçı ve Borat, 2016). Yükseköğretimi geliştirmek ve 

kurumlar arası işbirliğini artırmak için bir takım yenilikler yapılmıştır. Akademik hareketliliği artırma girişimleri 

hızlanmış, ortak bir kredi sistemi oluşturmak için Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) geçiş çalışmaları 

başlamış, kalite güvence sistemi oluşturma önem kazanmıştır (Korkut, 2008).  

Eğitimde kalite, eğitim sürecinden geçen bireylerin istenilen özelliklere sahip olması ya da edindikleri özelliklerin 

belirlenen standartlara uygun olmasıdır (Adıgüzel ve Sağlam, 2009). Eğitimin kalitesini ortaya koyan göstergelerden 

biri de akreditasyondur. Akreditasyon, yükseköğretim enstitülerinin ya da programlarının kalitesinin gözden 
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geçirilmesidir. Enstitü veya programın akademik kalitesini ve halka hesap verilebilirliği artırmak için paydaşlar 

tarafından incelenmesine ve kurumun kendini incelemesine dayanır(CHEA, 2019). Akreditasyonun amacı, kurumun 

ya da programın ulusal veya uluslararası belirli performans standartlarına sahip olduğunu ortaya koymak ve halka 

güven tesis etmektir (Aktan ve Gencel, 2007).  

Akreditasyon sürecinin belirli aşamaları bulunmaktadır. Öncelikle program ya da enstitü bir akreditasyon kuruluşunun 

standartlarını ve kriterlerini esas alarak öz değerlendirme yapar. Daha sonra program ya da enstitü kalitenin 

kanıtlanması için paydaşları tarafından gözden geçirilir. Son olarak akreditasyon kurumu bir değerlendirme yapar ve 

karar verir. Söz konusu programa veya enstitüye akreditasyon verilip verilmeyeceği ya da ne şartlar altında 

akreditasyon verileceği kararlaştırılır (CHEA, 2019). Akreditasyonun geçerliliği belirli bir süre ile sınırlıdır. Geçerlilik 

süresi dolduğunda tekrar akreditasyon sürecine başvurulur ve değerlendirme yapılır.  

Türkiye’de yükseköğretim kaliteyi sağlamak ve tanınırlığı artırmak için 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu 

(YÖKAK), Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı olarak kurulmuştur. YÖKAK’ın üç temel görevi bulunmaktadır; 

1. yükseköğretim kuruluşlarının kendi kalite güvence sistemlerini oluşturmalarına rehberlik etmek, 2. ulusal 

akreditasyon kuruluşlarını yetkilendirmek ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarını tanımak, 3. yükseköğretim 

kurumlarında kalite kültürünü yaygınlaştırmaktır (YÖKAK, 2019).   

YÖKAK 2019 yılı raporlarına göre Türkiye’de yetkili 12 ulusal akreditasyon kuruluşu bulunmaktadır. Örneğin 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Tıp Eğitimini Geliştirme 

Derneği (TEPDAK), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Mimarlar Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği (MİAK) ve 

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) YÖKAK tarafından 

yetkilendirilmiş ulusal akreditasyon kuruluşlarıdır.  

Türkiye’de yükseköğretimde kaliteye verilen önemin artması, üniversitelerin akredite olma gayretlerine de 

yansımaktadır.  YÖKAK raporlarına göre ulusal akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program sayısı 2016 yılında 

340 iken, 2019 yılında 508’dir. Eğitim programlarında ise bu sayının 2016’da dört olduğu 2019’da ise 33’e yükseldiği 

görülmektedir (EPDAD, 2019a). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları da eğitim fakültesi bünyesinde 

Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmektedir. 

Kısacası ülkemizde psikolojik danışma eğitimi veren programları akredite eden özel bir kuruluş bulunmaktadır.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde psikolojik danışma programlarını akredite eden kuruluş Psikolojik Danışma ve İlgili 

Eğitimlerin Akreditasyonu Kurulu’dur (Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs-

CACREP). CACREP, psikolojik danışma mesleğine öncü bir kuruluştur. Bununla birlikte mesleğin tanınmasına ve 

profesyonelleşmesine katkı sağlayan nüfuzlu katılımcılara sahiptir (Urofsky, 2013). Bu tür profesyonel kuruluşların 

varlığı mesleğin olgunlaşmasının en önemli göstergelerden biridir(Stanard, 2013). Ayrıca ulusal akreditasyon 

standartlarının belirlenmesi ve lisans programları arasında sorunsuz geçiş sağlanması ile psikolojik danışma mesleğinin 

psikoloji ve sosyal çalışma alanları arasında olgunlaşmış bir ruh sağlığı mesleği olarak kendine yer bulmasının 

kolaylaşması beklenmektedir (Mascari, &Webber, 2013).  

Daha önce de söz edildiği gibi Bologna Süreci ile birlikte yükseköğretimde kalite ve akreditasyon önem kazanmış. Bu 

süreçte kurumlar arası geçişi kolaylaştırmak ve ortak bir yükseköğretim alanı oluşturmak için Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi’ne (AKTS) geçilme kararı alınmıştır. Türkiye’nin 2001 yılında Bologna Sürecine dâhil olması ile Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) programları hızlı bir şekilde derslerini Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne (AKTS) 

göre yapılandırmışlardır (Korkut, 2008). Bununla birlikte Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programlarının bir 

kısmı akreditasyon çalışmalarına başlamışlardır. Akredite edilen RPD lisans programlarının sayısı 2019 yılında altı 

olmuştur (EPDAD, 2019a). Hacettepe Üniversitesi RPD lisans programı da akredite edilen programlar arasında yer 

almaktadır.  

Hacettepe Üniversitesi RPD Anabilim Dalı’nın ülkemizde psikolojik danışmanın gelişmesinde, akademisyen ve 

meslek elemanı yetişmesinde önemli katkıları olmuştur. RPD Anabilim dalının geçmişine bakıldığında psikolojik 
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danışma alanındaki yeri daha iyi anlaşılabilir. Psikolojik danışma alanında ilk lisansüstü eğitim Hacettepe 

Üniversitesi’nde, Eğitim Bölümü bünyesinde 1966-1967 eğitim öğretim yılında verilmiştir. Lisansüstü eğitim 1974 

yılında üniversitenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü altında devam etmiştir. O yıllar bölüm olan RPD, 1982 

yılında kabul edilen YÖK yasası ile Eğitim Bilimleri Bölümü içerisinde Anabilim dalı olmuştur. PDR Anabilim Dalı 

ilk lisansüstü PDR programı olduğu için ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını da yetiştirmiştir. Bununla 

birlikte RPD anabilim dalının öğretim elemanlarının girişimleriyle Türk Psikolojik Danışma Derneği’ni kurulmuştur. 

RPD Anabilim Dalı’nın öncelikli amacı ulusal ihtiyaçları karşılayabilecek ve uluslararası standartlarla rekabet 

edebilecek nitelikte psikolojik danışmanlar yetiştirmektedir.  

Hacettepe Üniversitesi RPD lisans programı psikolojik danışman eğitiminde sunmuş olduğu hizmetin kalitesini 

görünür kılmak ve artırmak; öz ve dış değerlendirme ile olası eksikliklerini tespit etmek amacıyla akreditasyon sürecine 

girmiştir.  Bu sürecin sonunda Hacettepe Üniversitesi RPD lisans programı EPDAD tarafından 28.03.2019 tarihinden 

28.03.2022 tarihine kadar 3 yıllığına akredite edilmiştir. Bu çalışmanın amacı RPD Anabilim Dalı Lisans programının 

akreditasyon sürecini anlatmaktır. Araştırmada, anabilim dalı tarafından yapılan hazırlıklar, karşılaşılan güçlükler ve 

çıkarılan derslerden söz edilmiştir. Araştırmacılar akreditasyon sürecindeki deneyimlerinden yola çıkarak danışman 

eğitiminin ulusal düzeyde akreditasyonu ile ilgili bir takım öneriler sunmuşlardır.  

BULGULAR 

Bu araştırmanın bulgularında Hacettepe Üniversitesi RPD Anabilim Dalı lisans programının akreditasyon sürecini üç 

başlık olarak anlatılmıştır. İlk olarak akreditasyon süreci anlatılmış, daha sonra araştırmacıların akreditasyon sürecinde 

karşılaştıkları sorunlardan söz edilmiş, son olarak çıkarılan dersler, bir başka deyişle araştırmacılar tarafından 

öğrenilen deneyimler aktarılmıştır.  

1. AKREDİTASYON SÜRECİ  

Akreditasyon çalışmalarının başında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından akreditasyon kurulu 

oluşturulmuştur. Dekanlık tarafından düzenlenen toplantılar ile akreditasyona başvuran iki anabilim dalının öğretim 

elemanlarına akreditasyon süreci hakkında bilgi verilmiştir. Belirli aralıklar ile yapılan toplantılar sayesinde 

akreditasyon sürecinde anabilim dalları arasında koordinasyon sağlanmıştır.  

Akreditasyon süreci öz değerlendirme raporunun hazırlanması ile başlamıştır. Öz değerlendirme raporu RPD Anabilim 

Dalı tarafından Temmuz 2018’de hazırlanmış ve dekanlık tarafından EPDAD sistemine yüklenmiştir. Öz 

değerlendirme akreditasyonun önemli bir aşamasını oluşturur ve kurumun kendini değerlendirmesini içerir. EPDAD 

hazırlanacak öz değerlendirme raporunda sunulan eğitim programının tanıtılmasını ve değerlendirilmesini istemektedir 

(EPDAD, 2016). Önemli olan programın kendini gerçekçi bir şekilde tanıtması, mevcut durumu anlatması ve abartıya 

yer vermemesidir. Çünkü öz değerlendirme raporunda söz edilen yeterliliklerin akreditasyon kanıtları ile 

desteklenmesi beklenmektedir.  

Akreditasyon kanıtları öz değerlendirme raporunda programa ve üniversiteye ilişkin söz edilen yeterlilikleri ispatlamak 

amacıyla oluşturulmaktadır. Akreditasyon kanıtları, EPDAD’ın belirlemiş olduğu değerlendirme standartlarını da 

kapsayacak şekilde 13 başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar klasörlere ve alt klasörlere ayrılmaktadır. Oluşturulan 

akreditasyon kanıtları aşağıda yer alan 13 klasörden oluşmaktadır; 

1. Program dersleri-program yeterlikleri matrisi,  

2. Öz değerlendirme raporu,  

3. Öğretimin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi,  

4. Öğrenciler,  

5. Fakülte-Okul İşbirliği,  
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6. Tesisler, kütüphane ve donanım, 

7. Yönetim,  

8. Kalite güvencesi,  

9. Komisyon ve koordinatörlükler,  

10. Öğrenci memnuniyeti ve mezunların izlenmesi,  

11. Öğretim elemanlarının mesleki gelişimleri,  

12. Ders içerikleri, öğretim materyalleri ve değerlendirme  

13. RPD Anabilim Dalı toplantı tutanakları 

Akreditasyon kanıtlarının oluşturulması akreditasyon hazırlıklarının büyük bir kısmını oluşturulmaktadır. Kanıtların 

oluşturulması ile hazırlıklar tamamlanarak akreditasyon ziyareti için uygun günler belirlenmiştir.  

Akreditasyon ziyareti 2019 yılı Ocak ayında gerçeklemiş ve üç gün sürmüştür. Ziyaret ekibinde yer alan görevliler 

farklı üniversitelerden gelmekte olup, bazıları RPD Anabilim dalından bazıları ise farklı Anabilim dallarında görev 

yapmaktadırlar. Farklı bir üniversitedeki bir RPD lisans programında öğrenci de ziyaret ekibinde yer almıştır. 

Akreditasyon ziyareti kapsamında ekip tarafından sınıf gözlemleri gerçekleştirilmiş, RPD Anabilim Dalı öğretim 

görevlileri ile görüşülmüştür. Üniversite kampüsünde yer alan kütüphane, sağlık, spor tesisleri gezilmiş ve bir takım 

gözlemlerde bulunulmuştur. Son olarak ekip, akreditasyon ziyareti sırasında edindikleri izlenimleri paylaşmışlardır. 

Akreditasyon kararı iki ay sonunda bildirilmiş, bu karara göre RPD Lisans programı EPDAD tarafından üç yıl süre ile 

akredite edilmiştir.  

2. KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

Hacettepe Üniversitesi RPD Anabilim Dalı’nın akreditasyon sürecinde karşılaştıkları güçlüklerden ilki EPDAD’ın 

standartlarına uygun bir şekilde öz değerlendirme raporu hazırlamakla ilgilidir. Öz değerlendirme raporu hazırlanırken 

EPDAD’ın internet sayfasında yer alan “Öğretmen Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporu” dikkate alınmıştır. 

Bu aşamada, hem örnek öz değerlendirme şablonun anlaşılması ile ilgili hem de EPDAD değerlendirmesinin 

öğretmenlik eğitimine uygun olmasıyla ilgili bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. İlk olarak EPDAD’ın örnek öz 

değerlendirme raporunun bazı kısımları aşağıda açıklanarak, araştırmacılar tarafından anlaşılmayan kısımlara 

değinilmiştir.  

EPDAD’ın örnek öz değerlendirme şablonunda yer alan öğretim elemanlarının aldıkları ücretler hakkında bilgi 

istenilmektedir (EPDAD, 2016). Ücret bilgisinin paylaşılmasının isteğe bağlı olduğundan raporda söz edilmektedir. 

Araştırmacılar bu bilginin istenilme gerekçesi ve akreditasyon ile ilişkisi yeterince açıklanmadığı düşünmektedirler. 

Bununla birlikte öğretim elemanlarının aldıkları ücretin fakülte ve program için ayrı ayrı tablo halinde istenilmektedir. 

Bu durumun öz değerlendirme raporunda tekrara yol açtığı ve araştırmacıların iş yükünü artırdığı gözlenmiştir.  

Karşılaşılan güçlüklerden bir diğeri ise akreditasyon kanıtlarını oluştururken doküman oluşturmakla ilgilidir. Örneğin, 

öğrenme kaynaklarının tanıtılması için EPDAD tarafından, “ders öğretim mekânlarının, laboratuvar gibi mekânların 

sayı ve büyüklük açısından tanıtılması; kitap, dergi gibi öğrencilerin ulaşabileceği kaynaklar hakkında bilgi verilmesi” 

istenmektedir (EPDAD, 2016). Bu açıklamadan yola çıkılarak öğrenme kaynaklarını tanıtmak amacıyla kütüphane 

veri tabanları yazılmış ve kütüphanede kayıtlı kitapların listesi oluşturulmuştur. Kitap listesinin tamamını akreditasyon 

dosyasına sığdırmak mümkün olmadığı için bir kısmı bilgisayarda kayıt altına alınmıştır. Ek olarak öğretim 

mekânlarını tanıtmak için uygulama birimi ve kampüsteki tesisler hakkında tanımlayıcı bilgilere EPDAD öz 

değerlendirme raporunda yer verilmiş ancak Hacettepe gibi büyük bir üniversite kampüsün tesislerini betimlemenin 

zor olduğu görülmüştür.  
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Karşılaşılan güçlüklerden bir kısmı ise EPDAD’ın akreditasyon sürecinin öğretmenlik eğitimi programlarına uygun 

olması ancak RPD programına uygun olmaması ile ilgilidir. Akreditasyon değerlendirmesinde öğretmenlik 

becerilerinin kazandırılmasına ilişkin sorular yer almaktadır. Bununla birlikte öz değerlendirme raporu hazırlanırken 

RPD derslerinin öğretmenlik meslek bilgisi ile ilişkilendirilmesi beklenmektedir. Örnek vermek gerekirse EPDAD’ın 

“Değerlendiricilerin Yanıt Arayacakları Sorular” isimli formunda öğretmenlik becerileri ile ilgili ifadeler yer 

almaktadır. Örneğin değerlendiricilerin «Öğrenciler, öğretmenlik becerilerini uygulama fırsatına sahipler mi?» 

sorusuna yanıt aramaları beklenmektedir (EPDAD, 2019b). Görüldüğü gibi EPDAD’ın değerlendirme esaslarında 

psikolojik danışma becerileri yer almamakta, öğretmenlik becerileri vurgulanmaktadır. Benzer şekilde EPDAD’ın 

örnek öz değerlendirme raporunda program derslerin öğretmenlik meslek bilgisi ile ilişkilendirilmesi istenilmektedir 

(EPDAD, 2016).  

Son olarak bazı etik güçlüklerden söz etmek mümkündür. Derslerle ilgili kanıtlar arasında her bir derse ilişkin 

değerlendirmenin nasıl olduğunu gösteren dosyaların oluşturulması beklenmektedir. Lisans programında verilen 

derslerle ilgili ödevlerden, sınav evraklarından ve raporlardan örnekler alınmıştır. Sınav evraklarının öğretim 

elemanları tarafından saklanması gerektiği için araştırmacılar fotokopi yolu ile evrakların birer örneğini almışlardır. 

Öğrencilerin isimlerini ve notlarını gizlemek gerekmektedir. Daha önemli bir nokta ise bireysel ve grupla psikolojik 

danışma, mesleki rehberlik gibi uygulama derslerinde psikolojik danışma kayıtları sınav evrakı olarak kabul 

edilmektedir. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi ile ilgili kanıtlar oluşturulurken danışanın bilgisini gizleme 

sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Özetlemek gerekirse ders değerlendirme kanıtlarının oluşturulmasında bazı etik 

sorunlar olduğu görülmektedir.  

3. ÇIKARILAN DERSLER  

Çıkarılan dersler ile araştırmacıların Hacettepe Üniversitesi RPD Lisans programının akreditasyonu sürecinde 

öğrendikleri deneyimler aktarılmaya çalışılmıştır. Bu deneyimler akreditasyon sürecinde önemli olan konuların neler 

olduğunu vurgulamaktadır.  

İlk olarak akreditasyon, programın kendini dürüst bir şekilde değerlendirmesine dayanmaktadır. Önemli olan nokta 

programın yapısını, program tarafından sunulan eğitimi ve yapılan işleri abartıya yer vermeden aynı zamanda 

küçümsemeden anlatmaktır. Akreditasyon programın güçlü yönleri pekiştirmesi ve zayıf yönlerini geliştirmesi için 

fırsat sağlamaktadır. Bu sebeple akreditasyon sürecinde mevcut durumu olduğu gibi göstermek esas odak noktası 

olmalıdır.  

Akreditasyon, eğitimde hesapverilebilirlik için bir araçtır (Aktan ve Gencel, 2007). Araştırmacılar akreditasyon 

sürecinde hem bireysel hem de kurumsal anlamda hesapverilebilirliğin önemini bir kez daha kavramışlardır. Örneğin 

program derslerini tanıtırken öğretim elemanlarının ders izlencelerini ve değerlendirme örneklerini paylaşması 

beklenmektedir. Bu durumun öğretim elemanlarının vermiş oldukları derslere ilişkin hesap verme sorumlulukları ile 

ilişkili olduğu görülmüştür. Öğretim elemanlarının atama süreçleri, anabilim dalı toplantı tutanakları, fakülte kurul 

kararları akreditasyon kanıtları arasında yer almaktadır. Akreditasyon sürecinde söz konusu kanıtların oluşturulması 

kurumsal hesapverilebilirliğin önemini yansıtmaktadır. Hesapverilebilirliğin programın ve yükseköğretimin 

şeffaflığının önemli bir göstergesi olduğu görülmüştür. 

Yoğun bir emek harcamayı gerektiren akreditasyon sürecinde işbirliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. RPD Anabilim 

Dalı öğretim elemanlarının işbirliği ile özverili bir şekilde akreditasyonda görev almışlardır. İşbirliği sayesinde 

programdaki öğretim elemanlarının akreditasyon ile ilgili iş yükü azalmış ve motivasyonları artmıştır. Bu sebeple 

akreditasyona başvuran programdaki tüm öğretim elemanlarının akreditasyon çalışmalarında yer almasının ve 

akreditasyon sürecinden haberdar olmasının önemli olduğu düşünülmektedir.    

Akreditasyon sadece programın değil, fakültenin ve üniversitenin de kendini geliştirmesi için bir fırsat sunmaktadır. 

Örneğin akreditasyon ziyaretinin sonunda RPD programına ilişkin izlenimlerinden bazıları dersliklerin yetersiz olması 

ve üniversite kampüsündeki ulaşım sorunu ile ilgilidir. Akreditasyon süreci bittiğinde yeniden akreditasyon alınması 
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için tespit edilen sorunların çözülmüş olması beklenir. Bu durumda akreditasyonun devamlılığı için programın, 

fakültenin ve üniversite yönetiminin gelişmeye açık olması önemlidir.  

Akreditasyon değerlendirmelerin bir kısmı fakültenin ve üniversitenin kaliteye verdiği önemi sorgulamaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi’nde kalitenin bir kültür olarak benimsendiği görülmektedir. Üniversitedeki kaliteyi artırmak 

amacıyla Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu kurulmuştur. Komisyon üniversitenin iç ve dış değerlendirme 

çalışmalarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporları hazırlamaktadır. Üniversitenin stratejik planlarını 

gerçekleştirmeye yönelik çalışmakta ayrıca iç ve dış değerlendirme çalışmalarını desteklemektedir.  

Hacettepe Üniversitesi RPD Anabilim Dalı’nın geçmişinin ülkemizde psikolojik danışma alanının geçmişi ile aynı 

olduğu söylenebilir. RPD Anabilim Dalı, psikolojik danışma alanında ilk lisansüstü eğitimi sağladığı için psikolojik 

danışma eğitimi veren birçok öğretim elemanını da yetiştirmiş bulunmaktadır. RPD Anabilim Dalı’nın nitelikli meslek 

elemanları ve psikolojik danışma eğitimcileri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Anabilim dalında var olan kurum kültürü 

akreditasyonun benimsenmesini ve çalışmaların hızlandırmıştır.  Üniversitede ve RPD Anabilim Dalı’nda 

akreditasyona yönelik olumlu bakış açısı olduğu gözlenmiştir.  

Son olarak akreditasyon sürecinde en önemli konulardan birinin yönetim desteği olduğu düşünülmektedir. Hacettepe 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı akreditasyon sürecinin başından sonuna kadar desteğini sunmuştur. 

Akreditasyona başvuran anabilim dallarının koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamış, yönetimden beklenen rol ve 

sorumlulukları eksiksiz yerine getirmiştir. İşbirliği ve destek sağlandığında, akreditasyon sürecinin kolaylaştığı ve 

eğitim fakültesinde yer alan diğer programların da akreditasyon sürecine başvurmak için motive oldukları görülmüştür.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Hacettepe RPD lisans programının akreditasyon sürecine, karşılaşılan güçlüklere ve çıkarılan derslere 

yer verilmiştir. Ülkemizde psikolojik danışman eğitiminin akreditasyonuna ilişkin ve EPDAD’ın akreditasyon sürecine 

ilişkin sonuçlardan ve önerilerden söz edilmiştir.  

Psikolojik danışma alanında akreditasyon, mesleğin olgunlaşması ve profesyonelleşmesi için oldukça önemli bir 

adımdır (Mascari, & Webber, 2013; Stanard, 2013). Ülkemizde EPDAD eğitim fakültelerindeki programlardan biri 

olan RPD lisans programlarını akredite etmektedir. Psikolojik danışma alanında akreditasyon veren özel bir kuruluş 

bulunmamakta sadece lisans eğitiminde ve ulusal düzeyde akreditasyon sağlanmaktadır. Altı üniversitedeki RPD lisans 

programları akredite edilmiş, bazı programlar ise akreditasyon sürecine başvurmuşlardır. EPDAD’ın girişimleri ve 

RPD programlarının akredite olma gayretleri ülkemizde akreditasyonun gelişimi açısından sevindiricidir.  

Akreditasyon, yükseköğretim programının sağladığı eğitim hakkında öğrencilere teminat vermektedir. ABD’de bir 

üniversitenin psikolojik danışma yüksek lisans programındaki öğrenciler ile yapılan bir araştırmada akreditasyonun 

öğrencilerin programa kayıt olurken göz önünde bulundurdukları faktörlerden biri olduğu görülmüştür (Wilkinson, 

2016). Bu durumda bir programın akredite olmasının, öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmesi anlamına geldiği 

söylenebilir. Ülkemizde RPD programlarının akredite olması, daha çok sayıda ve daha farklı kesimlerden öğrencilerin 

programlara kayıt olmasına katkı sağlayabilir. 

EPDAD Eğitim Fakültelerinde bulunan programları akredite etmektedir. İçeriğindeki değerlendirme kriterleri göz 

önünde bulundurulursa öğretmen yetiştirme programlarının akreditasyonuna uygun olduğu ancak psikolojik danışman 

eğitimi veren programlar için uygun olmadığı görülmektedir. Bu durumda RPD programlarının standartlarını 

belirleyecek ve psikolojik danışman eğitimine uygun değerlendirmeler yapacak olan ayrı bir ulusal akreditasyon 

kuruluşuna ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

EPDAD’ın örnek öz değerlendirme şablonunda bazı bilgilerin tekrar tekrar istenilmesi ve akreditasyon ile ilişkisinin 

yeterince açıklanmaması raporu hazırlayanların iş yükünü artırmaktadır. Zaman, iş gücü ve ekonomik açıdan tasarruf 

edilebilmesi için ve akreditasyona başvuru sürecini kolaylaştırmak adına daha öz ve akreditasyonla doğrudan ilişkili 

bilgiler istenilebilir. Bununla birlikte akreditasyon kanıtları için özellikle kütüphane veri tabanlarının, kanunların, 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

425 
 

yönetmeliklerin, ders materyallerinin (sunum, ödevler, rapor, sınav kağıdı) yazılı ortamda sunulması yerine  bilgisayar 

ortamında EPDAD’a sunulması daha pratik ve ekonomik olabilir. Nitekim derslerde sınav ve performans 

değerlendirmeleri için kanıtlar sunulurken gizlilik ve dosyalama ile ilgili bazı sorunlar yaşanmıştır.  

Son olarak kütüphane, laboratuvar, uygulama birimi gibi tesisler EPDAD ziyaret ekibi tarafından gezilmiş ve bir takım 

gözlemlerde bulunulmuştur. Bu durumda öz değerlendirme raporunda tesisler hakkında detaylı bilgi istenilmesi yerine 

fotoğraf ve videolarla kısaca tanıtılması istenebilir. Akredite olan programların görüşleri ve deneyimleri doğrultusunda 

EPDAD tarafından hazırlanan şablonun gözden geçirilmesi faydalı olabilir. 
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ABSTRACT 

 

Quality in higher education is a multi-dimensional, multilevel, and dynamic concept as stated by Pavel (2012). In other 

words, there are many significant challenges of defining quality since quality is an elusive term (Schindler, 

PulsElvidge, Welzant and Crawford,2015). Quality is also an issue in teacher education context and is studied by 

researchers (e.g. Hilton, 2016; Çakmak & Akkutay, 2017). Sahito & Väisänen (2018) state that “The quality in teacher 

education is an emergent topic and area that is discussed throughout the world by teachers, researchers, students, 

parents and other all concerned and non-concerned stakeholder”. However, Okogbaa (2016) indicates that “in matters 

concerning quality in higher education, a lot of people wonder about whose opinion should really be taken seriously 

or is of outmost importance in the decision-making processes”. It is highlighted in many researches that students are 

among the stakeholders in the higher education system. Therefore, the following research question was addressed in 

this qualitative research: How do pre-service teachers perceive quality in teacher education context? In order to 

determine pre-service teachers’ perceptions, a questionnaire which includes open-ended questions is given to them. 

The participants (n=110), determined with purposeful sampling technique, are from Gazi University, Faculty of 

Education in Turkey. They are from different departments including mathematics, language and social studies teaching. 

Purposive sampling technique refers to selecting certain units or cases ‘‘based on a specific purpose rather than 

randomly’’(Tashakkori & Teddlie, 2003a, as cited in Teddlie & Yu, 2007, p. 80). The researcher decided to adopt this 

technique to determine voluntary participants who will provide the necessary information based on knowledge or 

experience (Bernard, 2002; Lewis & Sheppard, 2006, as cited in Tongco, 2007). Content analysis is used for data 

gathered. Representative quotations were also used to present the pre-service teachers’ perceptions on the issue. 

Although the analysis process is continuing, the main results of the research showed that pre-service teachers draw 

attention to very interesting elements regarding the concept of quality. It was observed. It can be considered that the 

research contributes to the field in terms of examining the concept of quality from the point of view of students who 

are an important stakeholder in teacher education. 

 

Key words: quality, teacher education, pre-service teachers, qualitative research 

INTRODUCTION 

Quality in higher education is a multi-dimensional, multilevel, and dynamic concept as stated by Pavel (2012). On the 

other hand, there are many significant challenges of defining quality since quality is an elusive term (Schindler, Puls-

Elvidge, Welzant and Crawford, 2015). There are many stakeholders such as students and teachers in higher education 

and they all have different roles in this context. Based on this reality, there are some studies which focus on academics' 

perceptions of quality and quality strategies (e.g. Çakmak and Akkutay, 2017) in higher education. On the other hand, 

there are also some studies which focus on students’ perspectives regarding the concept of quality. Hill, Lomas and 

MacGregor (2003), for instance, aimed to determine students perceptions of a quality experience in higher education 

in their empirical research and found that the quality of the lecturer and the student support systems are the most 

influential factors in the provision of quality education. 

Quality is also an important concept for teacher education. Sahito & Väisänen (2018) state that the quality in teacher 

education is an emergent topic that is discussed throughout the world by stakeholders including teachers, researchers 

and students. In sum, it is highlighted in many researches that students are among the stakeholders in the higher 

http://www.emeraldinsight.com/author/Hill,+Yvonne
http://www.emeraldinsight.com/author/Lomas,+Laurie
http://www.emeraldinsight.com/author/MacGregor,+Janet
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education system. Therefore, the following research question was addressed in this qualitative research: How do pre-

service teachers perceive the concept of quality in teacher education context?  

METHODOLOGY 

In order to determine pre-service teachers’ perceptions, a questionnaire which includes two open-ended questions is 

given to them. The participants (n=110) are from Gazi University, Faculty of Education in Turkey. They are from 

different departments including mathematics, language and social studies teaching. The participants were asked to 

complete the sentences by writing their opinions as follows: “Quality indicators in teacher education for me,…” and  

“ Quality indicators for me in terms of teaching process,…”. Content analysis is used for data gathered. Representative 

quotations were also used to present the pre-service teachers’ perceptions on the issue.  

RESULTS 

 

A. Results related to pre-service teachers’ perceptions about the indicators of quality in teacher education 

Pre-service teachers in this study mostly emphasised that -competence of academic staff (n=46), social-cultural 

activities and activities in the campus (n=36), realization of learning and student achievement (n=10) and competence 

of the students in the field (n=10)- as indicators of quality in teacher education. For this question, preservice teachers 

also mentioned many other different elements as indicators of quality in teacher education. Some of these elements 

can be listed as follows: post-graduation availability of learned knowledge, orientation to research, university 

recognition, qualified teaching, services provided (library, cleaning, service, access to authorities, etc.), providing 

students with the opportunity to go abroad, student's willingness to learn, foreign language learning, feedback system, 

adequate technological equipment. As the results of the analysis showed, prospective teachers expressed many and 

various dimensions as quality indicators. In the continuation of this question, prospective teachers were asked a 

question about quality indicators in terms of teaching. 

B.Results related to pre-service teachers’ thoughts about quality indicators in terms of teaching process 

Results related to pre-service teachers’ thoughts about quality indicators in terms of teaching process is given in Table 

1.  

Table 1. Pre-service teachers’ thoughts about quality indicators in terms of teaching process 

 Competence of instructors in their fields (n=29) 

 Adequate material and technology (n=28) 

 Providing active learning (n=19) 

 Efficiency of the course (n=15) 

 Effective communication (n=14) 

 Lifelong use of what is learned (n=14) 

 Utilizing various teaching approaches (n=14) 

 Course content (n=13) 

 Effective use of time (n=13) 

 To be student oriented (n=12) 

 Effective assessment strategies (n=4) 

 Effectiveness of feedback system (n=4) 

 

Some examples from discourses of the participants are also given below: 

 

…In my opinion, if a positive feedback is obtained from the student, it is understood that the teaching process is of 

high quality...(p22) 
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…Quality in terms of teaching process is the development of the student in the process… (p82) 

 

Hénard and Roseveare (2012, cited in Avcı & Kalelioğlu, 2019) also state similar points in their research. They indicate 

that teaching quality includes some factors such as effective curriculum design and course content development, use 

of feedback, various teaching and learning contexts, administrator and teacher responsibilities, effective assessment of 

learning outcomes, and well-adapted learning environment. On the other hand, -competence of instructors in their 

fields- was mostly stated point by preservice teachers in the current study. However, different points are found in the 

study conducted by Tunca, Şahin, Oğuz  and Güner (2015). They indicated in their qualitative study which based on 

phenomenological design, the qualities that an ideal teacher educator should have been gathered under five main 

themes as follows: ‘professional roles and responsibilities, professional values, personal characteristics, professional 

ethic principles and social responsibilities’. This shows that the opinions of prospective teachers about quality 

indicators may differ in different context. 

CONCLUSION 

While there are many studies on higher education, a few of them seem focus on quality in teacher education. However, 

-quality- is debateble concept as Mukhopadhyay (2014) pointed out. However, describing the views of prospective 

teachers, which are an important stakeholder group, on the concept of quality will contribute to the studies carried out 

in this field in terms of developing teacher education programs. To conlude, the results of the study provided some 

crucial points which should be considered by stakeholders including university teachers and researchers who have 

been working on this specific issue in teacher education context.  
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A QUALITATIVE RESEARCH ON THE EVALUATION OF PRACTICUM PROCESS WITH TEACHER 

EDUCATORS 
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ABSTRACT 

 

Teacher education programs are designed to develop professionals who are prepared to meet the challenges of the 21st 

century classrooms and workplace as stated by Tuli and File (2010). Teaching practice in different systems all over 

the world is an indispensable dimension of teacher education programs. Therefore, teaching practice from past to 

present has been the subject of numerous researchers. In the researches (e.g. Yıldırım & Orsdemir, 2019; Çakmak, 

2018, Castañeda-Trujillo & Aguirre-Hernández, 2018; Lawson et al, 2015; Busher et al, 2015) conducted to date, the 

teaching practice process has been examined in all aspects including the stakeholders of the process. However, teaching 

practice was examined mostly from the point of view of the candidates. A large number of researches in the related 

literature have examined the subject by referring to the opinions of prospective teachers. However, the study examining 

the issue from the point of view of teacher educators, another important stakeholder of the process, is very limited. 

Based on these reasons, this qualitative research aims to evaluate the process of teaching practice through the eyes of 

teacher educators. Borg, Gall and Gall (1993) stated the purpose of qualitative research is to develop an understanding 

of individuals and events in their context.  The research was carried out with teacher educators working in a faculty of 

education of a state university and also working in the teachşng practice process. The participants (n=16) were 

interviewed and the questions were given to the teacher educators with time limits in a written format. The data 

obtained in the study were subjected to content analysis and the results of the research were presented in the context 

of the themes that emerged. It is hoped that the results of the research will contribute to the other researches about 

teaching practice and will also provide important clues for the discussion of the quality dimension in teacher education. 

 

Key words: Teacher educator, teaching practice, qualitative research 

 

INTRODUCTION 

 

Teaching practice from past to present has been the subject of numerous researches. In the researches (e.g. Agee, 2009; 

Yıldırım & Orsdemir, 2019; Çakmak, 2019, Castañeda-Trujillo & Aguirre-Hernández, 2018; Koross, 2016; Lawson 

et al, 2015; Busher et al, 2015) conducted to date, the teaching practice process has been examined in all aspects in 

different educational systems since it is an important part of teacher education. Among the  stakeholders of teaching 

practice, tecaher educators have an important role as mentors for student teachers. As Lunenberg (2010) stated that 

teacher educators are expected to set a good example for future teachers. On the other hand, the role of supervisors 

from the university seems to be vague as indicated by Ulvik and Smith (2011). From this point, this study proposed to 

evaluate practicum process with teacher educators. Agee (1999) pointed out that good qualitative questions are usually 

developed in all stages of a interactive inquiry journey. The research experience of the researcher as well as his 

observations as a teacher educator and his interaction with the participants were influential in the formation of the 

questions of this research. 

METHODOLOGY 

 

Borg, Gall and Gall (1993) stated the purpose of this small qualitative research is to develop an understanding of 

individuals and events in their context. The research was carried out with teacher educators working in a faculty of 

education of a state university and also working in the teaching practice process. The participants (n=16) were 

interviewed and the questions were also given to the teacher educators in a written format. Data were collected and 
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analyzed from volunteer teacher trainers. In the analysis process, the answers from each participant to each question 

were analyzed separately. The data obtained in the study were subjected to content analysis which is a reflective process 

as emphasized by Erlingsson and Brysiewicz (2017). On the other hand, Ela and Kyngas (2008) indicate that content 

analysis is a flexible method, therefore there are no simple guidelines for data analysis. This imples that doing content 

analysis is not easy process for the researcher. 

 

RESULTS 

 

The findings of the study were presented within the framework of the questions posed to the participants during the 

interview process. According to this plan the participants are first asked “In your opinion, what should be the 

characteristics of a good teaching practice?” The following are examples of discourses that draw attention from the 

answers of the participants. 

 

...There must be an active interaction between the university teacher and the prospective teacher. This 

interaction should include planning the teaching process, implementation of activities and evaluation. (P1, 

16-20 years teaching experience) 

 

Among the characteristics of a good teaching practice, good planning of the process, time management, 

effective communication, systematic evaluation, evaluation of the teaching process can be specified. (P4, 11-

15 years TE)  

 

… A good teaching practice should allow prospective teachers to be able to practice in every subject including 

communication with parents and administrators, preparation of official documents, examination system… 

(p14, 16-20 years TE)  

 

When the answers of the participants were examined for this question, teacher educators emphasized an effective 

communication issue which will be developed mainly with the candidates for a good teaching practice. Another 

question posed to the participants is “What do you think are the factors that make a teacher successful? When you take 

into account your school experiences and observations, what are the indicators of a successful lesson exhibited by 

prospective teachers?”. Below are examples of the answers given by the participants for this question. 

 

From a science education perspective, science teaching is a process in which students must explore concepts 

and relationships between variables within the framework of inquiry-based teaching. Therefore, prospective 

teachers should be able to carry out this process effectively… (P2, 16-20 Years TE) 

 

A teacher who has a strong knowledge of the field can manage the classroom and is aware of the individual 

differences of the students can be seen as a successful teacher... (P5, 11-15 Years TE) 

 

First of all, it is important that the teacher should love his/her profession, be competent in his/her field, be 

confident and be patient ..It is also important to motivate students… (P8, 11-15 Years TE yıl)  

 

…Knowledge, experience, love, understanding, tolerance... (p11, 21-25 Years TE) 

  

For this question, it has been observed that teacher educators draw attention to different elements. Another question 

posed by teacher educators is “What are the strongest and weakest aspects of teacher trainees that you observed during 

the teaching process? The analysis results for this question are summarized in Table 1. 

 

Table 1. Strengths and weaknesses of prospective teachers in practicum process according to teacher educators 
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Strongest aspects: 

 

 

Weakest aspects: 

 

 

 effective use of technology 

 good communication with the students 

 being open to learning and collaboration 

 being successful in organizing student-centered 

activities 

 love teaching  

 

 

 effective use of time  

 classroom management 

 lack of motivation 

 problems about applying teaching methods  

 not to use voice and body language effectively 

 

 

Another question posed to the participants was “What do you think are the most important contributions of school 

teachers, other candidates, students and administrative staff who are the stakeholders of the teaching process? The 

results of the content analysis of the responses to this question are given in Table 2. 

 

Table 2. Teacher educators’ perceptions about the important contributions of stakeholders of the teaching process. 

 

School teacher 

(mentor) 

Students/pupils Other teacher candidates School staff 

• being a role model 

 

• contribute to teacher 

candidates’ 

developments 

• give ideas and 

feedback  

• provide constructive 

criticism  

• cooperation or 

social support  

• contributes to the 

knowledge on the 

execution of 

administrative and 

official works 

• support 

 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

 

Koross (2016) states that teaching practice is the name of the preparation of student teachers for teaching through 

practical training. This current study aimed to evaluate practicum process based on teacher educators’ perspectives. 

As explained in the results section of the study, this small research provides crucial points for teacher education 

programs. In the new studies to be conducted on this subject, the experiences of teacher educators towards teaching 

practice can be examined with different research approaches. 

 

REFERENCES 

 

Agee, J. (2009) Developing qualitative research questions: a reflective process, International Journal of Qualitative 

Studies in Education, 22(4), 431-447. 

 

Borg, W. R., Gall, J. P., & Gall, M. D. (1993). Applying educational research: A practical guide (3rd ed.). New 

York: Longman. 

 



III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi      ITEAC 2019    III.International Teacher Education Accreditation Congress 

 

433 
 

Busher, H., Gunduz, M., Cakmak, M., & Lawson, T. (2015) Student teachers’ views of practicums (teacher training 

placements) in Turkish and English contexts: a comparative study. Compare: A Journal of Comparative and 

International Education, 45(3), 445-466.  

 

Castañeda-Trujillo, J. E., & Aguirre-Hernández, A. J. (2018) Pre-service English teachers’ voices about the teaching 

practicum. HOW, 25(1), 156-173.  

 

Çakmak, M. (2019) Teacher Educators' Thoughts and Reflections on Teaching Practicum, 1st International Science, 

Education, Art & Technology Symposium, İzmir. 

 

Elo, S. & Kyngas, H. (2008) The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing 62(1), 107–115. 

 

Erlingsson, C. & Brysiewicz, P. (2017) A hands-on guide to doing content analysis, African Journal of Emergency 

Medicine 7 (2017) 93–99. 

 

Koross, R. (2016). The Student Teachers‟ Experiences during Teaching Practice and Its Impact on their Perception of 

the Teaching Profession. IRA International Journal of Education and Multidisciplinary Studies, 5(2), 76-85. 

 

Lawson, T., Çakmak, M.; Gunduz, M. & Busher, H. (2015) Research on teaching practicum – a systematic review, 

European Journal of Teacher Education, 38(3), 392-407.  

 

Lunenberg, M. (2010) Characteristics, Scholarship and Research of Teacher Educators, in International                                             

Encyclopedia of Education (Third Edition), (Eds: P.Peterson, E.Baker & B.McGaw), Elsevier. 

 

Sheridan, L., & Tindall-ford, S. K. (2018). “Fitting into the Teaching Profession”: Supervising Teachers’ Judgements 

During the Practicum, Australian Journal of Teacher Education, 43(8). 

 

Ulvik, M. & Smith, K. (2011) What characterises a good practicum in teacher education?, Education 

Inquiry, 2(3), 517-536. 

 

Tuli, F. and File, G. (2009) Practicum Experience in Teacher Education, Ethiop. J. Educ. & Sc., 5(1), 107-115. 

 

Yıldırım, R. & Orsdemir, E. (2019) Through the eyes of young EFL learners: learning with student teachers, ELT 

Journal, 73(3), 316–327. 

 

 

   

https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080448947
https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080448947

