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SUNUŞ 

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme ve Akreditasyon Kongresi (International Teacher Education 

and Accreditation Congress -ITEAC), Türkiye’de kalite güvencesi ve akreditasyon alanında her 

yıl yapılan ilk gelenekselleşmiş bilimsel toplantıdır. İlki 2017 yılında yapılan bu Kongrenin 

genel amacı; dünyanın kalite güvencesi ve akreditasyon literatürünün gelişimine katkıda 
bulunmaktır. Buna paralel olarak Kongre; Türkiye’de henüz emekleme aşamasında bulunan 

alana özgü bilimsel araştırmaların nicelik ve niteliğini artırmayı, kalite kültürünü yaymayı da 

amaçlamaktadır. ITEAC bu amaçlara ulaşma yolunda kayda değer bir yol almıştır. Öyle ki ilk 
Kongrede bir elin parmaklarını geçmeyen doğrudan akreditasyon konulu bildiri sayısı, ITEAC 

2022’de 17’ye ulaşmıştır. Bu toplam bildiri sayısının (54) %31,4’üdür. Konuyla doğrudan ilgili 

bildirilerin sayısındaki artışın yanı sıra nitelik yönünden de önemli bir gelişme meydana 
gelmiştir. Bu bağlamdaki gelişmeler daha çok metodoloji ve konu ile ilgilidir. Araştırmalarda 

daha çok nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Konu olarak akreditasyona yönelik farkındalık, 

algı ve tutum üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu yılın ilk altı ayında yapılan sempozyumlarda da 

bunlara benzer konulara ilişkin bildiriler sunulmuştur. Bu çalışmalardan elde edilen veriler, 

önümüzdeki yıllarda yapılacak etki analizi çalışmalarına kaynak teşkil edecektir. 

Geleneksel olarak ITEAC’ın temel işlevlerinden biri EPDAD’ın deneyimlerini iç ve dış 

paydaşlarla paylaşmaktır. Kongre programı içinde EPDAD ile bazı yerli ve yabancı kalite 

kuruluşlarının deneyimlerini paylaşmak için üç ortak oturuma yer verilmiştir.   

ITEAC 2022’de öncekilerden farklı bir uygulama Akreditasyon Eğitimi Çalıştayı’na yer 

verilmesidir. Bu Çalıştayda 2022-2023 değerlendirme döneminde EPDAD’dan dış 

değerlendirme ve akreditasyon hizmeti alan fakültelerin program temsilcilerine Eğitim 

Komisyonumuz tarafından eğitim verilecektir. Fakülteler bu Çalıştaya yoğun ilgi göstermiştir.  

Görüldüğü gibi ITEAC, EPDAD’ın genel ve özel hedeflerinin gerçekleşmesi bakımından 

önemli bir yere ve öneme sahiptir. ITEAC 2022, Covid 19 Pandemisi sonrası yapılan ilk yüz 
yüze Kongremizdir. Katılımcı sayısının belirlenmesinde geçiş dönemi psikolojisinin belirleyici 

olduğu Kongremizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmeyi zevkli bir görev 

addederim. Bu bağlamda Kongre Onur Kurulu üyelerine (Prof. Dr. Muhsin Kar, YÖKAK 
Başkanı; Prof. Dr. Petek Aşkar, MEB Bakan Yardımcısı; Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale 18 

Mart Üniversitesi Rektörü); Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç’e, Kongre 

Koordinatörü Prof. Dr. Dinçay Köksal’a, Kongre Düzenleme Kurulu, Kongre Bilim Kurulu ve 

Kongre Danışma Kurulu üyelerine ve nihayet tüm katılımcılara teşekkür ederim. Kongrenin 
Türkiye kalite güvencesi ve akreditasyon alan yazını ile kalite kültürünün gelişimine, evrensel 

bilgi ve deneyimin zenginleşmesine katkıda bulunmasını dilerim.  

Kongrenin başarılı geçmesini diler, saygılar sunarım. 

 

14 Haziran 2022 

 
Prof. Dr. Cemil Öztürk 

EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı 
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FORWARD 

International Teacher Education and Accreditation Congress [ITEAC] | is the first traditional 

scientific meeting held every year in the field of quality assurance and accreditation in Turkey. 

The Congress, the first of which was held in 2017, aimed to contribute to the development of 
the world's quality assurance and accreditation literature. Besides the Congress also aims to 

increase the quantity and quality of field-specific scientific research, which is still in its infancy 

in Turkey, and to spread the culture of quality. ITEAC has taken a remarkable stride towards 

achieving these goals. So much so that the number of papers on direct accreditation, which did 
not exceed the fingers of one hand in the first Congress, reached 17 in ITEAC 2022. This is 

31.4% of the total number of papers (54). In addition to the increase in the number of papers 

directly related to the subject, there has also been an important development in terms of quality. 
Developments in this context are mostly related to methodology and subject. In the studies, 

mostly qualitative research methods were used. The focus is on awareness, perception, and 

attitude towards accreditation. Papers on similar topics were presented at the symposiums held 
in the first six months of this year. The data obtained from these studies will be a source for 

impact analysis studies to be carried out in the coming years. 

Traditionally, one of ITEAC's core functions has been to share EPDAD's experiences with 

internal and external stakeholders. Three joint sessions were held in the congress program to 

share the experiences of EPDAD and some local and foreign quality institutions. 

A different application from the previous ones in ITEAC 2022 is to include the Accreditation 

Training Workshop. In this Workshop, our Education Commission will provide training to the 
program representatives of the faculties that applied for external evaluation and accreditation 

services from EPDAD in the 2022-2023 evaluation period. Faculties showed great interest in 

this Workshop. 

As can be seen, ITEAC has an important place and importance in terms of realizing the general 

and specific objectives of         EPDAD. ITEAC 2022 is our first face-to-face Congress after the 

Covid 19 Pandemic. I consider it a pleasure to thank everyone who contributed to the realization 

of our Congress, where transitional psychology was decisive in determining the number of 
participants. In this context, I would like to express my gratitude to the members of the 

Congress Honorary Board (Prof. Dr. Muhsin Kar, President of YÖKAK; Prof. Dr. Petek Aşkar, 

Deputy Minister of the Ministry of National Education; Prof. Dr. Sedat Murat, Rector of 
Çanakkale 18 Mart University); Congress Co-Chair Prof. Dr. Salih Zeki Genç, I would like to 

express my thanks to Congress Coordinator Prof. Dr. Dinçay Köksal, the members of the 

Congress Organizing Committee, the Congress Scientific Committee and the Congress 

Advisory Board, and finally all the participants. I hope that the congress will contribute to the 
development of quality assurance and accreditation literature in Turkey, and to the enrichment 

of universal knowledge and experience. 

I wish the congress to be successful, I present my respects. 

 

14 June 2022 

 
Prof. Dr. Cemil Öztürk 

Chairman of the Board of EPDAD 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı özel eğitim öğretmenliği adaylarının mesleki tutumlarının çeşitli 

demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu uygun örnekleme 

yoluyla ulaşılan 294 kadın (%69.5) ve 129 erkek (% 30.5) olmak üzere toplam 423 Özel Eğitim 

Öğretmenliği Bölümü lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak 

Küçüközyiğit, Altun-Könez, Yılmaz (2017) tarafından geliştirilen “Özel Eğitim Öğretmenlik 

Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında, 

yapılan t-testi sonucuna göre özel eğitim öğretmenliği adaylarının mesleki tutumları cinsiyete 

göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Özel eğitim öğretmenliği adaylarının mesleki 

tutumları romantik ilişki durumuna göre, özel gereksinimli yakına sahip olup olmama durumuna 

göre ve sınıf düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Mesleki Tutum, Özel Eğitim  

Abstract 

The aim of this study is to examine the attitudes of special education teacher candidates towards 

their profession according to various demographic variables. The study group of the research 

consists of 423 Special Education Teaching Department undergraduate students, 294 women 

(69.5%) and 129 men (30.5%) reached through convenient sampling. "Attitude Scale Towards 

Special Education Teaching Profession" developed by Küçüközyiğit, Altun-Könez, Yılmaz 

(2017) and a personal information form created by researchers were used as data collection 

tools. In the analysis of the data, descriptive statistics, independent sample t-test and one-way 

analysis of variance (ANOVA) methods were used. For the purpose of the research, it is 

significantly meaningful to choose the professions of special education teaching practices. 

Professional attitudes of special education teacher candidates differ significantly according to 

their romantic relationship status, whether they have relatives with special needs or not, and 

according to grade level. 

Keywords: Teacher Candidates, Professional Attitude, Special Education 
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Introduction 

Since there is a direct relationship between the quality of education and teacher qualifications, 

and teacher qualifications are known as one of the important indicators of the quality of 

education-teaching processes (Akalın & Sucuoğlu, 2015). Through these processes teacher 

candidates acquire professional behaviors and competencies, therefore educating teacher 

candidates by considering teacher competencies is an important factor for increasing the quality 

of education (Özyürek, 2008). The accreditation process has gained importance in increasing the 

quality and implementation of the teacher education programs implemented in education 

(Apaydın & Topal, 2022). In this context, accreditation in higher education is the state of the 

institution or the program being implemented to have the standards determined at the national or 

international level (Atatekin & Dulupçu, 2018). Accreditation in higher education is seen as a 

process in which the quality of education is defined. Effective implementation of accreditation 

purposes will contribute to the quality functioning of the education system (Tastimur, Karaköse, 

& Akın, 2016). 

The education that teacher candidates receive during their undergraduate studies affects the 

quality of their practices in their teaching (Kayhan & Işıkdoğan-Uğurlu, 2022). Teaching 

practicum during their undergraduate programs allows teacher candidates to transfer the 

knowledge gained theoretically into practice and thus make the theory meaningful (Severcan, 

2007). It is an important process for teacher candidates in terms of starting to use the theoretical 

knowledge they have gained in practice, gaining experiences to move from student role to 

teaching role, and developing attitudes about their profession. This process always includes an 

important dimension of teacher training programs (Conderman, Morin, & Stephens, 2005). 

Teaching is a profession that requires not only the workforce but also dedication, and 

performing with feelings and thoughts which later on becomes a lifestyle. Candidates who are 

considering to pursue the teaching profession need to consider their own abilities and personal 

characteristics prior to selecting the profession (Çevik, Perkmen, & Alkan, 2012). One of the 

teaching departments is the special education teaching. Special Education is defined as the 

specially developed education programs that are provided by specially trained professionals and 

are implemented in appropriate environments to provide individuals with significant 

developmental differences compared to their peers in order to enable and empower them to 

adapt to the society and independently become self-sufficient (MEB, 2004). 2006:6). 

One of the prerequisites for teacher candidates’ preparation as teachers who will fulfill the 

requirements more effectively and overcome the problems they may encounter is to have a 

positive attitude towards the profession. The attitude developed towards a profession is one of 

the important determinants of an individual's success in that profession (Gürbüz & Kışoğlu, 

2007; Johnson & Howell, 2005).    High student achievement and motivation can also make the 

teacher feel more competent and develop positive attitudes towards the profession. In the field 

of special education, students with special needs are generally less benefit less from the 

educational opportunities than students who do not have special needs (Blackorby & Wagner, 

1996).  Generally, special education teacher candidate who will work with individuals with 

special needs spend a lot of effort, time and energy in order to observe gain and progress 

following the education given, and to be content with smaller degrees of progress compared to 

other fields as a reward for their effort.  

This situation may cause special education teacher candidates and teachers to exhibit negative 

attitudes towards the profession (Bayrakdar, Vural-Batık, & Barut, 2016). It is known that 

teachers' attitudes and behaviors have a very important effect on students (Çapa & Çil, 2000). 

For this reason, it is important that teacher training programs are designed in a way that will 

enable special education teacher candidates to gain knowledge, emotions and skills, and 

effective professional behaviors that will lead to developing positive attitudes towards the 

profession (Bayrakdar, Vural-Batık, & Barut, 2016). There can be many reasons that affect the 
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attitudes of teacher candidates toward their profession.  Therefore, in this study, the reasons 

affecting the professional attitudes of special education teacher candidates was examined. 

Methodology 

In this study, the relational screening method, which is a sub-type of quantitative research 

design, was used (Karasar, 2014). 

Participants 

The participants of this study consisted of 423 Special Education Teaching department 

undergraduate students at various higher education institutions in Turkey.  Out of 423 

undergraduate students, 294 were women (69.5%) and 129 men (30.5%) which were reached 

through convenient sampling. The age range of the participants was between the ages of 18-40 

with the average age being 22.78 (SD=4.36). Among the participants, 101 (23.9%) were 1st year 

students, 154 (36.4%) 2nd year students, 93 (22%) 3rd year and 75 (17.7%) of them were 4th year 

students. Of the 423 participants, 154 (36.4) stated that they were in a romantic relationship, and 

269 (63.6%) stated that they were not in a romantic relationship. İn addition, 396 (93.6%) of the 

participants stated that they preferred the special education department on their own will while 

27 (6.4%) stated that they did not choose the special education department on their own will.  

Regarding the candidates knowledge about employment opportunities, 325 (76.8%) participants 

stated that they had information about special education teaching job opportunities, and 98 

(23.2%) stated that they did not have information about special education teaching job 

opportunities. 196 (46.3%) undergraduate students stated that they had a relative with special 

needs, and 227 (53.7%) stated that they did not have a relative with special needs. 

Data Collection  

Data was collected using the Attitude Scale towards the Special Education Teaching Profession 

and the Personal İnformation form developed by the researchers.  

The Attitude Scale Towards Special Education Teaching Profession was developed by 

Küçüközyiğit, Altun-Könez, Yılmaz (2017). It is a is a 5 point likert type scale that consists of 

19 items.  Analysis can be performed with the total score of the scale. The Cronbach alpha 

internal consistency reliability coefficient was calculated as .88. The Cronbach alpha value for 

this study was calculated as .83. The data were obtained from undergraduate students studying 

in the Department of Special Education via Google Forms. 

Analysis 

Data analysis was conducted utilizing descriptive statistics, and independent sample t-test and 

one-way analysis of variance (ANOVA) methods in order to determine whether or not the 

variables differed significantly. 

Results 

In this study, professional attitudes of special education teacher candidates were examined 

according to gender, romantic relationship, having relatives with special needs and year in the 

program.  

Tablo 1 

Descriptive Statistics  

 N X  ss Skewness Kurtosis 
Cronbach’s 

Alfa 

An Attıtude Towards Specıal 

Educatıon As A Teachıng Professıon 
423 83.94 .31 -.852 -.162 .83 
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The number of data, which was 430 at the beginning, was calculated as 423 by performing 

extreme data extraction. “Mahanalobis” distance value was used as the extreme data extraction 

method (Kannan & Manoj, 2015). After the extreme data extraction was performed, Skewness 

and Kurtosis values were calculated in order to examine whether the scale scores showed normal 

distribution. In order for the scale scores to show normal distribution, the Skewness (Skewness) 

and Kurtosis (Kurtosis) values must also be within the range of ±1.0 (George & Mallery, 2019). 

Since the scores of Attitude towards Special Education Teaching Profession include Skewness 

and Kurtosis values within the range of ±1.0, they show a normal distribution feature. 

Cronbach's alpha (α) reliability coefficient value shows that the scale is reliable and it should 

have a score above .70 (Büyüköztürk, 2018). Cronbach's alpha score of Attitude towards Special 

Education Teaching Profession is .83. For this reason, it is determined that the measurement tool 

is reliable. 

Table 2 

 t-test Results Regarding the Gender Difference of Attitude Scores towards Special Education 

Teaching Profession 

 Gender N X  ss t p 

Total 

Score 

Female 294 83.84 6.47 -.487 .627 

Male 129 84.17 6.82 

Attitude scores of special education teacher candidates towards special education teaching 

profession do not differ significantly according to gender (t=-.487, p>.05). 

Table 3 

t-test Results Regarding the Differentiation of Attitude Scores towards Special Education 

Teaching Profession According to Romantic Relationship Status 

 Romantik İlişki N X  ss t p 

Total Score 
Available 154 85.60 5.80 

4.001 .000* 
Unavailable 269 82.99 6.80 

*p<.05, **p<.01 

 

Attitude scores of special education teacher candidates towards special education teaching 

profession differ significantly according to their romantic relationship status (t=4.001, p<.01). 

The scores of the pre-service teachers who are in a romantic relationship ( X = 85.60) are 

statistically significantly higher than the scores of the pre-service teachers who are not in a 

romantic relationship ( X  =82.99). 

Table 4 

 t-test Results Regarding the Differentiation of Attitude Scores Towards Special Education 

Teaching Profession According to Having Relatives with Special Needs or not 

 Special Needs Relative N X  ss t p 

Total Score 
Available 196 84.82 6.17 

2.585 .010* 
Unavailable 227 83.18 6.82 

*p<.05, **p<.01 

 

Special education teacher candidates' attitude scores towards the special education teaching 

profession differ significantly according to whether they have relatives with special needs or not 
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(t=2.585, p<.05). The scores of the teacher candidates who have relatives with special needs ( X  

= 84.82) are statistically significantly higher than the scores of teacher candidates who do not 

have relatives with special needs ( X =83.18). 

Table 5 

ANOVA Test Results Regarding the Differentiation of Attitude Scores towards Special 

Education Teaching Profession by the year in the program 

 
Grade 

Level 
N X  Ss F p 

Significant 

Difference 

Total 

Score 

1st year 101 85.97 5.45 

7.891 .000** 

1>3 

1>4 

2>4 

 

2nd year 154 84.26 6.43 

3rd year 93 83.30 6.53 

4th year 75 81.34 7.37 

*p<.05, **p<.01 

 

Attitude scores of special education teacher candidates towards special education teaching 

profession differ significantly according to year in the program (F=7.891, p<.01). Tamhane test 

was used as the variances were not homogeneously distributed when looking at the source of the 

differentiation. The scores of the 1st year pre-service teachers ( X =85.97) are statistically 

significantly higher than the 2nd year ( X  =84.26) and 3rd year ( X  =83.30) pre-service 

teachers' scores. The scores of the 2nd year (=84.26) pre-service teachers are statistically 

significantly higher than the scores of the 4th year ( X =81.34) pre-service teachers. 

Discussion and Recommendations 

It is found that that the gender variabşe is not an effective factor in the positive professional 

attitudes of special education teacher candidates. In a study conducted with special education 

teacher candidates, it was found that gender has an effect on professional attitude (Bayrakdar, 

Vural-Batık, & Barut, 2016). Similiarly, studies conducted on teacher candidates in general 

reported that professional attitudes differ according to gender (Tekerek & Polat, 2011; Doğan & 

Çoban, 2009; Çapri & Çelikkaleli, 2008) and that professional attitudes do not differ according 

to gender (Bulut, 2009; Tanel, Serap & Zafer, 2007).  Since teaching is characterized as a 

profession that requires self-sacrifice and caring for  students and children, it is assumed that 

there is a social judgment suggesting that teaching is a more suitable profession for women 

(Aydın, & Sağlam, 2012). The findings obtained in this study showed that the professional 

attitudes of pre-service teachers did not change according to gender, and that both genders could 

exhibit positive attitudes towards the teaching profession. 

Professional attitudes of special education teacher candidates differ according to their romantic 

relationship. The professional attitudes of teacher candidates who are in a romantic relationship 

are more positive. In a study conducted by Ak and Balcı-Çelik (2022), it was found that there is 

a positive and significant relationship between being in a romantic relationship and job 

satisfaction. In another study, Orhan (2013) reported that there is a positive and significant 

relationship between pre-service teachers' professional attitudes and their job satisfaction. In this 

context, the findings of the study supports the notion of being in a romantic relationship is an 

important factor in the positive attitude of teacher candidates towards the profession. 

Professional attitudes of special education teacher candidates differ depending on whether they 

have relatives with special needs or not. It has been found that the professional attitudes of 

teacher candidates who have relatives with special needs are more positive. Contrary to the 

findings of this study, Yaralı (2015) concluded that there is no relationship between having a 
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relative with special needs and professional attitude. In a study conducted by Çolak and Çetin 

(2014), it was found that having a relative with special needs affects professional attitude.  The 

literature presents contradicting findings regarding having a relative with special needs and its 

impact on the attitude toward the profession. It is seen that there are both opposite and parallel 

findings with the findings of this study. 

Professional attitudes of special education teacher candidates differ according to year in the 

program. As the candidates progresses in the program, the positive professional attitude 

decreases. Professional attitudes of 1st and 2nd year students are more positive than 3rd and 4th 

year teacher candidates’ professional attitudes. In a study conducted by Çelikkaya (2022), it was 

found that professional attitude did not differ according to year in the program. This conflicting 

findings require that studies at larger scale are conducted and this change in attitude is studied 

more in depth.  

Working with different demographic variables in future studies may contribute to the literature 

in determining the variables that affect the professional attitudes of special education teacher 

candidates. As the year in the program increases, the professional attitude changes negatively. 

This finding is alerting that the factors impacting this decrease needs to be investigated further 

and necessary components included in teacher education programs.  It is also recommended that 

special education teaching programs design and integrate psychoeducational components into 

both the coursework and practicum to promote the development of positive professional attitude. 
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Geniş Özet  

Amaç: Eğitimin niteliği ile öğretmen nitelikleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu için 

öğretmen nitelikleri, eğitim-öğretim süreçlerindeki niteliğin de bir göstergesidir (Akalın ve 

Sucuoğlu, 2015).  Öğretmen adaylarının eğitim süreçleri, meslekî davranışların ve yeterliklerin 

kazanılması açısından önemli bir süreç olması sebebiyle öğretmen adaylarının öğretmen 

yeterlikleri dikkate alınarak yetiştirilmesi, eğitimin niteliğinin artması için önemli bir etkendir 

(Özyürek, 2008).  Eğitimde uygulanan programların niteliğini artmasında akreditasyon süreci 

önem kazanmıştır (Apaydın ve Topal, 2022). Bu bağlamda yükseköğretimde akreditasyon, 

kurumun veya uygulanmakta olan programın ulusal veya uluslararası düzeyde belirlenen 

standartlara sahip olma durumudur (Atatekin ve Dulupçu, 2018). Yükseköğretimde 

akreditasyon, eğitim kalitesinin tanımlandığı bir süreç olarak görülmektedir.  Akreditasyon 

amaçlarının etkili bir şekilde uygulanması, eğitim sisteminin kaliteli işleyişine katkı 

sağlayacaktır (Tastimur, Karaköse ve Akın, 2016). Öğretmenlik, sadece iş gücü ile değil duygu 

ve düşünceler ile yapılması gereken ve bir yaşam tarzı haline getirilmesi gereken bir meslektir. 

Öğretmenlik mesleğine yönelmeyi düşünen adayların, kendi yeteneklerini ve kişisel özelliklerini 

gözden geçirerek doğru adım attıklarından emin olmaları gerekmektedir (Çevik, Perkmen ve 

Alkan, 2012).  Öğretmenlik mesleğini uygulayacak olan öğretmen adaylarının bu mesleğin 

gerekliliklerini daha etkili biçimde yerine getirebilmelerinin ve karşılaştıkları sorunların 

üstesinden gelebilmelerinin ön koşullarından biri de mesleğe yönelik tutumlarının olumlu yönde 

olmasıdır. Bir mesleğe yönelik olarak geliştirilen tutum, bireyin o meslekteki başarısının önemli 

belirleyicilerinden biridir (Gürbüz ve Kışoğlu, 2007; Johnson ve Howell, 2005). Özel eğitim 

alanında özel gereksinimli öğrencilerin genel olarak özel bir gereksinime sahip olmayan 

öğrencilere göre eğitim ortamlarından daha az verim alabilmektedirler (Blackorby ve Wagner, 

1996). Özel gereksinimli bireyler ile çalışacak olan öğretmen adayının verdiği eğitimin 

dönütünü alması için çok fazla emek, zaman ve enerji harcaması ve emeğinin karşılığı olarak da 

diğer alanlara göre daha küçük dönütler ile yetinmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum özel 

eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin mesleğe yönelik olumsuz tutumlar 

sergilemelerine neden olabilmektedir (Bayrakdar, Vural-Batık ve Barut, 2016). Öğretmenlerin 

tutum ve davranışlarının öğrenciler üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir 

(Çapa ve Çil, 2000). Bu sebeple öğretmen yetiştirme programlarında, özel eğitim öğretmen 

adaylarına kazandırılacak bilgi, duygu ve becerilerle, onların mesleki yaşamdaki davranışlarının 

daha etkili olmasını ve mesleğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak şekilde 

düzenlemelerin yapılması önem taşımaktadır (Bayrakdar, Vural-Batık ve Barut, 2016). Bu 

araştırmanın amacı özel eğitim öğretmenliği adaylarının mesleki tutumlarının çeşitli demografik 

değişkenlere göre incelenmesidir. Özel eğitim öğretmenliği adaylarının cinsiyete, sınıf düzeyine, 

romantik ilişki durumuna ve özel gereksinimli yakınlarının olup olmamasına göre mesleki 

tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubu uygun örnekleme yoluyla ulaşılan 294 kadın (%69.5) ve 

129 erkek (% 30.5) olmak üzere toplam 423 Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü lisans 

öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak Özel Eğitim Öğretmenlik Mesleğine 

Yönelik Tutum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yöntemleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre, yapılan t-testi sonucuna göre özel eğitim öğretmenliği 

adaylarının kendi mesleklerine yönelik tutumları cinsiyete göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmamaktadır (t=-.487, p>.05). Yapılan t-testi sonucuna göre özel eğitim öğretmenliği 

adaylarının kendi mesleklerine yönelik tutumları romantik ilişkiye sahip olup olmama durumuna 

göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (t=4.001, p<.05). Romantik ilişkiye sahip bireylerin 

mesleki tutum puanları romantik ilişkiye sahip olmayanların puanlarından istatistiksel olarak 

daha yüksektir. Yapılan t-testi sonucuna göre özel eğitim öğretmenliği adaylarının kendi 
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mesleklerine yönelik tutumları özel gereksinimli yakına sahip olup olmama durumuna göre 

anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (t=2.585, p<.05). Özel gereksinimli yakına sahip olanların 

puanları olmayanların puanlarından istatistiksel olarak daha yüksektir. Yapılan Anova testi 

sonucuna göre özel eğitim öğretmenliği adaylarının kendi mesleklerine yönelik tutumları sınıf 

düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (F=7.891,p<.05). Varyanlar homojen 

dağılmadığı için Tamhane testi uygulanmıştır. Tamhane testi sonucuna göre 1. Sınıf öğrencilerin 

puanları 3 ve 4. Sınıf öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak daha yüksektir. 1. Sınıf 

öğrencilerin puanları 4. Sınıf öğrencilerinden, 2. Sınıf öğrencilerin puanları 4. Sınıf öğrencilerin 

puanlarından istatistiksel olarak daha yüksektir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler: Özel eğitim öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının olumlu 

olmasında cinsiyet faktörünün etkili olmadığı görülmektedir. Özel eğitim öğretmen adayları 

üzerine yapılan bir çalışma da mesleki tutum üzerinde cinsiyetin etkili olduğu bulgusu elde 

edilmiştir (Bayrakdar, Vural-Batık ve Barut, 2016). Öğretmen adayları üzerinde yapılan 

çalışmalar da ise mesleki tutumun cinsiyete göre farklılaştığı ( Tekerek ve Polat, 2011; Doğan 

ve Çoban, 2009; Çapri ve Çelikkaleli, 2008) ve mesleki tutumların cinsiyete göre 

farklılaşmadığı (Bulut, 2009; Tanel, Serap ve Zafer, 2007) bulgularının elde edildiği 

çalışmaların olduğu görülmektedir. Öğretmenliğin, özveri isteyen, öğrencileri ve çocukları 

sevmeyi gerektiren bir meslek olarak nitelendirilmesi nedeniyle, öğretmenliğin kadınlara daha 

uygun bir meslek olduğunu ileri süren toplumsal yargının bulunduğu varsayılmaktadır (Aydın, 

ve Sağlam, 2012). Bu çalışma da elde edilen bulgu öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının 

cinsiyete göre değişmediğini, her iki cinsiyetinde öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum 

sergileyebileceğini göstermiştir. Özel eğitim öğretmen adaylarının mesleki tutumları romantik 

ilişkiye sahip olma durumuna göre değişmektedir. Romantik ilişkiye sahip olan öğretmen 

adaylarının mesleki tutumları daha olumlu yöndedir. Ak ve Balcı-Çelik (2022) yapılan bir 

çalışma da romantik ilişkiye sahip olmak ile iş doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu bulgusu elde edilmiştir. Orhan (2013) tarafından yapılan bir çalışma da öğretmen 

adaylarının mesleki tutumları ile iş doyumları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. Bu bağlamda romantik ilişkiye sahip olma durumunun öğretmen 

adaylarının mesleğe yönelik olumlu tutum sergilemesinde önemli bir faktör olduğu 

söylenebilmektedir. Özel eğitim öğretmen adaylarının mesleki tutumları özel gereksinimli 

yakına sahip olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır. Özel gereksinimli yakına sahip 

olan öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının daha olumlu yönde olduğu bulgusu elde 

edilmiştir. Yaralı (2015) tarafından yapılan bir çalışma da özel gereksinimli yakına sahip olmak 

ile mesleki tutum arasında bir ilişki olmadığı sonucu elde edilmiştir. Çolak ve Çetin (2014) 

tarafından yapılan bir çalışma da ise özel gereksinimli yakına sahip olma durumunun mesleki 

tutumu etkilediği bulgusu elde edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları ile hem zıt hem de paralel 

yönde bulguların olduğu görülmektedir. Özel eğitim öğretmen adaylarının mesleki tutumları 

sınıf düzeyine göre farklılaşmaktadır. Sınıf düzeyi arttıkça olumlu mesleki tutum azalmaktadır. 

1. Sınıf ve 2. Sınıf öğrencilerin mesleki tutumları 3. Sınıf ve 4. Sınıf öğrencilerin mesleki 

tutumlarına göre daha olumlu yöndedir. Çelikkaya (2022) tarafından yapılan bir çalışma da 

mesleki tutumun sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bu araştırmanın 

bulgusu ile zıt yönde olduğu görülmektedir. 

Yapılacak sonraki araştırmalarda farklı demografik değişkenlerle çalışılması Özel eğitim 

öğretmen adaylarının mesleki tutumlarını etkileyen değişkenleri belirleme konusunda literatüre 

katkı sağlayabilir. Sınıf seviyesi arttıkça mesleki tutum olumsuz yönde değişmektedir. Bu 

bulgunun sebepleri ile ilgili araştırmaların yapılması önerilmektedir. Özel eğitim öğretmen 

adaylarına mesleki tutum ile ilgili psikoeğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, farklı programlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin 

akreditasyon sürecine yönelik farkındalıkları ve deneyimlerini incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda, öğrencilerin, akreditasyonun tanımı, akreditasyonla ilgili üniversitede ve 

programda yürütülen çalışmalar, programın akredite olma süreci, akreditasyon sürecindeki 

deneyimler, akreditasyon sürecinin kaliteye etkisi üzerine görüşlerine yer verilmiştir. Durum 

çalışması niteliğinde olan araştırmaya kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen bir 

devlet üniversitesinin farklı programlarında ve sınıf düzeylerinde öğrenim gören 80 üniversite 

öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak altı açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşme bulguları, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. 

Verilerin analizinde nitel ve nicel veri analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 

sonunda, öğrencilerin çoğunun akreditasyon kavramıyla ilgili kalite, değerlendirme, 

standartlaştırma kodlarında görüş belirttikleri görülürken, bazı öğrencilerin de bu kavramı ilk 

kez duydukları ortaya çıkmıştır. Kurum akreditasyonu ve program akreditasyonu kapsamında, 

öğrencilerin üniversitede ve programdaki akreditasyon çalışmalarına yönelik bilgilerine yönelik 

görüşleri incelendiğinde, nerdeyse yarısının bu çalışmalardan haberdar olmadıkları tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon Süreci, Deneyim, Farkındalık, Yükseköğretim  

Abstract 

The purpose of the study is to examine the awareness level and experiences of students enrolled 

at various programs towards the accreditation process. In line with this purpose, this study 

examines the views of students regarding the definition of accreditation, works related to 

accreditation conducted at universities, program accreditation process, experiences during 

accreditation, and effects of accreditation process on quality. 80 students enrolled in different 

programs at a state university were recruited for the study through convenience sampling in this 

case study. An interview form which included six open-ended questions was used as the data 

collection tool for this study. Findings were of the interviews collected through semi-structured 

interview technique. Qualitative and quantitative data analyzing techniques were utilized in data 

analysis. This study concluded that students gave opinions on the codes titled quality, 

evaluation, and standardization, and some students stated that they heard these terms for the 

first time. When students’ views towards their knowledge about works related to accreditation at 

university in scope of institutional accreditation and program accreditation, it was concluded 

that almost half of the participants were not aware of these works. 

Keywords: Accreditation Process, Experience, Awareness, Tertiary Level Education 
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Giriş 

Hızlı büyüyen ekonomiyle birlikte mal ve hizmet üreten işletmelerin yanı sıra kamu kurum ve 

kuruluşları içinde kalitenin sağlanması zorunlu bir hal almıştır. Çünkü yeni gelişmelerin 

yaşandığı ekonomik yarışta kıyasıya bir rekabetin artması işletmelerin piyasada yer edinmelerini 

eskiye kıyasla daha güç hale getirmiştir. Bu durum sadece özel sektör için geçerli değil kamu 

sektörü içinde geçerli olmuştur (Erkuş, 2009). Küreselleşen dünya ile birlikte her alanda olduğu 

gibi yükseköğretimde ulusal ve uluslararası düzeyde kalitenin oluşturulması kaçınılmaz bir hal 

almıştır (Aktan & Gencel, 2010). Kalite sürecinin önem arz ettiği tüm alanlarda olduğu gibi 

akreditasyon, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesini elde etmek için kullanılan 

araçlardan biri haline gelmiştir (Gencel, 2001).   

Akreditasyon; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, 

akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp 

karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence süreci olarak ifade edilmektedir. 

Yükseköğretim kurumlarında kaliteye katkı açısından bir değerlendirme süreci olarak 

tanımlanan akreditasyonun, değerlendirmeden farkı bir kabul ya da red kararı olmasıdır 

(Buyuran, 2019). Aktan ve Gencel (2007) araştırmalarında akreditasyonun, eğitim-öğretim 

sürecinin niteliğinin arttırılması, sistematik bir yaklaşımla sürekli iyileştirilmesi, nitelikli eğitim 

öğretimin devamlılığının güvence altına alınması, belirlenen standartlara uygun olarak bu 

sürecin yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi amacıyla yapıldığını belirtmişlerdir.  

Akreditasyon, üniversiteler arasında rekabet ortamı yaratarak öğrencilere daha nitelikli öğrenme 

fırsatı sunmayı hedeflemektedir (Eurepean Communities [EC], 2003). Yükseköğretimde 

akreditasyon faaliyetinin ilgili yükseköğretim kurumuna, öğrencilere ve tüm paydaşlara 

sağlayacağı yararlar bulunmaktadır. Yükseköğretimde akreditasyon, saydamlık ve hesap verme 

sorumluluğunun aracıdır. Literatür incelendiğinde de yükseköğretimde akreditasyon kavramının 

tanımı, temel unsurları, özellikleri üzerine birçok araştırmacının odaklandıkları görülmektedir 

(Atwell, 1993; Blauch, 1969; Council for Higher Education Accreditation (CHEA), 1996, 

2006a, 2006b;Dickey & Miller, 1972; Harcleroad, 1980; Hogg,1994; Ruben,1995; Selden, 1960; 

Selden & Porter, 1977; Young, Chambers, & Kells, 1983). Benzer şekilde birçok ülkede 

yükseköğretim kurumlarında birçok kurum kaliteyi yakalamak adına akreditasyon çalışmaları 

üzerine odaklanmışlardır (Çakmak, 2020).  

Yükseköğretimde kalitenin niteliği, ders programlarının, bu programlara tabi olan birey ve 

kuruluşların beklentileri ile uyumlu olup olmadığına bakılarak anlaşılmaktadır (Bakioğlu, 1994; 

Bamett, 1990). Bazı araştırmacılar, öğretimin kalitesinden çok öğrencinin öğrenmesinde 

kalitenin aranması gerektiğini savunmaktadır. Kurumun kaynakları, öğrencinin amaçları ve 

ihtiyaçlarını giderdiği takdirde, kurum dışından duyulan kalite endişesi azalmaktadır. 

Akreditasyon, girdilerle, diğer bir deyişle öğrenci seçimi, öğretim elemanlarının nitelikleri, 

akademik ve fiziki altyapı üzerine odaklanmaktadır (Gencel, 2001). Akreditasyon ve kalitenin 

öneminden hareketle, bu araştırmada, farklı programlarda öğrenim gören üniversite 

öğrencilerinin akreditasyon sürecine yönelik farkındalıkları ve deneyimleri incelenmiştir.  

Yöntem 

Araştırmada nitel yaklaşıma dayalı olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Nitel 

araştırmalarda araştırmacılar, belli bir konu ile ilgili araştırma yaparken o konunun “ne kadar” 

veya “ne kadar iyi” olduğunu öğrenmekten ziyade daha derin bir bakış açısını öğrenmek isterler 

(Büyüköztürk, vd., 2015). Durum çalışmasında sınırlı tutulan bir sistemin işlenişini ve 

çalışmanın nasıl ilerlediğini göstermede çoklu veri toplama araçları kullanılarak derin bir 

inceleme yapılır (Chmiliar, 2010). Durum çalışmasında bir olgu derinlemesine araştırılır ve 

olguyla alakalı sonuçlar ortaya koyulur (Yıldırım & Şimşek, 2008). Bu araştırmada üniversite 

öğrencilerinin, akreditasyonun tanımı, akreditasyonla ilgili üniversitede ve programda yürütülen 

çalışmalar, programın akredite olma süreci, akreditasyon sürecindeki deneyimler ve 
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akreditasyon sürecinin kaliteye etkisi üzerine görüşleri detaylı incelendiğinden bu yöntemin 

kullanılması tercih edilmiştir. Araştırmanın sınırlılıkları doğrultusunda çoklu veri toplama 

araçları yerine sadece görüşme tekniği kullanılmış ve katılımcıların izinleri doğrultusunda 

görüşmeler ses kaydına alınmıştır.  

Araştırma Grubu 

Durum çalışması niteliğinde olan araştırmaya kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen 

bir devlet üniversitesinin farklı programlarında öğrenim gören 80 üniversite öğrencisi 

katılmıştır. Bu öğrencilerin hangi fakültede öğrenim gördüklerine yönelik demografik bilgileri 

Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1 

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Fakülteye Göre Dağılımı 

 

 

Tablo 1’den görüldüğü üzere, araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu, eğitim fakültesinde 

öğrenim görmektedir. Bu sayının yüksek olmasının nedeni olarak, üç araştırmacının eğitim 

fakültesinde öğrenci rolünde olmasına dayalı olarak katılımcıların, kolay ulaşılabilir örnekleme 

yöntemiyle yakın çevreden seçilmeleri gösterilebilir. Araştırmanın etik kuralları çerçevesinde 

gizlilik ilkesi esas alınmış ve katılımcıların gerçek isimleri yerine Eğitim Fakültesinde öğrenim 

gören öğrenciler için E1, E2, E3,…E39; fen fakültesinde öğrenim gören öğrenciler için F1, F2, 

F3, F4; Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler için S1, S2, S3,…S21; İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler için İ1,İ2,İ3,…İ11 ve Meslek Yüksek 

Okulunda öğrenim gören öğrenciler için M1,M2, M3,M4 ve M5 şeklinde kodlar verilmiştir.  

Veri Toplama Süreci 

Veri toplama aracı olarak, araştırmada altı açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu 

kullanılmıştır. Bu formdaki sorular, araştırmanın amacına dayalı olarak; öğrencilerin, 

akreditasyonun tanımı, akreditasyonla ilgili üniversitede ve programda yürütülen çalışmalar, 

programın akredite olma süreci, akreditasyon sürecindeki deneyimler ve akreditasyon sürecinin 

kaliteye etkisi üzerine görüşlerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Görüşme bulguları, yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analiz 

tekniklerinden yararlanılmıştır. Ayrıca bazı soruların analizinde Excel programında grafikler ve 

tablolar oluşturularak nicel analizler de (frekans ve yüzde değerleri) yapılmıştır. Örneğin 

görüşme formunun ikinci sorusunda “Üniversitenizde akreditasyon ile ilgili bir çalışma 

yapıldı/yapılıyor mu?  Eğer cevabınız evet ise bildiğiniz kadarıyla bu çalışmalar hakkında 

detaylı bilgi verebilir misiniz?” ifadesinde ilk soru için genel inceleme yapılarak öğrencilerin 

akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi sahibi olup olmadığına ilişkin   “Yapıldı, Yapılmadı, 

Bilgim Yok”  ölçütleri dikkate alınarak tablolar oluşturulmuş, ikinci sorusu için katılımcıların 

açıklamalarına dayalı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan kodlar için WordArt 

uygulamasında kelime bulutları hazırlanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin görüşme formundaki 
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bazı sorularda birden fazla kodda görüş belirtmesi veya soruyla ilgili hiçbir görüş 

belirtmemesinden dolayı (bilgisinin olmaması  nedeniyle) kelime bulutlarındaki kodlara ilişkin 

frekans (f), katılımcı sayısını değil kod sayısını göstermektedir. Araştırmanın güvenirliği için 

görüşme verileri, iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Miles ve Huberman’ın (1994) 

uyuşum yüzdesi dikkate alınarak hesaplanan uyumun tam olarak sağlandığı tespit edilmiştir. 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, araştırmanın bulguları, “Akreditasyonun Tanımı, Akreditasyonla İlgili Üniversitede 

ve Programda Yürütülen Çalışmalar, Programın Akredite Olma Süreci, Akreditasyon 

Sürecindeki Deneyimler ve Akreditasyon Sürecinin Kaliteye Etkisi” başlıkları halinde 

verilmiştir.  

Akreditasyonun Tanımına Yönelik Bulgular 

Tablo 2 

Öğrencilerin Birinci Soruya Yönelik Açıklamalarıyla İlgili Frekans ve Yüzde Tablosu 

 

 

Tablo 2 incelediğinde, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun akreditasyon kavramına ilişkin 

bilgilerinin olduğu ve akreditasyonu tanımlayabildikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğrenim 

gördükleri fakülte ve yüksekokula göre veriler incelendiğinde, Sağlık Bilimleri Fakültesinin 

diğer fakültedeki öğrencilere kıyasla akreditasyonla ilgili bilgilerinin eksik olduğu 

görülmektedir.  Akreditasyonun tanımıyla ilgili görüş bildiren öğrencilerin açıklamalarına ait 

kelime bulutu Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Kodlar frekans 

Kalite 19 

Değerlendirme 22 

Standartlaşma 23 

Bilgilendirme 1 
 

Şekil 1. Akreditasyon Kavramının Tanımına İlişkin Kodların Kelime Bulutu 
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Şekil 1’de görüldüğü üzere,  üniversite öğrencileri ile yapılan görüşmelerde değerlendirme, 

kalite, standartlaşma ve bilgilendirme kodlarını kullandıkları tespit edilmiştir. Akreditasyonu,  

değerlendirme olduğunu düşünen öğrenciler, akreditasyonun bir süreç olduğunu ve bu süreçte 

denetleme yapılmasının ardından genel bir değerlendirme olduğunu ifade etmişlerdir. 

Standartlaşma diyen öğrenciler akreditasyonu belli kalıplara uygun hale getirmek şeklinde görüş 

belirtmişlerdir. Kalite diyen öğrenciler de akreditasyonun aslında kaliteyi arttırmayı sağlayan 

tüm çalışmalar olduğunu ancak bu çalışmaların içeriğinden haberdar olmadıklarını ifade 

etmişlerdir. Bununla ilgili olarak aşağıda iki öğrencinin yaptığı tanımla ilgili alıntıya yer 

verilmiştir: 

E1:Organizasyonların belli standartlarını karşılayıp karşılamadığını denetlemektir. 

Kuruma başvurularak değerlendirmeye alınıyor diye biliyorum. Kritere 

uygunluğuna göre program akredite oluyor… 

F6: Kaliteyi arttırmak adına kuruluşların uluslararası kriterlere göre belirli 

aralıklarla denetleme işlemi olarak biliyorum. 

 

Akreditasyonun, bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, 

akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp 

karşılanmadığını ölçen değerlendirme süreci olması ve değerlendirmeden farklı olarak bir kabul 

ya da red kararı olması dikkate alındığında, öğrencilerin akreditasyon hakkında bilgilerinin 

olduğu ancak bu bilgilerinin yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. Görüşme sürecinde aşağıda 

verilen araştırma ve katılımcı arasında geçen diyalog da bunu en iyi şekilde 

örneklendirmektedir: 

Araştırmacı: “Akreditasyon kavramının tanımını yaparak bir programın akredite 

olma sürecine ilişkin ne anladığınızı ifade edebilir misiniz? 

F3: İsmini duydum. Kalite için çalışmaları ifade ediyor hocam. 

Araştırmacı: Bu çalışmaları biraz daha açabilir misin? Örneğin sizin programın 

akredite olması için süreçte neler yapılması gerekiyor? Hangi kurum akredite 

ediyor. 

F3: Biz akredite olmadığımız için tam bilmiyorum hocam ama daha kaliteli bir 

eğitimin verilmesi için değerlendiriliyor diye biliyorum. 

Araştırmacı: Teşekkür ederim. Söylemek istediğin başka bir şey yoksa diğer soruya 

geçebiliriz. 

F3: Yok. Geçebiliriz… 

 

Yukarıdaki diyalogdan anlaşılacağı üzere, F3’ün akreditasyonla ilgili çok genel bilgiye sahip 

olduğu ancak kendi fakültesini akredite eden FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve 

Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) 

hakkında, FEDEK’in amaçları ve değerlendirme süreçleri hakkında hiçbir bilgiye sahip 

olmadığı görülmektedir. Benzer sonuçlar, diğer fakültedeki öğrencilerle yapılan görüşmelerden 

de elde edilmiştir.  
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Akreditasyonla İlgili Üniversitede Yürütülen Çalışmalara Yönelik Bulgular 

Tablo 3 

Öğrencilerin İkinci Soruya Yönelik Açıklamalarıyla İlgili Frekans ve Yüzde Tablosu 

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin nerdeyse yarısının öğrenim gördükleri üniversitedeki 

akreditasyon çalışmalarıyla ilgili süreç hakkında bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Bilgi 

sahibi olan öğrencilerin de çoğu, çalışmaların içeriği hakkında görüş bildirememişlerdir. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülte ve yüksekokula göre veriler incelendiğinde, görüşme 

yapılan tüm fakültelerde ve yüksekokulda üniversitedeki akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi 

sahibi olmayan öğrencilere rastlanıldığı görülmüştür. Özellikle fen fakültesi ile İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin nerdeyse tamamı bu konu üzerinde bilgi 

sahibi değildir. Görüş bildiren öğrencilerin açıklamaları incelendiğinde ise öğrencilerin 

açıklamalarına ait kelime bulutu Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Kodlar frekans 

Projeler 8 

Seminer 5 

21. yüzyıl becerileri 3 

Geliştirme 3 

İşbirliği 3 

Etkinlikler 3 
 

Şekil 2. Üniversitede Akreditasyon Sürecine Yönelik Çalışmalara İlişkin Kodların Kelime 

Bulutu 

 

Eğitim
Fakültesi

Fen
Fakültesi

Sağlık
Bilimleri
Fakültesi

İktisadi ve

İdari
Bilimleri
Fakültesi

Meslek
Yüksek
Okulu

Yapıldı 24 1 12 1 4

Yapılmadı 3 0 1 1 0
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Ölçütler Yapıldı Yapılmadı 
Bilgim 

Yok 
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Yapıldı çalışmalar 

hakkında bilgim 

var 

Yapıldı ancak 

çalışmalar hakkında 

bilgim yok 

  

f(%) f(%) f(%) 

Üniversitedeki Akreditasyon 

Çalışmalarıyla İlgili Farkındalık 

Durumu 

 
19(23.75)   23(28.75) 

 
5(6.25) 

 

33(41.25) 
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Şekil 2’de görüldüğü üzere, üniversite öğrencileriyle yapılan görüşmelerde üniversitede yapılan 

akreditasyon çalışmaları projeler, seminerler, 21.yüzyıl becerileri, geliştirme, işbirliği, 

etkinlikler şeklinde ifade edilmiştir. Proje kodunda görüş bildiren öğrenciler, üniversite 

tarafından proje yazmaları için teşvik edildiğini, projelere destek verildiğini ve projelerin 

üniversite için kaliteyi arttırmaya yönelik büyük bir adım olduğunu ifade etmişlerdir. 21.yüzyıl 

becerileri kodunda görüş bildiren öğrenciler ise dersleri geleneksel yöntemler yerine öğretim 

üyeleri tarafından alternatif ölçme yöntem tekniklerini kullandıklarını özellikle dijital okuryazar 

birey olmalarını sağlamak için gayret ettiklerini belirtmişlerdir. Seminer kodunda görüş bildiren 

öğrenciler ise akreditasyonun ne olduğu ve sürecinin nasıl ilerlediğine ilişkin eğitimlerin sık sık 

yapıldığını ve bu süreçte kendilerinde farkındalık oluştuğunu ifade etmişlerdir. Bunlara ek 

olarak bazı öğrenciler de üniversitede eksik yapılanma üzerinde çalışmaların yapılmadığına 

vurgu yaparak geliştirme kodunda görüş bildirirken, bazı öğrenciler de üniversitede sosyal 

etkinliklerin sayısının arttırıldığı üzerinde etkinlikler kodunda görüş bildirmiştir. Son olarak 

işbirliği kodunda görüş bildiren öğrenciler de, akredite olan programlar ile akredite olmayan 

programlar arasında işbirliğine vurgu yaparak akran öğrenmesine yönelik açıklamalarda 

bulunmuşlardır.  Bu kodlarla ilgili olarak aşağıda verilen alıntılar bu açıklamayı 

desteklemektedir. 

E15: Akreditasyonla ilgili özellikle üniversitede proje çalışmaları ağırlıklı olarak 

yapılıyor. Ben ilköğretim matematik öğretmenliğinde okuyorum. Her sene 

hocalarımız bizi Tubitak 2209 projesi yapmamız konusunda teşvik ediyorlar.  

S4:Sürekli eğitimler veriliyor. Konferans salonunda hatta bununla ilgili olarak 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından iki hocamız geldi ve bizzat bu 

konuda bize eğitim verdi. Ben aynı zamanda Genç Kalite Kulübünün bir üyesiyim. 

Bununla ilgili olarak da seminerlere ek olarak çalıştay da yaptık… 

İ3: Bu sene dikkatimi çeken nokta çok fazla etkinlik yapılıyor. Şenlikler yapıldı. 

Konser dışında alternatif olarak çok fazla etkinlik vardı. Bunlar arasında sosyal, 

sanatsal, sporsal tüm etkinlikler vardı. Örneğin açık hava sinema gösterisi oldu. 

Zumba dans gösterisi oldu. Çok fazla tiyatro etkinliği düzenlendi…  

 

Akreditasyonla İlgili Programda Yürütülen Çalışmalara Yönelik Bulgular 

Tablo 4 

Öğrencilerin Üçüncü Soruya Yönelik Açıklamalarıyla İlgili Frekans ve Yüzde Tablosu 
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Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin nerdeyse yarısının öğrenim gördükleri programdaki 

akreditasyon çalışmalarıyla ilgili süreç hakkında bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Bilgi 

sahibi olan öğrencilerin de yarısından fazlası, çalışmaların içeriği hakkında görüş 

bildirememişlerdir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülte ve yüksekokula göre veriler 

incelendiğinde, programdaki akreditasyon çalışmalarıyla ilgili eğitim fakültesinde öğrenim 

gören öğrencilerin daha çok haberdar oldukları, Sağlık Bilimleri ile İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin çoğunun haberdar olmadıkları ortaya çıkmıştır. Görüş 

bildiren öğrencilerin açıklamaları incelendiğinde ise öğrencilerin açıklamalarına ait kelime 

bulutu Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. Programda Akreditasyon Sürecine Yönelik Çalışmalara İlişkin Kodların Kelime Bulutu 

 

Şekil 3’teki bulgular incelendiğinde, üniversite öğrencileri ile yapılan görüşmelerde seminer, 

geliştirme, konferans, denetleme ve iyileştirme kelimelerini kullandıkları görülmektedir. 

Seminer veya konferansı vurgulayan öğrenciler, programın akredite olmasıyla ilgili kendilerine 

seminer veya konferans olarak bilgilendirme yapıldığını ve bu şekilde farkındalık kazandıklarını 

dile getirmişlerdir. Geliştirme kodunda görüş bildiren öğrenciler programda var olan fakat eksik 

tespit edilen hususlar hakkında çalışmaların yapıldığına yönelik açıklama yaparken; iyileştirme 

kodunda görüş bildiren öğrenciler kaliteyi arttırmak adına programda var olmayan durumlar 

hakkında çalışmalar yapıldığına yönelik açıklamada bulunmuşlardır. Denetleme kodunda görüş 

bildiren öğrenciler ise süreç içinde yapılan çalışmaların denetlendiğini ve bu sayede emin 

adımlarla programda niteliğin artmasının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapıldığını ifade 

etmişlerdir. 

 

 

 

 

 

Ölçütler Yapıldı Yapılmadı 
Bilgim 

Yok 

Kod 

Yapıldı çalışmalar 

hakkında bilgim var 

Yapıldı ancak çalışmalar 

hakkında bilgim yok 
  

f(%) f(%) f(%) 

Programdaki Akreditasyon 

Çalışmalarıyla İlgili Farkındalık 

Durumu 

 

14(17.5)      23(28.75) 

 

10(12.5) 

 

33(41.25) 
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Programın Akredite Olma Sürecine Yönelik Bulgular 

Tablo 5 

Öğrencilerin Dördüncü Soruya Yönelik Açıklamalarıyla İlgili Frekans ve Yüzde Tablosu 

 

Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu öğrenim gördükleri programın nasıl 

ve hangi kurum tarafından akredite edildiği hakkında bilgi sahibi olmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Bilgi sahibi olan öğrencilerin de nerdeyse tamamının eğitim fakültesinde öğrenim gören 

öğrencilerden oluştukları görülmektedir. Görüş bildiren öğrencilerin açıklamalarına ilişkin 

kodların kelime bulutu Şekil 4’te yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Programın Akredite Olma Sürecine Yönelik Kodların Kelime Bulutu 

 

Şekil 4'te görüldüğü üzere, öğrencilerin programın nasıl akredite edildiği konusunda 

bilgilendirme, denetleme ve standartlaşma kodlarını sıklıkla kullandıkları tespit edilmiştir. 

Bilgilendirme kodunda görüş bildiren öğrenciler YÖKAK tarafından seminer sayesinde nasıl 

akredite edildiği konusunda bilgilendirildiklerini ifade etmişlerdir.  Denetleme ve standartlaşma 

kodunda açıklama yapan öğrenciler farklı üniversitelerden hocalar gelerek belli standartlara göre 

denetlediklerini veya belli standartları sağlayarak programın standartlaşması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Bununla ilgili olarak aşağıda bazı öğrencilerden alıntılara yer verilmiştir: 

E4:  Evet, bilgim var. Bizim dersimize girmişlerdi. Sanki müfettiş gibi denetliyorladı. 
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Bilgim var 10 0 1 0 0

Bilgim yok 29 4 20 11 5
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Programın Nasıl ve Hangi Kurum Tarafından Akredite Edildiğiyle 

İlgili Farkındalık Durumu 

11 

(13.75) 
69(86.25) 
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Standartlaşma 2 
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E13: Evet, akredite olmak için YÖKAK’a başvuruluyor. Belgeler sunuluyor, oradan 

değerlendiriciler gelip saha ziyareti yapıyor. Onlara yollanan belgelerle 

üniversitenin yaşantısı aynı mı diye bakılıyor. Eksik gördüklerini geliştirmemizi 

söylüyorlar iyi yanları da ifade ediyorlar.  Daha sonraki süreçte ise iki yıllık, üç 

yıllık veya beş yıllık akreditasyon verip vermediklerine karar veriyorlar. 

Akreditasyon Sürecindeki Deneyimlere İlişkin Bulgular 

Tablo 6 

Öğrencilerin Beşinci Soruya Yönelik Açıklamalarıyla İlgili Frekans ve Yüzde Tablosu 

 

 

 

 

Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin çok az bir kısmının akreditasyon sürecine yönelik deneyim 

sahibi oldukları görülmüştür. Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülte dikkate alındığında bu 

süreçte en çok rol alan fakülte eğitim fakültesidir. Görüş bildiren öğrencilerin açıklamalarına 

ilişkin kodların kelime bulutu Şekil 5’te yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Akreditasyon Sürecindeki Deneyimlere Yönelik Kodların Kelime Bulutu 

 

Şekil 5’e göre, akreditasyon sürecinde deneyim sahibi olan öğrencilerin üyelik, kalite elçisi ve 

ziyaret şeklinde farklı kodlarda açıklama yaptıkları görülmektedir. Bu kodların ne anlama 

geldiğinin daha iyi anlaşılması adına bununla ilgili olarak aşağıda bazı öğrencilerden alıntılara 

yer verilmiştir: 

Eğitim
Fakültesi

Fen
Fakültesi

Sağlık
Bilimleri
Fakültesi

İktisadi ve
İdari

Bilimleri
Fakültesi

Meslek
Yüksek
Okulu

Aldım 6 0 2 0 2

Almadım 33 4 19 11 3
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Ölçütler Aldım Almadım 

Kod f(%) f(%) 

Akreditasyon Sürecinde Aktif Rol Alma Durumu 10 (12.75) 72(87.5) 

 

Kodlar frekans 

Üyelik 6 

Kalite Elçisi 4 

Ziyaret 2 
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E6:Hem üniversitede genç kalite kulübü üyesiyim, hem de kalite elçisi eğitimine 

katıldım. Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi 

süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması amacıyla  eğitim düzenlenmişti. Burada 

akreditasyon sürecinin içerisinde bilgiler edindim… 

E11: Bizim programın akreditasyon sürecinde saha ziyaretine gelmişlerdi. 

Dersimize girdiler ve bizimle görüşme yaptılar. Genel olarak bize sorular sordular. 

Memnuniyetimizi öğrenmek istediler… 

S7: Genç kalite kulübü üyesi olarak kalite öğrenci toplulukları zirvesine katıldım. Bu 

bakımdan genç kalite kulübü üyesi olarak aktif bir şekilde süreçte rol aldım… 

M3: Ben de genç kalite kulübü üyesi olarak akreditasyon sürecinde deneyim 

kazandım.   

 

Yukarıda verilen alıntılardan görüldüğü üzere, öğrencilerin akreditasyon süreciyle ilgili farklı 

ortamlara katıldıkları, süreçle ilgili bilgilerini ve farkındalıklarını geliştirebilecekleri eğitimlere 

katıldıkları ancak kendilerinin program akreditasyonu sürecinde değerlendirici gibi aktif olarak 

görev almadıkları görülmüştür.  

Akreditasyon Sürecinin Kaliteye Etkisine Yönelik Bulgular 

Tablo 7 

Öğrencilerin Altıncı Soruya Yönelik Açıklamalarıyla İlgili Frekans ve Yüzde Tablosu 

 

Tablo 7 incelendiğinde, öğrencilerin nerdeyse tamamının akreditasyon belgesinin kaliteye etkisi 

olduğunu ve akreditasyon sürecinin kaliteyi arttırdığını ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilere kaliteye nasıl bir etkisinin olduğu sorulmuş ve 

bununla ilgili bulgulara ait kodların kelime bulutu Şekil 6’da verilmiştir.  

Eğitim
Fakültesi

Fen
Fakültesi

Sağlık
Bilimleri
Fakültesi

İktisadi ve
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Bilimleri
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Yüksek
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Etkisi Var 39 4 21 11 5
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Akreditasyon Sürecinin Kaliteye Etkisi 75 (93.75) 5 (6.25) 
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Şekil 6. Akreditasyon Sürecinin Kaliteye Etkisine Yönelik Kodların Kelime Bulutu 

 

Şekil 6 incelendiğinde, öğrencilerin akreditasyon sürecinin kaliteye etkisiyle ilgili kaliteleşme, 

geliştirme, iyileştirme ve standartlaşma kodlarını kullandıkları görülmektedir. Bu soruda elde 

edilen önemli bulgulardan biri, diğer sorulara kıyasla öğrencilerin akreditasyonla ilgili eksik 

bilgilere sahip olsalar bile kaliteyi arttıracağına inanmalarıdır. Görüşme bulgularına dayalı 

olarak, öğrenciler akreditasyonun eğitim-öğretimin niteliğini arttırdığını, üniversite kapsamında 

eksikliklerin geliştirildiğini ve belli bir standardı yakalamaya çalışılmasının kaliteyi arttırmada 

büyük etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. Ancak sürecin içeriğine ilişkin öğrencilerden 

araştırmacılar tarafından daha detaylı bilgi alınmaya çalışılsa da öğrenciler bu kodlar dışında pek 

açıklama yapmamışlardır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Araştırmanın sonunda, öğrencilerin çoğunun akreditasyon kavramını en çok kalite, 

değerlendirme, standartlaştırma kodlarıyla özdeşleştirdikleri görülmüştür. Kurum akreditasyonu 

ve program akreditasyonu kapsamında, öğrencilerin üniversitede ve programdaki akreditasyon 

çalışmalarına yönelik bilgilerine yönelik görüşleri incelendiğinde, nerdeyse yarısının bu 

çalışmalardan haberdar olmadıkları tespit edilmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin öğrenim 

gördükleri programın nasıl ve hangi kurum tarafından akredite edileceği hususunda görüşleri 

incelendiğinde, yarıdan fazlasının bilgi sahibi olmadıkları, bilgi sahibi olanların da nerdeyse 

tamamının eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Bu 

durumun ortaya çıkmasının sebebi olarak bu araştırmanın yürütüldüğü kurumda eğitim 

fakültesinde mezun veren tüm programların akredite olmasıdır. Bu nedenle eğitim fakültesi 

öğrencilere diğer fakültelerde öğrenim gören öğrencilere kıyasla bu sürece daha aşinadır. 

Öğrencilerin akreditasyon sürecine yönelik deneyimlerine ilişkin sonuçlara bakıldığında, az 

sayıda öğrencinin deneyim sahibi olduğu ve bu öğrencilerin de çoğunlukla akredite olan 

programlarda öğrenim gören ve kalite kulübünde görev alan öğrencilerden oluştuğu dikkat 

çekmektedir. Araştırmada ortaya çıkan önemli sonuçlardan bir diğeri de öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğunun programın veya kurumun akreditasyon olduğunda kalitenin artacağına 

inandıklarını belirtmeleridir. Öğrencilerin, akreditasyon sürecine yönelik bilgileri yetersiz 

olmasına rağmen, akreditasyonu benimsemiş olmaları ve kalitenin artmasında rolünün etkili 

olduğunu vurgulamaları dikkat çeken sonuçlardan biridir. Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı 

olarak, genellikle öğrencilerin akreditasyonla ilgili farkındalıklarının yetersiz olduğu dikkat 

çekmiş, yükseköğretimde öğrencilerin akreditasyonun önemine ilişkin farkındalıklarının ve 

 

Kodlar frekans 

Kaliteleşme 30 

Geliştirme 26 

İyileştirme 21 

Standartlaşma 5 
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bilgilerinin gelişimine yönelik araştırmaların yürütülmesi, kalite sürecinde daha aktif olmalarına 

ilişkin çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 
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Özet 

Fen bilimleri; doğayı, insanları ve onların yaşadıkları çevreyi tanımalarını ve anlamalarını 

sağlayan temel bir disiplindir. Fen öğretiminin temel amacı ise gündelik hayatın içindeki olay ve 

durumlara karşı bilimsel yaklaşım sergileyebilen, teknolojik araçları kullanabilen, 21. yüzyıl 

becerilerine ve etik ilkelere sahip, yaşadığı toplum ve çevrenin farkında olup katkı sunma 

isteğinde olan fen okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Küresel düzeyde fen öğretiminin amaçları 

benzerlikler göstermekle birlikte, amaçlara ulaşma yolunda türlü engellerle karşılaşılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı literatürde Fen öğretiminde tespit edilen sorunları incelemek ve potansiyel 

çözüm önerileri sunmaktır. Doküman analizi yöntemi kullanılarak son 20 yıl içinde (2001-2021) 

Türkiye’de Fen eğitiminin sorunları üzerine yapılmış araştırmalar ele alınmış ve analiz 

edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler dört temel kategori altında tartışılmıştır. Bu 

kategoriler; program kaynaklı sorunlar, öğretmen kaynaklı sorunlar, öğrenci kaynaklı sorunlar 

ve ortamsal ve bağlamsal sorunlar olarak belirlenmiştir. Her bir kategori ayrı ayrı incelemeye 

tabi tutulmuştur, Çalışma kapsamında fen eğitiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: fen öğretimi, sorunlar ve çözüm önerileri, doküman analizi 

Abstract 

Natural science is a fundamental discipline that allows individuals to recognize and understand 

nature, people and the environment in which they live. The main purpose of science education is 

to raise scientifically literate individuals who can display a scientific approach to events and 

situations in daily life, use technological tools, have 21st century skills, and ethical principles, 

are aware of the society and environment they live in, and want to contribute to it. Although the 

goals of science teaching worldwide have similarities, various obstacles are encountered in the 

way of achieving the goals. The purpose of this study was to examine the problems identified in 

the literature related to science teaching and suggest potential solutions to the problems. The 

design of the research was document analysis. The data was collected using 20 sources, 18 

articles and 2 theses, identified as those focusing on the problems of science education in Turkey 

conducted in the last 20 years (2001-2021). The problems encountered in science teaching were 

discussed under four main headings, which are program-related problems, teacher-related 

problems, student-related problems, and environmental and contextual problems. Each category 

has been subjected to separate examination. Suggestions related to the problems encountered in 

science education are provided. 

Keywords: science teaching, problems and potential solutions, document analysis. 
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Geniş Özet 

Fen bilimleri; insanların doğayı ve yaşadıkları çevreyi tanımalarını ve anlamalarını sağlayan 

temel bir disiplindir. Fen eğitimi ve öğretimi günlük hayat problemlerinin çözümü, çevreyi 

anlama ve analiz etme, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama açısından oldukça 

önemlidir. Fen öğretiminin temel amacı gündelik hayatın içindeki olay ve durumlara karşı 

bilimsel yaklaşım sergileyebilen, teknolojik araçları kullanabilen, 21. yüzyıl becerilerine ve etik 

ilkelere sahip, yaşadığı toplum ve çevrenin farkında olup katkı sunma isteğinde olan fen 

okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin iyi birer fen okuryazarı olabilmeleri için 

araştırma, sorgulama ve problem çözme gibi becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu nedenle 

Fen Bilimleri dersleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kademelerde zorunlu ders olarak yer 

almaktadır. Fen öğretimi sürecindeki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm üretmek 

oldukça önemli bir konudur. Literatürde fen alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde fen 

öğretimi konusunda birçok yetersizlik ve sorunla karşılaşıldığı görülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı literatürde yer alan fen öğretimi alanında yapılmış çalışmalarda tespit 

edilen sorunları incelemek ve potansiyel çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın deseni nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman analizidir. Araştırmanın veri kaynağını son 20 yıl içinde 

(2001-2021) Türkiye’de Fen eğitiminin sorunları üzerine yapılmış araştırmalar içinden tespit 

edilen 18 makale ve 2 tez olmak üzere toplam 20 araştırma oluşturmaktadır. Çalışmada elde 

edilen veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir.  

Araştırma sonucunda; fen öğretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik en fazla çalışmanın 2018 

yılında yapıldığı tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalarda desen olarak çoğunlukla nitel araştırma 

yöntemleri ve veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. 

Bu çalışma kapsamında fen öğretiminde karşılaşılan sorunlar Balbağ vd. (2016) araştırmasına 

benzer şekilde dört ana başlık altında ele alınmıştır. Bu başlıklar; program kaynaklı sorunlar, 

öğretmen kaynaklı sorunlar, öğrenci kaynaklı sorunlar ve çevresel ve bağlamsal sorunlardır.  

Fen öğretiminde karşılaşılan program kaynaklı sorunlar; çoğunlukla programın öğrenci 

seviyesine uygun olmaması, program için yeterli/uygun sürenin olmaması, programın yoğun 

içeriğe sahip olması, ezbere dayalı olması ve bağlam eksikliği olarak tespit edilmiştir. Programın 

kuramsal çerçevesinin esasen araştırma-sorgulama temelli olmasına rağmen ezbere dayalı olarak 

yorumlanmasında öğretmenlerin sınıf-içi uygulama farklılıklarının yeri bulunmaktadır. Fen 

bilimleri öğretim programının belirlenen sorunlar bağlamında gözden geçirilerek yetersiz 

görülen noktalarda öğrenci seviyesine uygun hale getirilmesi, belirlenen sürelerin ve içerik 

yoğunluğunun özellikle ortaokul programı bağlamında tekrar gözden geçirilmesi uygun 

olacaktır. Ayrıca içeriklerde günlük yaşam bağlantılarının ve diğer derslerle ilinti kurma 

kapasitesinin artırılarak daha etkili bir fen öğretim programının oluşturulmasının öğrencilerde 

bilimsel okuryazarlığın gelişiminde ve fen bilimlerine yönelik pozitif tutum gelişiminde oldukça 

katkısı olacaktır.  

Fen öğretiminde karşılaşılan öğretmen kaynaklı sorunlar incelendiğinde, hizmet içi eğitimlerin 

eksikliği bu konudaki sorunların başında gelmektedir. Ayrıca araştırmalarda öğretmenlerin sınıf 

yönetiminde zorlandıkları, öğretmenlik deneyimlerinin az olduğu, laboratuvarların ve 

teknolojinin kullanımında yetersiz oldukları raporlanmaktadır. Öğretmen yetiştirmede, öğretmen 

eğitimi programlarında, teorik derslerin ve sürelerinin sınırlandırılarak, uygulamaya dayalı 

derslerin artırılması, okul ortamlarında, diğer bir deyişle, sahada uygulama sürelerinin ve 

niteliklerinin artırılması, üniversite-okul iş birliğinin geliştirilmesi; profesyonel/mesleki 

gelişimde ise hizmet içi eğitimlerin uygulamalı, işlevsel ve ilgi çekici hale getirilerek öğretmen 

katılımının teşvik edilmesi çözüm önerileri arasında sayılabilir.  

Öğrenci kaynaklı sorunlar incelendiğinde, çoğunlukla öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin 

düşük olduğu raporlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin fen derslerine karşı ilgisiz ve 

önyargılı olduğu görülmektedir. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin artırılması için ders 
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öncesinde harmanlanmış öğrenme ortamları destekli olarak çevrimiçi materyallerle hazırlık 

çalışmaları artırılabilir. Fen derslerinin uygulamalı, merak uyandırıcı ve ilgi çekici hale 

getirilmesi için içerikler zenginleştirilebilir.  

Son olarak, fen öğretiminde karşılaşılan çevresel ve bağlamsal sorunlar incelendiğinde 

laboratuvar ve malzeme eksikliği fen öğretimindeki en önemli sorunların başında gelmektedir. 

Ayrıca sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu fen öğretiminde sorunlara neden olmaktadır. Diğer 

sorunlar ise ders kitaplarının yetersizliği, teknolojik yetersizlikler ve veli ilgisizliği olarak tespit 

edilmiştir. Her okulda laboratuvar ve laboratuvar malzemelerinin yeterli hale getirilmesi, sınıf 

mevcutlarının azaltılması, ders kitaplarının 21. yüzyıl ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revize 

edilmesi, eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sunulabilecek öneriler arasındadır. 

Fen öğretimi sürecinde, özellikle doğa ve çevre projeleri ile aile katılımının işlevsel hale 

getirilerek veli ilgisinin artırılmasının sağlanması faydalı olacaktır. 

 

Introduction 

Science, which corresponds to the word science in English, can be explained as natural science, 

as well as the branch of science that examines the entities in nature, events and the relationships 

that occur between them (Demirci, 2017). In addition, according to Hastürk (2017), science is 

also defined as a branch of science that tries to comprehend, make sense of and explain the 

events occurring in physical and biological environments. Science education is very important in 

terms of solving everyday life problems, understanding and analyzing the environment, adapting 

to scientific and technological developments. The main purpose of science education is to raise 

scientifically literate individuals who can display a scientific approach to events and situations 

in daily life, use technological tools, have 21st century skills and ethical principles, are aware of 

the society and environment they live in, and are willing to contribute. For this reason, science 

courses are included as compulsory courses at the primary and secondary school levels of 

education. 

The science course provides students with the ability to experiment, observe, explore, conduct 

research, ask questions and establish hypotheses (Kırpık & Engin, 2009). It is easier to teach 

students information that they can use in everyday life, topics that will be meaningful to them. 

Therefore, one of the most important courses in elementary school is the science course (Kurt, 

2001). Science education allows the child to get to know his environment. It is the education of 

the food that the child eats, the air that he breathes, his body, the animals that he sees, electricity, 

light, the sun and the universe. 

Science education gives the child the ability to think creatively. While students' skills improve in 

science lessons, their skills in daily life and interdisciplinary development is also provided by 

science education (Hançer et al., 2003). In order to realize education and training in a planned 

and systematic manner, educational programs have been created and various approaches have 

been adopted based on today's needs (Ayvacı & Bakircı, 2012).  

In elementary schools in Turkey, science course starts in third grade and continues in fourth 

grade. Middle schools, from fifth through eighth grades, also have science courses. The main 

objectives of the Science Course Curriculum aiming at educating all individuals as science 

literate are as follows (MEB, 2018, p. 9): 

1. To gain basic knowledge about astronomy, biology, physics, chemistry, earth, and 

environmental sciences and science and engineering applications, 

2. In the process of exploring nature and understanding the relationship between individual 

and the environment, adopting scientific process skills and scientific research approach 

and offering solutions to the problems encountered in these fields, 
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3. To make people aware of the interaction between the individual, the environment and 

society; to develop awareness of sustainable development in relation to society, economy 

and natural resources, 

4. Ensuring that responsibility is taken for everyday life problems and that science-related 

knowledge, scientific process skills and other life skills are used to solve these problems, 

5. To develop career awareness and entrepreneurship skills related to science, 

6. To help scientists understand how scientific knowledge is created, the processes through 

which this information is created and how it is used in new research, 

7. To arouse interest and curiosity about the events occurring in nature and its immediate 

surroundings, to develop an attitude, 

8. To create a safe working awareness by realizing the importance of safety in scientific 

studies, 

9. Developing reasoning ability, scientific thinking habits and decision-making skills using 

sociological topics, 

10. To ensure the adoption of universal moral values, national and cultural values, as well as 

scientific ethical principles. 

The central purpose of all educational activities is to help students become science literate. 

Becoming a science literate requires to develop skills such as research, inquiry, and problem 

solving (Demirtaş, 2020). According to Hançer et al.  (2003), science course is one of the most 

difficult courses for students from different levels of education. Therefore, it is quite an 

important issue to identify the problems faced by teachers and students in the process of science 

teaching and to produce solutions to these problems. The purpose of this study was to examine 

the problems identified in the literature related to science teaching and suggest potential 

solutions to the problems.   

Method 

Design 

The design of the research was document analysis, one of the qualitative research methods. The 

qualitative research method uses data collection tools such as observation, interview and 

document analysis and its process aims to reveal the events in a realistic and holistic way in their 

natural environments (Yıldırım & Şimşek, 2016). Document analysis can be defined as the 

acquisition, review, questioning and analysis of various documents determined as the primary or 

secondary source that constitutes the research data (Özkan, 2021). It is a method used to analyze 

the content of written documents in detail (Kiral, 2020). 

Data Collection Tools 

The data source of the current research was consisted of 20 studies (Table 1), including 18 

articles and 2 dissertations, conducted on the problems of science education in Turkey over the 

past 20 years (2001-2021).  
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Table 1 

Examined Studies within the Scope of the Research 

Code Year Authors Type 

M1 2004 Bozdoğan, A. E., & Yalçın, N. Article 

M2 2007 Erdemir, N. Article 

M3 2007 Özden, M. Article 

M4 2009 Ersoy, A., & Anagün, Ş. S. Article 

M5 2010 Aydın, S., & Çakıroğlu, J. Article 

M6 2010 Doğan, Y. Article 

M7 2011 Küçüköner, Y. Article 

M8 2012 Geçer, A., & Özel, R. Article 

M9 2015 Akıncı, B., Uzun, N., & Kışoğlu, M. Article 

M10 2015 Topaloğlu, M. Y., & Balkan-Kıyıcı, F. Article 

M11 2016 Balbağ, M. Z., Leblebicier, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & 

Erkan, Ö. 

Article 

M12 2016 Karaman, P., & Karaman, A. Article 

M13 2016 Tüysüz, C., & Balıkçı, Ç. Article 

M14 2018 Ayvacı, H. Ş., & Bebek, G. Article 

M15 2018 Mete, P. Article 

M16 2018 Şahin, M., & Doğan, Y. Article 

M17 2018 Türkoğlu, İ., & Dağ, T. Article 

M18 2019 Duban, N., Aydoğdu, B., & Yüksel, A. Article 

M19 2018 Bedir, M. Thesis 

M20 2020 Demirtaş, E. Thesis 

 

Data Analysis  

The data were analyzed using document analysis.  
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Findings 

The Preliminary Results of the Study 

In this section, first, the preliminary results obtained from the document analyses were provided. 

The distribution of the examined studies based on the publication year are presented in Table 2. 

The majority of the related studies were conducted in 2018, when the new science education 

program was announced by the Ministry of National Education (MEB).  

Table 2 

The distribution of the examined studies by publication years 

Years Code f 

2004 M1 1 

2007 M2, M3 2 

2009 M4 1 

2010 M5, M6 2 

2011 M7 1 

2012 M8 1 

2015 M9, M10 2 

2016 M11, M12, M13 3 

2018 M14, M15, M16, M17, M19 5 

2019 M18 1 

2020 M20 1 

Total  20 

Table 3 shows the grade levels included in the examined studies. Most studies were carried out 

at the primary and secondary school levels. The number of the studies at the high school level 

was quite small. 

Table 3 

The distribution of the examined studies by the grade levels 

Grade level Code f 

Primary school M1, M4, M6, M11, M13, M17, M18, M19, M20 9 

Secondary school M2, M3, M5, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M16, M17  11 

High school M11, M14, M15 3 

The research methodologies used in the examined studies are provided in Table 4. The findings 

showed that most studies were qualitative in nature (case study, descriptive, document analysis, 

and phenomenological study). The second commonly used method was survey/questionnaire.  
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Table 4 

The distribution of the examined studies by the methodology types  

Methods Code f 

Case study M2, M5, M8, M14, M15, M16 6 

Survey/questionnaire M3, M6, M7, M9, M12, M17  6 

Descriptive study M1, M4, M10, M13 4 

Mixed design M19, M20 2 

Document analysis M11 1 

Phenomenological 

study 

M18 1 

The data collection tools in the examined studies are presented in Table 5. Two most commonly 

used methods were semi-structured interview forms and survey. Other data collection tools 

included in the studies were in-depth interviews, focus group interviews and observation. 

Table 5 

The distribution of the examined studies by the data collection tools 

Data Collection Tools Code f 

Semi-structured interview form M2, M4, M5, M8, M11, M12, M13, M15, 

M16, M19  

10 

Survey M1, M3, M6, M7, M9, M17, M19 7 

In-depth interviews M18 1 

Focus group interview M20 1 

Observation M2 1 

Interview M14 1 

 

Main Results of the Study 

The problems encountered in science teaching were examined under four main headings, similar 

to Balbağ et al. (2016), as follows: program-related problems, teacher-related problems, student-

related problems, and environmental and contextual problems. Each category was subjected to a 

separate examination.  

The most frequent program-related problems encountered in science teaching (Table 6) were 

identified as not being suitable for the level of students, the deficiency of sufficient/appropriate 

time for the implementation, intense content, lack of the context, constant program change, and 

memorization-based approach.  
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Table 6 

The program-related problems defined in the examined studies 

Program-related problems f 

Not being suitable for students’ level 8 

Lack of sufficient/appropriate time 7 

Intensive content 5 

Lack of context 3 

Constant program change 2 

Memorization-based approach 3 

Non-explanatory nature 1 

Deficiency of experts/teacher’s opinions 1 

One of the leading teacher-related problems encountered in science teaching was the lack of in-

service teacher training (Table 7). Other frequent teacher-related problems identified were 

classroom management, lack of experience, inability to use the laboratory and technology.  

Table 7 

The teacher-related problems defined in the examined studies 

Teacher-related problems f 

Lack of in-service teacher training 7 

Classroom management 5 

Lack of experience 4 

Inability to use the laboratory 3 

Inability to use technology 2 

Accepting the negatives 2 

Dislike toward the profession 1 

The examination of the student-related problems showed that the most common problem was 

students’ low readiness levels (Table 8). Student apathy, lack of information, individual 

differences, prejudice, and disciplinary problems were among several other identified problems. 
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Table 8 

The student-related problems defined in the examined studies 

Student-related problems f 

Low readiness level 7 

Student apathy 6 

Lack of information 4 

Individual differences 4 

Prejudice 2 

Disciplinary problems 2 

Inability to focus 1 

Unplanned work 1 

Finally, the examination of the environmental and contextual problems encountered in science 

teaching revealed that the lack/absence of laboratories and laboratory materials were the most 

leading problems in science teaching (Table 9). Additionally, crowded classrooms emerged as 

problematic situations in science teaching. Other related problems were identified as 

inefficiency of textbooks, technological inadequacies, parental indifferences, and environmental 

hygiene.  

Table 9 

The environmental and contextual problems defined in the examined studies 

Environmental and contextual problems f 

Lack/absence of laboratory 13 

Lack/inadequacy of materials 13 

Crowded classrooms 11 

Inefficiency of textbooks 4 

Technological inadequacies 4 

Parental indifferences 4 

Environmental hygiene 2 

 

Discussion, Conclusion and Recommendations 

The purpose of this study was to examine the problems identified in the literature related to 

science teaching and suggest potential solutions to the problems. The document analyses 

showed that most studies related to the problems encountered in science teaching were 
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conducted in 2018, were qualitative in nature and the most common data collection tool among 

all was semi-structured interview forms. 

In the current study, the problems encountered in science teaching were discussed under four 

main headings: program-related problems, teacher-related problems, student-related problems, 

and environmental and contextual problems. The examination of the program-related problems 

revealed that the program was perceived as not being suitable for students’ levels. It was 

reported in related studies that the allocated time was insufficient, the program had intensive 

content, used memorization-based approach, and lacked context. The current program does not 

use a memorization-based but an inquiry-based approach. However, because science teachers in 

classrooms may not always be fulfilling the theoretical and methodological requirements of the 

program, more traditional approaches can sometimes be observed in science classrooms. Based 

on the identified problems, it can be suggested that the science curriculum should be revised in 

terms of the heavy content and time allocations, especially for the middle school level science 

program. A reduced and intriguing content connected to the daily life conditions with a 

multidisciplinary approach would be highly beneficial. More tools to encourage teachers to 

adopt the program’s theoretical foundation is also needed.  

Based on the examination of the teacher-related problems encountered in science teaching, the 

lack of in-service teacher training emerged as one of the leading problems. Additionally, the 

related studies reported that teachers have difficulties in classroom management, have little 

teaching experience, and are inadequate in the use of laboratory and technological tools. In 

terms of teacher training programs, decreasing or limiting the theoretical courses and their 

durations and increasing the practical courses, increasing the duration and qualifications of 

practice in the field, developing or enhancing university-school cooperation; in terms of 

professional development, encouraging teacher participation through making in-service teacher 

training practical, functional and interesting can be counted among the solutions suggested.  

The analysis of student-related problems in science teaching revealed that students’ readiness 

levels were low. It was reported that students were in general not ready for science classes and 

had tendency to forget their previous knowledge. Similar to these findings, Turkmen and 

Kandemir (2011) stated that the attitude and the readiness levels of the students for the science 

course were low. In order to increase the readiness level of students, preparatory work can be 

increased with online materials with the support of blended learning environments before the in-

class lesson. The content can be enriched to make science lessons practical, intriguing, 

interesting, and engaging. Besides, focusing on student-centered teaching process in science 

classrooms would be highly beneficial. Even though the theoretical foundation of the program is 

based on a student-centered approach, research and inquiry, its reflection in classrooms is still 

not strong enough.  

Finally, based on the examination of the environmental and contextual problems encountered in 

science teaching, the lack/absence of laboratories and materials emerged as one of the most 

important problems in science teaching. Insufficient laboratory environment and materials 

required due to the nature of science teaching can be considered the most important problem 

negatively impacting the teaching process. In addition, the crowded classrooms cause barriers 

for the teaching and learning processes in science teaching. Other problems were identified as 

inefficiency of textbooks, technological inadequacies and parental indifferences. Making 

laboratory and laboratory materials sufficient in every school, reducing the number of 

classrooms, revising the textbooks to meet the needs of the 21st century, and expanding the use 

of technology in education are among the suggestions that can be offered. In the science 

teaching process, it would be beneficial to increase the interest of parents through making family 

participation functional, especially with the inclusion of nature- and environment-related 

projects. 

 

https://sites.google.com/epdad.org/iteac/home


ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress 

 

16-18 June 2021                                                       35                                       iteac.epdad.org.tr 

References 

Akıncı, B., Uzun, N., & Kışoğlu, M. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin meslekte 

karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar [The problems experienced 

by science teachers in their profession and difficulties they are confronted with in science 

teaching]. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1189-1215. 

https://doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.3188 

Aydın, S., & Çakıroğlu, J. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin 

öğretmen görüşleri: Ankara örneği [Teachers’ views related to the new science and 

technology curriculum: Ankara case]. Elementary Education Online, 9(1), 301-315. 

Ayvacı, H. Ş., & Bebek, G. (2018). Fizik öğretimi sürecinde yaşanan sorunların 

değerlendirilmesine yönelik bir çalışma [A study on evaluation of the problems faced with 

teaching physics]. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 1-10. 

https://doi.org/10.24106/kefdergi.375680 

Balbağ, M. Z., Leblebicier, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye’de fen 

eğitimi ve öğretimi sorunları [Science education and teaching problems in Turkey]. Journal 

of Research in Education and Teaching, 5(3), 12-23. 

Bedir, M. (2018). İlkokul üçüncü sınıflarda uygulanan fen bilimleri dersi öğretim programına 

yönelik öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerinin incelenmesi [Investigating teachers’, students’ 

and parents’ opinions on the third graders’ science curriculum] (Unpublished master’s 

thesis). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Bozdoğan, A. E., & Yalçın, N. (2004). İlköğretim fen bilgisi derslerindeki deneylerin yapılma 

sıklığı ve fizik deneylerinde karşılaşılan sorunlar [The rate of experiments being carried out 

in science lessons at elementary education and the problems encountered during the physics 

experiments]. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-70. 

Demirci, B. (2017). Fen eğitimi politikası. M. P. Demirci Güler (Ed.). Fen bilimleri öğretimi (ss. 

1-8). Pegem Akademi. 

Demirtaş, E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersi öğretim sürecinde karşılaştıkları 

sorunlar [Problems encountered by classroom teachers in the teaching process of the science 

course] (Unpublished master’s thesis). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Deveci, İ. (2018). Türkiye’de 2013 ve 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarının temel 

öğeler açısından karşılaştırılması [Comparison of 2013 and 2018 science curricula in terms of 

basic elements in Turkey]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 799-825. 

https://doi.org/10.17860/mersinefd.342260 

Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan 

sorunlar [The problems encountered during the implementation of science and technology 

curriculum]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 86-106. 

Duban, N., Aydoğdu, B., & Yüksel, A. (2019). Classroom teachers' opinions on science 

laboratory practices. Universal Journal of Educational Research, 7(3), 772-780. 

https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070317 

Geçer, A., & Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-

öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar [Elementary science and technology teachers’ views 

on problems encountered in the instructional process]. Kuram ve Uygulamada Eğitim 

Bilimleri, 12(3), 2237-2261. 

https://sites.google.com/epdad.org/iteac/home


ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress 

 

16-18 June 2021                                                       36                                       iteac.epdad.org.tr 

Erdemir, N. (2007). Mesleğine yeni başlayan fen bilgisi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar 

ve şikâyetleri [The problems and complaints faced by science teachers who are new in their 

profession]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 135-149. 

Ersoy, A., & Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine 

ı̇lişkin görüşleri [Elementary teachers’ views about homework process in science and 

technology course]. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 

3(1), 58-79. 

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in 

education. McGraw-Hill. 

Hançer, A. H., Şensoy, Ö., & Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretı̇mde çağdaş fen bı̇lgı̇sı̇ öğretı̇mı̇nı̇n 

önemi ve nasıl olması gerektı̇ğı̇ üzerı̇ne bı̇r değerlendı̇rme [An evaluation about the 

importance of contemporary science education at elementary schools and how this kind of 

science teaching must be]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 80-88.  

Hastürk, G. (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı. In G. Hastürk (Ed.), Teoriden pratiğe 

fen bilimleri öğretimi (ss. 1-30). Pegem Akademi. 

Karaman, P., & Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri 

öğretim programına yönelik görüşleri [Opinions of science teachers about the revised science 

education program]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 243-269. 

https://doi.org/10.17556/jef.65883 

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi [Document analysis as a 

qualitative data analysis method]. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 

170-189.  

Kurt, I. (2001). Fen eğitiminde ı̇şbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin başarısına, kavram 

öğrenmesine ve hatırlamasına etkisi [Effect of science course of student instructed with 

cooperative learning on student's success, concept learning and remembering] (Unpublished 

master’s thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  

Küçüköner, Y. (2011). 2005 Fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulanmasında 

karşılaşılan sorunlar ve öğretmen gözüyle çözüm önerileri [Problems in the application of 

science and technology course curriculum’s in 2005 and solution suggestions with teacher’s 

opinion]. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 11-37. 

Lederman N. G., Lederman J. S., & Antink, A. (2013). Nature of science and scientific inquiry 

as contexts for the learning of science and achievement of scientific literacy. International 

Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(3), 138- 147. 

Mete, P. (2018). 9. Sınıf fizik-kimya-biyoloji öğretmenlerinin fen eğitimi ders sürecinde 

karşılaştıkları sorunlara yönelik bir durum çalışması [A case study of the problems faced by 

9th-grade the physics-chemistry-biology teachers in the course of science education]. 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 673-697. 

https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506514 

Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı. 

Özden, M. (2007). Problems with science and technology education in Turkey. Eurasia Journal 

of Mathematics, Science & Technology Education, 3(2), 157-161. 

Özkan, U. B. (2021). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Pegem 

Akademi. 

Şahin, M., & Doğan, Y. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda fen bilimleri 

öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Nitel bir çalışma [Problems encountered in teaching 

https://sites.google.com/epdad.org/iteac/home


ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress 

 

16-18 June 2021                                                       37                                       iteac.epdad.org.tr 

science in the classrooms with Syrian students: a qualitative study]. Uluslararası Eğitim 

Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 13-33. 

Türkoğlu, İ., & Dağ, T., (2018). İlköğretimde fen ve teknoloji dersini yürüten öğretmenlerin 

öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlar (Elâzığ ili örneği) [The problems of teachers offering 

science and technology courses in primary schools]. Turkish Journal of Educational Studies, 

5(3), 99-117. https://doi.org/10.33907/turkjes.461176 

Tüysüz, C., & Balıkçı, Ç. (2016). Sınıf öğretmenlerinin 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim 

programına yönelik görüşleri [Primary teachers’ opinions about grade 3 science curriculum]. 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 169-180. 

Yavuz Topaloğlu, M., & Balkan Kıyıcı, F. (2015). The opinions of science and technology 

teachers regarding the usage of out-of-school learning environments in science teaching. Türk 

Fen Eğitimi Dergisi, 12(3), 31-50. https://doi.org/10.12973/tused.10145a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/epdad.org/iteac/home


ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress 

 

16-18 June 2021                                                       38                                       iteac.epdad.org.tr 

Examination of the 2018 Undergraduate Elementary Teacher Education 

Program Based on its First Graduating Prospective Teachers’ Opinions  

 

2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının İlk Mezun Olacak Öğretmen 

Adaylarının Görüşlerine Göre İncelenmesi 

 

Mustafa Bağdiken 
Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Department of Elementary Education, Türkiye, 

mustafabagdiken@marun.edu.tr 

Gönül Sakız 
Associate professor, Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Department of Elementary Education, 

Türkiye, gonul.sakiz@marmara.edu.tr 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı 2018 yılında yürürlüğe konulan sınıf öğretmenliği lisans programının, bu 

programdan mezun olacak ilk öğrencilerin görüşleri alınarak değerlendirilmesidir. Araştırmanın 

deseni nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Araştırma katılımcıları, İstanbul’da 

bulunan büyük bir eğitim ve araştırma üniversitesinin Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği 

Anabilim Dalı dördüncü sınıfında okumakta olan 17 öğretmen adayıdır. Katılımcı öğretmen 

adaylarının seçimi amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

veriler açık uçlu anket soruları ve yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Açık uçlu 

anket soruları 17 öğretmen adayına uygulanmış; yarı yapılandırılmış görüşme ise bu grup 

içinden sekiz öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri betimsel analiz yöntemi 

ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre, 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının nitelikli sınıf 

öğretmeni yetiştirme hususunda gelişime açık bazı alanlarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

Bunlar; ders türleri, ders dönemleri, ders süreleri, seçmeli dersler ve derslerin yeterlilik düzeyi 

olarak belirlenmiştir. Öğretmen adayları, pratiğe dayalı derslerin sayı ve süre olarak artırılması 

ihtiyacını vurgulamışlar ve özellikle öğretim derslerinde ders saatlerinin ve içeriklerinin yetersiz 

kaldığını ifade etmişlerdir. 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programını bir önceki programdan 

ayıran en önemli farklardan biri Okul Deneyimi dersinin kaldırılmış olmasıdır. Öğretmen 

adayları, Okul Deneyimi dersinin kaldırılmasına yönelik olumsuz görüş bildirmişler ve yeniden 

programa konulmasının gerekliliğini belirtmişlerdir. Araştırma kapsamında güncel program 

geliştirme çabalarını destekleyecek öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, lisans programı, öğretmen adayları, durum çalışması 

 

Abstract 

The purpose of this research was to examine the 2018 Undergraduate Elementary Teacher 

Education Program based on the opinions of the prospective teachers who will be the first to 

graduate from this program. The design of the research was case study that is one of the 

qualitative research methods. The participants were 17 prospective teachers in their senior years 

in the Department of Elementary Teacher Education Program in a major teaching and research 

university in Istanbul, Türkiye1. The participants were selected using purposive sampling 

method. An open-ended survey and a semi-structured interview form were used as data 

 
1 The Republic of Türkiye changed its official name from The Republic of Turkey on 26 May 2022 (https://www.un.org/en/about-us/member-states/turkiye) 
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collection tools. The open-ended questionnaire was applied to 17 prospective teachers; the semi-

structured interviews were conducted with eight prospective teachers from the same group. The 

data were analyzed using the descriptive analysis. The findings revealed that the 2018 

Undergraduate Elementary Teacher Education Program has several areas open to development 

in terms of training qualified elementary school teachers. Some of those areas were determined 

as course types, course semesters, course durations, elective courses, and the efficiency of the 

courses. The prospective teachers emphasized the need to increase the number and the duration 

of the practical-based courses. They also stated that especially in teaching courses, the course 

hours and the contents were insufficient. One of the most important differences that 

distinguishes the 2018 Undergraduate Elementary Teacher Education Program from the 

previous program was the termination of the School Experience course. The prospective 

teachers expressed negative opinions about the removal of the School Experience course and 

indicated the need for reconsideration of this course in the program. Suggestions contributing to 

contemporary program development efforts in the field are provided.  

Keywords: Elementary teacher education, undergraduate program, prospective teachers, case 

study 

Geniş Özet 

Dünya sürekli bir gelişim içindedir. Ülkelerin bu değişime ayak uydurabilmesi için kendilerini 

sürekli yenilemeleri gerekmektedir. Yaşanan bu gelişmeler eğitimde de kendisini 

göstermektedir. Eğitsel yaklaşımlar, öğretmen yeterlikleri, öğretim yöntemleri ve öğrencilerin 

ihtiyaçları sürekli değişmektedir. Çok yönlü dinamikler ekseninde, öğrencilerin okullarda 

nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi ve istendik davranış değişikliklerinin sağlanması temel gayeler 

arasında yer alır. Bu süreci destekleyecek kaynakların en önemlilerinden biri hizmet öncesi 

öğretmen eğitimidir.  

Bu araştırmanın amacı, 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın, bu programdan ilk mezun 

olacak öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın deseni durum 

çalışmasıdır. Araştırma katılımcıları, İstanbul’da bulunan büyük bir eğitim ve araştırma 

üniversitesinin Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı dördüncü sınıfında 

okumakta olan 17 öğretmen adayıdır. Katılımcı öğretmen adaylarının seçimi amaçlı örnekleme 

yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 2021-2022 akademik yılı güz 

döneminde toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu anket soruları ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Açık uçlu anket 17 öğretmen adayına uygulanmış; 

aynı grup içinden sekiz öğretmen adayı ile ise yarı yapılandırılmış görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Araştırma bulgularına göre, 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında öğretmen adayları 

tarafından olumlu karşılanan birtakım değişimler mevcuttur. Katılımcı öğretmen adayları, 2018 

programını bir önceki programa nazaran daha sade bulduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmen 

adayları, Genel Fizik, Genel Kimya ve Genel Biyoloji derslerinin İlkokulda Temel Fen Bilimleri 

adıyla tek bir ders altında toplanmasını, ders saatlerinin ve ders içeriklerinin azaltılmasını 

olumlu karşılamışlardır.  

Öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı bulgular incelendiğinde, 2018 Sınıf Öğretmenliği 

Lisans Programının nitelikli sınıf öğretmeni yetiştirme hususunda gelişime açık bazı alanlarının 

mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bunlar; ders türleri, ders dönemleri, ders süreleri, seçmeli 

dersler ve derslerin yeterlilik düzeyi olarak belirlenmiştir. Güncel lisans programına yönelik 

yapılan araştırmalar, 2018 programının 2006 programına kıyasla daha teorik bir yapıya sahip 

olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre, lisans programı her ne kadar 

sadeleşmiş olsa da meslek hayatlarında kendilerine katkı sağlamayacağını düşündükleri dersler 

de mevcuttur. Bu dersleri özellikle genel kültür dersleri ve bazı seçmeli dersler olarak ifade 

etmişlerdir. Öğretmen adayları, uygulamaya yönelik, beceri geliştirici ve ilkokul öğrencisini 
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anlamaya yönelik derslere olan ihtiyacı vurgulamış; öğretim derslerinde ders saatlerinin ve 

içeriklerinin yetersiz kaldığını ifade etmişlerdir. Ayrıca akademisyenlerin nitelikleriyle derslerin 

öğrenciler üzerindeki katkı düzeyinin doğru orantılı olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adayları 

bazı derslerin dönemleri konusunda da olumsuz görüş bildirerek, özellikle bazı öğretim 

derslerinin (Örn., Müzik Öğretimi) son dönemlere bırakılması nedeniyle yeterli bilgi ve 

deneyime sahip olmada geç kaldıklarını ve bu nedenle Öğretmenlik Uygulaması derslerinde 

zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  

2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programını bir önceki programdan ayıran en önemli farklardan 

biri Okul Deneyimi dersinin kaldırılmış olmasıdır. Öğretmen adayları, Okul Deneyimi dersinin 

kaldırılmasına yönelik olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bu dersin kaldırılmasıyla birlikte sahadaki 

deneyim imkânlarının kısıtlandığını, okul ve sınıflara yeterince uyum sağlayamadan ve 

öğretmenlerin nasıl ders işlediğini yeterince gözlemleyemeden kendilerinden ders anlatılmasının 

beklenmesinin ciddi zorluklara neden olduğunu ifade etmişler ve Okul Deneyimi dersinin 

yeniden programa konulması gerekliliğini belirtmişlerdir.  

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, derslerin öğretmen adayları tarafından çoğunlukla 

teorik ağırlıklı olarak değerlendirilip, uygulama fırsatının sınırlı bulunması, meslek ve alan 

bilgisi ders saatlerinin ve içeriklerinin yetersiz bulunması mesleki gelişimi sınırlandırıcı 

potansiyeldedir. Öğretmen adaylarının genel kültür derslerini meslek hayatlarına katkı 

sağlamayacak dersler olarak ifade etmiş olmaları çözümlenmesi gereken sorunlar arasında yer 

almaktadır. Halihazırda var olan ve hazırlanacak olan lisans programlarında derslerin daha fazla 

uygulamalı hale getirilmesi, öğretmen adaylarında merak uyandırıcı ve ilgi çekici şekilde, 

günlük yaşam ve diğer derslerle bağlantıları kurularak, 21. yüzyıl ihtiyaçları da göz önünde 

bulundurularak verilmesinin öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca öğretim derslerinin mümkün olduğunca programın son dönemlerine 

bırakılmamasına yönelik görüşler de dikkate alınmalıdır. Bunlara ilaveten, Sınıf Öğretmenliği 

lisans programında Öğretmenlik Uygulaması dersi aşamasına gelmeden önce Okul Deneyimi ya 

da benzeri bir derse olan ihtiyacın yeni lisans programları yapılandırılırken dikkate alınması da 

özellikle üzerinde durulması gereken gelişim alanlardan biri olarak değerlendirilmektedir. 

Araştırmada belirtilen tüm hususlar doğrultusunda gerekli iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Araştırma sonuçlarının, ülkemizde Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği programlarının 

lisans programı geliştirme ve Yükseköğretim Kurulu’nun program değerlendirme süreçlerine 

katkı sağlaması ümit edilmektedir.  

 

Introduction 

The world is in a state of constant development. In order for countries to keep up with this 

change, they must constantly renew themselves. These developments also show themselves in 

education. The teaching and learning methods, students’ needs and physical conditions of 

schools are constantly changing. In order to keep up with the constant change in educational 

environments and needs and be able to propose solutions to the traditional and contemporary 

issues, broader examinations requiring bridging ideas and perspective-taking approaches are 

necessary.  

Teacher education and raising qualified teachers hold critical roles on nations’ developments 

and welfare. Each country attempts to make strong education programs to train qualified 

teachers knowing that bright future can only be built through qualified teachers. As an example, 

Finland, world’s most technologically advanced country 

(https://cordis.europa.eu/article/id/17266-finland-the-worlds-most-technologically-advanced-

country-un-report) and one of the most successful countries in terms of education on a global 

scale, attaches a great importance to teacher education (Tarhan et al., 2019).  
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Major problems in all education system would arise without paying adequate attention to teacher 

education. Program qualifications in undergraduate teacher education programs is highly 

important to enable the development of qualified teachers. The qualifications that teachers 

would obtain in the programs have a decisive importance and influence on shaping the future of 

societies. Raising contemporary teachers who can respond to the needs of the 21st century, are 

eligible to become models for students with their attitudes and behaviors is vital. Being a part of 

the modern world and take advantages of the opportunities offered in the civilized world 

requires giving attention to teacher education (Gökçe, 2000). It is necessary that the programs 

not only meet these qualities, but also keep up with the constantly evolving world. The better 

equipped and well-trained teachers are, the better equipped the students they train will be.  

In Türkiye, the responsibility of training teachers was belonged to Ministry of Education until 

1982, and it was transferred to universities in 1982. In 1982, the responsibility for teacher 

training was assigned to the faculties of education together with the YÖK (Higher Education 

Council) law, and the first study on the structuring of the education faculties began in 1997. In 

this period, “National Education Development Project” which was carried out by YÖK in 

cooperation with MEB was developed and a standardized teacher education program was put 

into practice to train elementary and secondary education teachers (Baki, 2010; as cited in Fırat 

Durdukoca & Ege 2016). Subsequently, changes were made to the teacher training programs in 

2006, 2009, and 2018. A major change was launched in 2006 and took place in the form of 

changing the course names, creating some new courses and redefining the course contents, the 

classification in the form of field knowledge, general culture and teaching professional 

knowledge course areas was preserved exactly (Kılıç & Acat, 2007). YÖK (2020), recently, 

handed over the task of developing teacher education programs to the universities in Türkiye, 

and gave permission to each faculty of education to develop their own teacher education 

programs autonomously (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/egitim-

fak%C3%BCltelerine-yetki-devri.aspx).   

The purpose of this research was to examine the 2018 Undergraduate Elementary Teacher 

Education Program based on the opinions of the prospective teachers who will be the first to 

graduate from this program. Using the current research findings via the prospective teachers’ 

perspectives and reported needs in the field, the practical implications can be operationalized in 

the process of developing new elementary teacher educations programs.  

Method 

Design 

In this study, the case study design, one of the qualitative research methods, was used. 

Qualitative research is an approach that focuses on researching and understanding social 

phenomena in their context with an understanding based on theory building (Yıldırım & Şimşek, 

2021). Qualitative researchers investigate individuals’ experiences, their perceptions of 

experiences, and their interpretations of the world (Merriam, 2013). Case study is s a research 

pattern that allows an in-depth and multifaceted study of events taking place in real life (Crowe 

et al., 2011). In case studies, an entity is defined and customized based on space and time 

(Büyüköztürk vd., 2020). Within the scope of the present research, the views of prospective 

teachers were gathered; and by using their perceptions and experiences, the adequacy of the 

current program was evaluated. 

Participants 

The participants were 17 prospective teachers in their senior years in the Department of 

Elementary Teacher Education Program in a major teaching and research university in Istanbul, 

Türkiye. The participants were selected using purposive sampling method, which allows the 

researcher to meet certain criteria, or one or more special circumstances that have certain 

characteristics (Koç Başaran, 2017). Purposive sampling allows for an in-depth study of 
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situations considered to have rich information (Patton, 1987; as cited in Yıldırım & Şimşek, 

2021). The open-ended questionnaire was applied to 17 prospective teachers; the semi-

structured interviews were conducted with eight prospective teachers (seven females and one 

male) from the same group. 

Data Collection Tools 

The data collection tools used in the current study was an open-ended survey and a semi-

structured interview form. 

Open-Ended Survey: The aim of the survey was to obtain general information on prospective 

teachers’ views on the current program. A table of courses in the 2018 Undergraduate 

Elementary Teacher Education Program was provided. Then, they were asked to write the 

courses they wanted to add or subtract. The following questions were asked:  

Which courses do you think would be appropriate to remove from the program?   

Which courses do you think would be appropriate to add to the program? 

Semi-Structured Interview: Semi-structured interview aimed to obtain deeper knowledge on 

prospective teachers’ perspectives and thoughts related to the elementary teacher education 

program in which they had been studying. Three interview questions are provided as follows:  

To what extent did the courses you take contribute to you for your profession?  

Did the class hours sound enough for you? 

What are your opinions about the program? 

Data Collection Procedure 

The research was conducted in the fall term of 2021-2022 academic year. The data collection 

was completed in a 3-month period. The participation of prospective teachers was voluntary. A 

total of 17 prospective teachers participated in the survey. Then, a semi-structured interview was 

carried out with the participation of 8 participants selected from those participated in the survey. 

The identities of the participants were kept confidential, and predetermined codes were used to 

describe them. The duration of each data collection period ranged from 20 to 30 minutes.  

Data Analysis 

The data were analyzed using descriptive analysis. Using the descriptive analysis, the obtained 

data from the research are summarized, interpreted, and direct citations are included in order to 

reflect the participants’ opinions (Yıldırım & Şimşek, 2021). In the current study, female 

participants were coded as F1, F2, … F7, and the male participant is coded as M1.  

Findings 

In this section, the findings related to participating prospective teachers’ responses to the open-

ended survey questions and semi-structured interviews were provided. 

Findings Related to the Open-ended Survey 

Question #1: Which courses do you think would be appropriate to remove from the program? 

The participants’ responses to this survey question commonly involved general culture and 

elective courses. Some of those courses were, Economics and Entrepreneurship, Career Planning 

and Development, Media Literacy, Nutrition and Health, Inclusive Language Teaching, and 

Turkish Art History. The participants stated that those courses do not directly add any skills to 

the prospective teachers and are unnecessary because they will not be used in their professional 

lives.  

Question #2: Which courses do you think would be appropriate to add to the program? 
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The participants’ responses to this survey question mostly involved courses requiring 

application and skill development. The prospective teachers stated that it would be appropriate 

to include courses supporting the development of professional skills such as Simple Robotic 

Coding, Storytelling, Game Design in Elementary School, Behavioral Disorders in Elementary 

School, Sign Language. In addition, they stated that the courses ’Combined Classes Teaching, 

Children's Literature, First and Emergency Aid’’ should be mandatory. These are the lessons 

that every prospective teacher should see. They also think that the ‘School Experience’ course 

should be added to the program again. 

Findings Related to the Semi-Structured Interview 

Question #1: To what extent do the courses contribute to you? 

The prospective teachers’ responses to this question revealed that the courses perceived partially 

theoretical. From the participants’ standpoint, the courses that contribute the most were teaching 

courses, but general culture and elective courses were not perceived as contributing enough. The 

participants attached more importance to the courses that support them in their professional 

lives. They also expressed the importance of individual study enhancing the contribution of the 

courses offered. Another factor stated by the prospective teachers affecting the contribution 

levels of the courses was the qualification of the instructors. The more qualified the instructor, 

the greater gain was obtained from the courses.  

Some sample opinions of the prospective teachers on this issue are as follows: 

The lessons are really qualified, I must say this earlier. The fact that 

determines the qualification of the courses is that teachers are qualified. When 

they are qualified, when they start to add something, we are able to gain 

something from those lessons. (F1)  

It won't end with the lesson, it's important what I add to myself. The lesson 

remains as a theory, but I don't think it makes much sense unless I put it into 

practice. (F2) 

It seems like they are a bit theoretical. You know, we can't put some of them 

into practice very much. (F4) 

More teaching courses contribute, but such things do not happen to general 

culture courses and vocational knowledge courses. I can't get as much 

efficiency as I want, but I usually learn something in teaching classes. (M1) 

Question #2: Are the course hours sufficient? 

From the participants’ perspective, the short duration of teaching courses caused a number of 

shortcomings in practice. They suggested an improvement for the course hours of the teaching 

courses. Another suggestion for the teaching courses was to divide them into two semesters, one 

semester for the theoretical knowledge and the second semester for the practice. The prospective 

teachers also stated that because the courses during the first year of pandemic period (Spring 

term, 2020) were one hour per course, they could not get adequate efficiency from the courses 

they took at that time. 

Some opinions of the prospective teachers related to this question are as follows: 

Absolutely inadequate for some courses. Especially during the time of the 

pandemic. I think most of the topics were left in the air since we had 1-hour 

lessons in the second semester. We are trying to complete those deficiencies 

right now. (F3) 

The lesson hours, that is, the time allocated to the elective courses and the time 

allocated to the main courses are the same. This seems a little ridiculous to me, 
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I mean, there are practice lessons, my practice lessons [teaching courses] are 

two hours, so when should we learn theoretical knowledge and when should 

we practice? Therefore, I think that the course hours of the main courses 

[teaching course] should be increased and their content should be enriched. 

(F7) 

No, for some courses. Let me give you an example from the teaching lessons. 

In my opinion, the teaching courses will be either two semesters or more 

course hours should be provided because I need to learn something from the 

teacher first, and, then, I have to apply that knowledge. (F6) 

Question #3: What are your opinions about the program? 

The participants responded to this question positively from the theoretical perspective and 

negatively from the practical perspective, stating that the program is good in theory but 

insufficient in the application part. Several examples to the participants’ responses are as the 

followings: 

The program looks good in theory, but it seems to me that we will not be able 

to use most of the theories presented there in practice, for some reason. (F3) 

I think the program is generally good. (F5) 

I think the program is insufficient. The program may be training a good 

teacher, but we are currently using the constructivist education in our country, 

but it [the program] does not train the teacher the way what the system wants. 

(F7) 

One of the issues that prospective teachers complained about the most was the duration of the 

internship period in schools. In the 2006 program, there were three internship courses (one 

School Experience and two Teaching Applications courses) requiring field visits, but in the 2018 

program, the number of internship courses were deducted to two (two Teaching Application 

courses). The prospective teachers’ approach in general was similar in terms of internship. After 

the removal of the School Experience course from the 2018 program, the prospective teachers 

reported that they lost their chance to observe the classrooms and felt discomfort in starting 

teaching right away.  Some opinions of the prospective teachers about the internship are as 

follows: 

We started our internship like a fish out of water without any school 

experience. Wish we had seen it first. School experience that used to be in the 

third grade. In the third year, we already have many practical courses. If we 

had seen them at the same time while having school experience, we would 

have had the opportunity to experience the content of the lessons at school or 

we would have had the opportunity to see whether what was taught in the 

lessons [in university] was applied by the teachers [in elementary school 

classrooms] or not. (F7) 

It was insufficient for the internship to be reduced into two terms. Should we 

make observations or applications [at the same time]? It would be better if 

there were four semesters. (F4) 

We go once a week, and only teach one lesson [per visit]. In our syllabus, we 

need to teach two lessons, then three lessons, but this time the teacher at the 

school does not allow it. If s/he hands over three lessons to me, s/he needs to 

hand over three lessons to my friend [the other intern]. Teachers’ 

communication with her/his class would be cut off due to not teaching that 

day. Therefore, they do not allow, they allow only one lesson. If the internship 

https://sites.google.com/epdad.org/iteac/home


ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress 

 

16-18 June 2021                                                       45                                       iteac.epdad.org.tr 

day was increased, it would be better if we teach two days, one lesson each. 

(M1) 

The prospective teachers also stated that the content and the duration of some lessons were 

insufficient. They criticized the program related to the order of some of the courses as well. For 

example, they, in general, mentioned that Music Teaching course, offered in the fourth year, 

should be taken earlier because they were experiencing difficulty explaining the music lessons 

during the internship. Therefore, the teaching courses offered in the fourth year are not so 

welcomed by the prospective teachers. Some responses are as follows: 

The duration of the main courses needs to be increased and the content should 

be enriched. (F7) 

The course content can be increased, and I think it can be detailed. ...For 

example, the instructor wants to elaborate something, but s/he has a time 

constraint, so [the content] stays in the air for a bit. (F2) 

The hours are not enough, and I think the courses in our program were put in 

an incorrect order. For example, it seems to me that a course that is in the 

fourth year [in the program] could have been in the second year. For example, 

we suffer from this a lot in Music lessons. It should go down to [was offered 

in] the second or the first year. (F2) 

Some of the courses are better to be taken in the third or the second grade. We 

are in internship school now. For example, I'm new to Music lessons. They 

give us Music teaching stuff here; they want us to teach it. It's a bit of a 

problem. (M1) 

In terms of the 2018 program, the prospective teachers provided a positive comment on the 

change in science courses offered in the first year of the program. In the 2006 program, there 

were three science courses in the first year, General Physics, General Chemistry, and General 

Biology. In the 2018 program, these courses were merged into one course called Basic Science 

in Elementary School. This change was welcomed by the prospective teachers. Some statements 

are provided below: 

…they [students graduated from the previous program] had Physics, 

Chemistry, Biology courses. They were taking physics, chemistry, and biology 

lessons as if they were re-studying high school. It certainly helps, but I think 

that it would be a waste of time to suddenly pull teacher candidates to there, 

when we should focus on the pedagogy education. (F1)  

For example, physics, chemistry, and biology were separate. I think it's nice to 

combine them, so there's no need for that much detail. (F2) 

The prospective teachers also stated their needs to take courses fulfilling the 21st century needs. 

They were contended about the elective courses but discontented about the obligation to choose 

only one from each group of the electives. One of the prospective teachers mentioned that the 

program development could be handed over to the universities, which is currently the case in 

Türkiye. Several comments are provided below: 

We keep saying 21st century skills. The courses related to this could certainly 

be offered. The courses related to technology, and the use of technology such 

as coding could be offered. (F3) 

For example, in some electives, I always wanted to choose the other one, but I 

had to choose only one course. But there was never such an absurd course. 

They were all good. (F6) 
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Since we obligated to choose only one courses from each group of elective 

courses, the fulfilment of the need could never be achieved. (F7) 

The program would be better if it was left to the universities. It would be better 

if every university had its own program. (M1) 

Overall, the prospective teachers evaluated the 2018 Undergraduate Elementary Teacher 

Education Program from different standpoints. There were both positive and negative comments 

on various aspects of the program. In the following section, the summarization of the findings 

along with the suggestions were provided. 

Discussion, Conclusion and Recommendations 

The purpose of this research was to examine the 2018 Undergraduate Elementary Teacher 

Education Program based on the opinions of the prospective teachers who will be the first to 

graduate from this program. The findings obtained through survey questions and interviews 

showed that there were several positive opinions regarding the program expressed by the 

participants. For example, the prospective teachers found the 2018 program simpler compared to 

the 2006 program. They reacted positively to a merge of Basic Physics, Basic Chemistry and 

Basic Biology courses under a single course called Basic Science in Primary School in the 2018 

program. Similar findings were reported by Susar and Yurdakal (2018) in their studies in which 

they were interviewed the faculty members related to the 2018 program. The participants in their 

study expressed their positive opinions about the removal of the courses that are not included 

directly in the elementary school curriculum.  

The present research findings revealed that the 2018 Undergraduate Elementary Teacher 

Education Program has several areas open to development in terms of training qualified 

elementary school teachers. Some of those areas are determined as course types, course 

semesters, course durations, elective courses, and the efficiency of the courses. The theoretical 

weight of the courses, the limited opportunity for practice, the inadequacy of the course hours, 

and the content of the professional and field knowledge courses were especially considered as 

the limiting factors for the professional development.  

One of the issues related to the program that prospective teachers expressed was that they 

perceived several general culture and elective courses unnecessary and stated that those courses 

would not contribute to their professional lives. Some of the courses mentioned by the 

prospective teachers as unnecessary were Inclusive Language Teaching, Nutrition and Health, 

and Media Literacy. Those courses are actually important to obtain knowledge and practical 

skills to support students’ health, welfare, effective communication, interactions, and learning in 

and out of school. Therefore, before considering removal of such courses, their importance for 

professional development and the ways to increase students’ interest and attention in them need 

to be reevaluated. 

The findings also showed that the prospective teachers need courses that are practical and skill-

building as well as supportive for understanding the primary school students. Similar findings 

were reported in other related studies as well. For example, in their study, Şahin and Kartal 

(2013) also found that the prospective teachers in elementary teacher education programs need 

more practical courses and less theoretical courses. In another study, prospective elementary 

school teachers and teachers working in state and private elementary schools stated that they 

wished to take practical courses, containing up-to-date information, and to get to know and 

understand individuals (Kılıç Özmen, 2019). 

One of the most important differences that distinguishes the 2018 Undergraduate Elementary 

Teacher Education Program from the previous program was the termination of the School 

Experience course. In the 2006 Undergraduate Program, prospective teachers were taking 

School Experience course in the second semester of their third year in the program and visiting 
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the elementary schools affiliated with the Ministry of National Education (MEB) once a week 

for six class hours as a requirement of the course syllabus. They were able to observe classroom 

environments, students, and different teaching methods, experience and communicate with other 

elements of school culture in each week. The removal of this course in the 2018 program was 

perceived as one of the biggest problems in professional development of prospective teachers 

(Susar & Yurdakal, 2018). The prospective teachers in the current study expressed negative 

opinions about the removal of the School Experience course and indicated the need for 

reconsideration of this course in the program. With the omission of this course, the opportunities 

for candidates to gain experience in the field became limited. The participants stated that the 

new program’s expectation from them to teach in the field without being able to adapt to the 

school and classroom environment and without being able to observe how teachers teach caused 

serious difficulties. In the process of structuring the new undergraduate program, including the 

School Experience course or a similar one again before the Teaching Practice course seems 

essential. One of the participant’s expression on their current situation in Teaching Practice 

course as “thrown in front of elementary school students like a fish out of water” describes their 

essential needs for observing classrooms environments, students, and different teaching methods 

in classrooms before starting their teaching applications. 

Based on the findings of the current research, several recommendations are provided for 

researchers and practitioners. Recommendations for researchers are as follows: Program 

evaluations can be carried out within the scope of the faculty members. The contribution of the 

courses to the prospective teachers in the program can be measured using different measurement 

tools. Within the framework of the program, the efficiency of the courses carried out during the 

pandemic period can be investigated. The specific attitudes of the prospective teachers towards 

the courses in the 2018 program can be investigated. The opinions of the Elementary School 

Teachers who graduated from the 2006 and 2018 Undergraduate Elementary Teacher Education 

Programs regarding the program they studied and their general proficiency levels as teachers can 

be examined comparatively. 

The recommendations for practitioners can be as follows: The contents of some courses that 

seem unnecessary to the prospective teachers but actually necessary in their professional life 

need to be revised to make them more intriguing and interesting for students and connect them 

to their daily lives, other disciplines, and 21st century skills to reveal their real educational value. 

Considering the need for more practical courses for prospective teachers, the practical content of 

the program should be increased. The School Experience course or a similar one should be 

included in the program as it was in the past.  

The prospective teachers’ perspectives investigated in this study provided new insights into 

the assessment of the efficiency of the current program. The findings of the present study would 

hopefully contribute to the program development efforts into the Undergraduate Elementary 

Teacher Education Program in the faculties of education as well as the program evaluation 

processes in the Higher Education Council in Türkiye. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı eğitimleri esnasında ve mezuniyetleri sonrasında kendileri açısından çok 

önemli bir yer tutan akreditasyon olgusuna ilişkin Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, öğrenim 

görmekte oldukları programların akreditasyon sürecinden geçme durumuna göre akreditasyon 

algılarının ne düzeyde olduğunun tespit edilmesidir. Çalışmanın katılımcılarını İstanbul’da bir 

vakıf üniversitesinin eğitim fakültesinde Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite olan, akreditasyon süreci devam eden ve 

akreditasyon süreci henüz başlamamış lisans programlarında eğitim gören üniversite öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntem 

kullanılmıştır. Araştırmada Semerci tarafından geliştirilen “Akreditasyon Algısı Ölçeği” (AA) 

kullanılmıştır. Akreditasyon Algısı Ölçeğinde yer alan 17 adet madde ve demografik bilgileri 

içeren maddeler Google forms üzerinden çevrimiçi anket formatında hazırlanmış ve fakültede 

bulunan öğrenciler ile e-posta ve kısa mesaj yoluyla paylaşılmıştır. Verilerin analizinde 

ortalamalara, standart sapmalara bakılmış, ikili gruplarda Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. 

İkiden fazla gruplarda ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis testi sonucunda 

gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendiğinde, farkın hangi gruplar lehine olduğunu 

belirlemek için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Farklı değişkenlere göre eğitim fakültesi 

öğrencilerinin akreditasyon algısı düzeylerinin incelendiği araştırmanın bulgularında kalite 

değerlendirme (X2=10,163; Sd=3; p<,05)  alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit 

edilmiştir. Benzer biçimde akreditasyon algısı puanlarında öğrencilerin ağırlıklı genel not 

ortalaması (AGNO) değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir (X2=8,453; 

Sd=3; p<,05). 

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon algısı, Akreditasyon süreci, Eğitim fakültesi öğrencisi, 

Öğretmen adayı, Program değerlendirme. 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the level of accreditation perception of the Faculty of 

Education students regarding the accreditation phenomenon, which has a very important place 

for them during their education and after their graduation, according to the accreditation process 

of the programs they are studying. The participants of the study consist of university students 

studying in undergraduate programs accredited by the Association for the Evaluation and 

Accreditation of Teacher Education Programs (EPDAD) at the education faculty of a foundation 

university in Istanbul, whose accreditation process is still ongoing, and whose accreditation 

process has not yet started. In the research, descriptive survey method, one of the quantitative 

research methods, was used. “Accreditation Perception Scale” (AP) developed by Semerci was 

used in the research. The data obtained were shared with the faculty students through the Google 

Forms application and the data were collected. 
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In the analysis of the data, the means and standard deviations were checked, and the Mann 

Whitney-U test was used in paired groups. Kruskal Wallis test was used in groups of more than 

two. When it was determined that there was a significant difference between the groups as a 

result of the Kruskal Wallis test, the Mann Whitney-U test was used to determine which groups 

the difference was in favour of. It was determined that there was a significant difference in the 

quality assessment (X2=10.163; df=3; p<.05) sub-dimension in the findings of the study, which 

examined the perception of accreditation of education faculty students according to different 

variables. Similarly, it was determined that there was a significant difference in accreditation 

perception scores according to the grade point average (GPA) variable of the students 

(X2=8.453; df=3; p<.05). 

Keywords: Accreditation perception, Accreditation process, Education faculty-student, Pre-

service teacher, Program evaluation. 

 

Geniş Özet 

Yükseköğretim kurumlarında, sürekli iyileştirme faaliyetleri ile birlikte eğitim kalitesinin 

ölçülebilir ve sürdürülebilir olması açısından akreditasyon faaliyetleri önemli bir gösterge 

durumundadır. Üniversitelerin tüm lisans ve lisansüstü programlarında kalitenin arttırılması 

eğitim faaliyetlerinin sürekli iyileştirme içerisinde olması, tüm eğitim faaliyetlerine ilişkin alt 

süreçlerin geliştirilmesi akreditasyon çalışmaları ile doğrudan bağlantılıdır. Bu çalışmalara hız 

verilmesi Türkiye’de eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi bakımından büyük 

önem taşımaktadır (Günlü, 2000). Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) tesis 

edilmesiyle üniversitelerin kurumsal akreditasyonu gerçekleştirilirken, fakültelerdeki 

programların akreditasyonu ise YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız kurumlar 

tarafından yapılmaktadır (YÖKAK, 2020).   

Program akreditasyonun öğrenciler açısından en önemli çıktılarından birisi mezuniyet 

sonrasında profesyonel iş hayatına atılacak öğrencilerden toplumu ilgilendiren alanları (Tıp, 

Mühendislik, Öğretmenlik) tercih edenlerin donanımlı bir eğitim ile donanmış olup 

olmadıklarının bu faaliyetler neticesinde tescillenmiş olmasıdır. (Erkuş, 2009). Program 

akreditasyonuna katılan bölümlerin sayıları her geçen yıl daha da artmaktadır. Eğitim 

fakültelerinde öğretim gören öğretmen adaylarını yetiştirme konusunda kaliteyi sürekli arttırmak 

vizyonuyla çalışmalarına devam eden Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (EPDAD), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 

yetkilendirilmiş bir program akreditasyonu kuruluşudur. Kanıta dayalı performans ölçütleri ve 

geliştirmeye açık ve yüksek standartlar ile birlikte öğretmen yetiştirmede mükemmeliyet 

vizyonu ile çalışmalarını sürdüren bir akreditasyon kuruluşu olarak EPDAD, Türkiye 

Cumhuriyeti Yükseköğretim Kalite Güvencesi Mevzuatına tabidir (EPDAD, 2022). Bu 

çalışmanın amacı eğitimleri esnasında ve mezuniyetleri sonrasında kendileri açısından çok 

önemli bir yer tutan akreditasyon olgusuna ilişkin Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, öğrenim 

görmekte oldukları programların akreditasyon sürecinden geçme durumuna göre akreditasyon 

algılarının ne düzeyde olduğunun tespit edilmesidir. Çalışmanın katılımcılarını İstanbul’da bir 

vakıf üniversitesinin eğitim fakültesinde Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite olan, akreditasyon süreci devam eden ve 

akreditasyon süreci henüz başlamamış lisans programlarında eğitim gören üniversite öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntem 

kullanılmıştır. Betimsel tarama araştırmaları belirlenmiş bir durumu, problemi geniş kapsamlı 

olarak tanımlamak, yorumlamak için kullanılır ve belirlenen ölçekler aracılığı ile incelenen 

durum ve değişkenlerin aralarındaki ilişkinin düzeyi ve varlığı sorgulanır (Büyüköztürk vd. 

2019). Araştırmada Semerci tarafından geliştirilen “Akreditasyon Algısı Ölçeği” (AA) 

kullanılmıştır (2017). 17 maddeden oluşan ölçeğin alt temaları kalite değerlendirmesi ve kalite 

güvencesi olmak üzere iki aşamalıdır ve ölçeğe verilen yanıtlar “Tamamen katılıyorum (5), 
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Çoğunlukla katılıyorum (4), Kısmen katılıyorum (3), Az katılıyorum, (2), Hiç katılmıyorum (1)” 

olarak belirlenmiştir.  Ölçek tek boyutlu ve çok boyutlu olarak, geçerlik ve güvenilirlik sonuçları 

göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumunda görev yapan tüm öğretim elemanı ve 

öğrencilerine uygulanabilir. Ölçeğin kullanılması için etik kurul onayı alınmış ve uygun 

örnekleme ile ulaşılabilen öğrencilerin gönüllü olarak çalışmaya katılımı sağlanmıştır. 

Akreditasyon Algısı Ölçeğinde yer alan 17 adet madde  ve demografik bilgileri içeren maddeler 

fakültede yer alan Arapça Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, 

Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans 

programlarında öğrenim gören öğrenciler ile Google forms üzerinden çevrimiçi anket 

formatında hazırlanmış ve fakültede bulunan öğrenciler ile e-posta ve kısa mesaj yoluyla 

paylaşılmıştır. Verilerin analizinde ortalamalara, standart sapmalara bakılmış, ikili gruplarda 

Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. İkiden fazla gruplarda ise Kruskal Wallis testi 

kullanılmıştır. Kruskal Wallis testi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlendiğinde, farkın hangi gruplar lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney-U testi 

yapılmıştır. Farklı değişkenlere göre eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon algısı 

düzeylerinin incelendiği araştırmanın bulgularında kalite değerlendirme (X2=10,163; sd=3; 

p<,05) alt boyutunda ve benzer biçimde akreditasyon algısı puanlarında öğrencilerin ağırlıklı 

genel not ortalaması (AGNO) değişkenine göre göre anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit 

edilmiştir (X2=8,453; sd=3; p<,05). 

 

Giriş 

Eğitimde akreditasyon denilince akla sadece eğitim kurumlarının önceden belirlenmiş birtakım 

standartlara göre hareket etmelerinin beklendiği düşüncesi gelmemelidir. Zira bir kontrol 

mekanizması olarak profesyonel kurumlar tarafından belirlenmiş standartlar çerçevesinde 

kaliteyi yüksek tutmak ve sürdürülebilir kılmak için oluşturulmuş akreditasyonun tanımında 

geçen standardizasyon her kurumu bir kalıbın içerisine sokarak aynılaştırmak değil aksine 

hedeflere ulaşmak ve sürekli gelişimi desteklemek mahiyetinde kullanılmıştır. (Bakioğlu ve 

Baltacı, 2010) 

Bir öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumu ve programı bağlamında ele alındığında, 

akreditasyon söz konusu programın yürütülmesi için belirlenen 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. Yükseköğretim Kurulu’nun yaptığı bu tanımlamadan yola çıkılarak bir yükseköğretim 

kurumunda akreditasyon, geniş bir ifadeyle halihazırda eğitim ve öğretime devam eden 

programların belirlenen standartlar çerçevesinde yeterliliğinin bulunup bulunmadığının denetimi 

ve nihayetinde programın yürütülmesi konusunda verilecek karar, onay süreci olarak görülebilir 

(Kavak, 1999) 

Akreditasyon programların kalitesini gösteren tek gösterge olmamakla birlikte akredite olmayan 

programların da kalitesiz eğitim verdiğini söylemek doğru olmayacaktır. Buna karşın akredite 

edilmiş program faydalanıcılara (öğrenci, veli) belirlenmiş standartların asgari düzeyde 

sağlandığına dair fikir verebilir (Peker, 1996: 28). 

Genel olarak standardizasyon ve akreditasyonun amaçları aşağıdaki başlıklar ile açıklanabilir; 

• Bir kurum, fakülte veya programın asgari düzeyde belirlenen standartlara, kriterlere 

uyduğunun kanıtlanarak belgelenmesi, 

• Akredite olan dolayısıyla standartları asgari düzeyde karşılayan kurumların bilinmesi, 

ulaşılabilir ve kendi aralarında karşılaştırılabilir olması (Kells, 1988: 9). 
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• Hareketlilik (mobility) sebebiyle uluslararası ve ulusal boyutta kredi transferi 

yapılmasına yönelik işlemlerin sistematik ve kolay yürütülebilmesi, 

• Kurumun çalışmalarının iç ve dış paydaşlara karşı şeffaf ve hesap verebilir nitelikte 

olmasının sağlanması, 

• Kurumun iç dinamiklerini gözlemleyebilmesi ve süreçlerine ait kalite çalışmalarını 

sürdürülebilir mahiyette yapabilmesi, 

• Kurumdan bağımsız denetçiler ve meslektaşlar vasıtasıyla insan kaynaklarında ve 

halihazırda sürdürülen işin kalitesindeki eksiklerin farkına varmanın ve geliştirmeye açık 

olan alanların belirlenebilmesi, 

• Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personelin ulusal ve uluslararası düzeyde 

kurumlar arası değişiminin kolaylaşması, 

• Bir üst kuruma asgari standartları karşıladığı hususunda güvence verilebilmesi,  

• Akredite olmak konusunda kaygısı olmayan ve dolayısıyla standartlara karşı ilgisiz 

kurumların kolaylıkla gözlemlenebilmesi (Aktan ve Gencel, 2010). 

• Gelişimi destekleyecek mahiyette yükseköğretim kurumuna devlet tarafından verilmesi 

muhtemel destekler için verilerin toplanması, 

• İç ve dış kontrollerin belirli zaman dilimlerine bölünerek yapılması, Yükseköğretimde 

gelişimin sürekli kılınması, 

• Akademik özerklik hususunda yaşanabilecek dış tehditlere karşı yükseköğretim 

kurumlarının güvence altına alınması, 

• Akreditasyon süreçlerine dahil olarak uygulamalarıyla örnek olan yükseköğretim 

kurumlarının saptanması ve iyi uygulamaların rahat bir şekilde gözlemlenerek, 

paylaşılmasının kolaylaştırılması, 

• Sürekli iyileştirme, planlama, kontrol mekanizmalarına akademinin yanında idari 

personelin ve yönetiminde katkısının sağlanması, 

• Asgari kriterleri karşılama noktasına eksik kalan programların kendilerini geliştirme 

konusunda bir veriye sahip olması ve gelişme konusunda atılacak adımları görebilmesi 

(Kavak, 1999). 

Uzmanlık / Özel (Speciliazed) veya diğer adıyla Program Akreditasyonunu üniversiteler 

açısından ele aldığımızda bu akreditasyon çalışmaları ile birlikte yükseköğretim kurumunun 

tamamının değil fakülte veya program gibi daha küçük birimlerinin standartları asgari düzeyde 

karşılayıp karşılamadıkları üzerinde durulur. Mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına 

atılacak öğrencilerden toplumun tümünü ilgilendiren ve kendine özgü sorumlulukları içerisinde 

barındıran programları tercih etmiş olanların donanımlı bir eğitim alıp almadıkları bu 

çalışmaların amaçları içerisinde önemli bir yer tutar (Tıp, Mühendislik, Öğretmenlik) (Erkuş, 

2009).  

Araştırmada eğitim fakültesi öğrencilerinin, öğrenim görmekte oldukları programların 

akreditasyon sürecinden geçme durumuna göre akreditasyon algılarının ne düzeyde olduğunun 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

1. Eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon algısı ne düzeydedir? 

2. Cinsiyet değişkenine göre eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon algısı 

düzeylerinde anlamlı farklılık var mıdır? 

3. Bursluluk durumu değişkenine göre eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon algısı 

düzeylerinde anlamlı farklılık var mıdır? 
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4. Öğrenim gördükleri programın akredite olma durumu değişkenine göre eğitim 

fakültesi öğrencilerinin akreditasyon algısı düzeylerinde anlamlı farklılık var mıdır? 

5. Öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon 

algısı düzeylerinde anlamlı farklılık var mıdır? 

6. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değişkenine göre eğitim fakültesi 

öğrencilerinin akreditasyon algısı düzeylerinde anlamlı farklılık var mıdır? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırmada nicel araştırma yöntemi modelleri arasından betimsel tarama modeli tercih 

edilmiştir. Betimsel tarama modeli kullanılan çalışmalarda, bir durum olduğu gibi 

tanımlanmaktadır (Kaya, Balay ve Göçen, 2012).  

Çalışma Gurubu 

Bu araştırmanın evrenini İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin eğitim fakültesinde 

öğrenim gören 115 öğretmen adayı öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde 

uygun örnekleme kullanılmıştır. Çalışmaya dahil olan öğrenciler gönüllük esasına göre 

katılmıştır. Çalışmaya ilişkin etik kurul izin dokümanları çalışmacılar tarafından görev yaptıkları 

üniversitenin Etik Kurul Başkanlığı ile paylaşılmıştır. Çalışma, Etik Kurul Başkanlığının 

29.04.2022 tarihli ve 2022/04 sayılı toplantısında değerlendirilmiş ve etik kurul onayı almıştır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin bilgileri Tablo 1 ‘de sunulmuştur. 

Çalışmanın veri toplama aracının kişisel bilgiler bölümünde, sosyo-demografik özelliklere 

ilişkin sorular yer almaktadır. Bu bölümde çalışmaya katılan öğrencilerin; cinsiyet, sınıf, 

AGNO, bursluluk durumu, program akreditasyon durumuna ilişkin bilgileri bulunmaktadır.  

Çalışma Grubu 

Tablo 1 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler  Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Erkek 22 19,1 
Kadın 93 80,9 

Sınıf 

1.Sınıf 15 13,0 

2.Sınıf 30 26,1 
3.Sınıf 40 34,8 

4.Sınıf ve üstü 30 26,1 

AGNO 

2,00-2,49 8 7,0 
2,50-2,99 15 13,0 

3,00-3,49 51 44,3 

3,50-4.00 41 35,7 

Bursluluk Durumu 
Kısmi Burslu 84 73,0 

Tam Burslu (%100) 31 27,0 

Program Akreditasyon Durumu 
Programım Henüz Akredite Olmamıştır. 41 35,7 

Programım Akredite Olmuştur. 74 64,3 

Tablo 1’de araştırmaya katılan eğitim fakültesi öğrencileri cinsiyet değişkenine göre 

incelendiğinde öğrencilerin %80,9’unun (n=93) kız öğrencilerden, %19,1’sinin (n=22) erkek 

öğrencilerden oluştuğu görülmüştür. Tablo 1’de eğitim fakültesi öğrencileri sınıf düzeyi 

değişkenine göre incelendiğinde öğrencilerin %13’ünün (n=15) 1. sınıf, %26,1’inin (n=30) 2. 

sınıf, %34,8’inin (n=40) 3. Sınıf ve %26,1’inin (n=30) 4. Sınıf ve üzerinden oluştuğu 

görülmüştür. Tablo 1’de eğitim fakültesi öğrencileri Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 

https://sites.google.com/epdad.org/iteac/home


ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress 

 

16-18 June 2021                                                       55                                       iteac.epdad.org.tr 

değişkenine göre incelendiğinde öğrencilerin %7’sinin (n=8) 2,00-2,49, %13’ünün (n=15) 2,50-

2,99, %44,3’ünün (n=51) 3,00-3,49 ve %35,7’sinin (n=41) aralığında olduğu görülmüştür. Tablo 

1’de eğitim fakültesi öğrencileri bursluluk durumu değişkenine göre incelendiğinde öğrencilerin 

%73’ünün (n=84) kısmi burslu, %27’sinin (n=31) tam burslu olduğu görülmüştür. Tablo 1’de 

eğitim fakültesi öğrencileri öğrencim gördükleri lisans programın, program akreditasyon 

durumu değişkenine göre incelendiğinde öğrencilerin %35,7’sinin (n=41) programım henüz 

akredite olmamıştır, %64,3’ünün (n=41) programım akredite olmuştur cevabını verdiği 

görülmüştür.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada Semerci tarafından geliştirilen “Akreditasyon Algısı Ölçeği” (AA) kullanılmıştır 

(2017). 17 maddeden oluşan ölçeğin alt boyutları kalite güvencesi ve kalite değerlendirmesi 

olmak üzere iki tanedir. Ölçeğe verilen yanıtlar “Tamamen katılıyorum (5), Çoğunlukla 

katılıyorum (4), Kısmen katılıyorum (3), Az katılıyorum, (2), Hiç katılmıyorum (1)” olarak 

belirlenmiştir.  Ölçek geçerlik ve güvenilirlik sonuçları göz önünde bulundurularak 

yükseköğretim kurumunda görev yapan tüm öğretim elemanı ve öğrencilerine uygulanabilir. 

Ölçekte bulunan birinci alt boyut kalite güvencesidir ve bu alt boyut 1., 2., 3., 4., 5., 6. Ve 7. 

maddeler olmak üzere toplam 7 maddeden; ikinci alt boyut olan kalite değerlendirme ise 

8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16. Ve 17.  maddeler olmak üzere toplam 10 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayılarına bakılmıştır. 738 öğrenci ve öğretim elemanına 

yöneltilen sorulara verilen cevaplar üzerinden ölçeğin tamamı için Cronbach Alpha katsayısı 

hesaplanmıştır. Buna göre sonuç 0.901 bulunmuştur. Cronbach Alpha katsayısı kalite güvencesi 

alt boyutu için hesaplandığında sonuç 0.795 ve kalite değerlendirme için hesaplandığında ise 

0.866 olarak bulunmuştur. Ölçek araştırmasının sonucuna göre AA ölçeği, yükseköğretim 

kurumlarında bulunan öğrenci ve öğretim elemanlarına uygulanabilir. Ölçek, büyük ölçüde 

eğitim fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerine ve düşük ölçüde öğretim elemanlarına 

uygulanmış olması bir sınırlılığını göstermektedir (Semerci, 2017). Bu çalışmada ise Cronbach 

Alpha katsayısı Kalite Güvencesi ve kalite değerlendirme alt boyutları için, sırasıyla, 0,916 ve 

0,959 olarak hesaplanmıştır. Akreditasyon Algısı ölçeğinin tamam için ise Cronbach Alpha 

katsayısı 0,968 olarak belirlenmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Ölçeğin kullanılması için etik kurul onayı alınmış ve uygun örnekleme ile ulaşılabilen 

öğrencilerin gönüllü olarak çalışmaya katılımı sağlanmıştır. Akreditasyon Algısı Ölçeğinde yer 

alan 17 adet madde ve demografik bilgileri içeren maddeler Google forms üzerinden çevrimiçi 

anket formatında hazırlanmış ve fakültede bulunan öğrenciler ile e-posta ve kısa mesaj (sms) 

yoluyla paylaşılmıştır. Eğitim fakültesinde yer alan Arapça Öğretmenliği, İngilizce 

Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Özel Eğitim 

Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği ile Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler kendileri ile paylaşılan 

Google forms uygulaması aracılığıyla cevaplarını iletmiştir. 

Kalite güvencesi alt boyutundan alınabilecek puanlar (7-35) değerleri ve bu değerler arasındadır. 

Ölçekten alınan puanlar, “7,0-12,6=hiç katılmıyorum; 12,7-18,2=az katılıyorum; 18,3-

23,8=kısmen katılıyorum; 23,9-29,4=çoğunlukla katılıyorum; 29,5-35,0=tamamen katılıyorum” 

şeklinde değerlendirilmektedir. 

Kalite değerlendirme alt boyutundan alınabilecek puanlar (10-50) değerleri ve bu değerler 

arasındadır. Ölçekten alınan puanlar, “10,0-18,0= hiç katılmıyorum; 18,1-26,0= az katılıyorum; 

26,1-34,0= kısmen katılıyorum; 34,1-42,0= çoğunlukla katılıyorum; 42,1-50,0= tamamen 

katılıyorum” şeklinde değerlendirilmektedir. 

Akreditasyon Algısı ölçeğinden alınabilecek toplam puanlar (17-85) değerleri ve bu değerler 

arasındadır. Ölçekten alınan puanlar, “17,0-30,6=hiç katılmıyorum; 30,7-44,2=az katılıyorum; 
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44,3-57,8=kısmen katılıyorum; 57,9-71,4= çoğunlukla katılıyorum; 71,5-85,0=tamamen 

katılıyorum” şeklinde değerlendirilmektedir. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırma kapsamında öğrencilere yönelik hazırlanan anket Google formlarda tasarlanmıştır. 

Toplanan veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak yorumlanmıştır.  

Tablo 2 

Akreditasyon Algısı Ölçeği (AA) ve Alt Boyutları Basıklık ve Çarpıklık Değerleri 

Boyutlar 
 

 

 

Çarpıklık Basıklık 
Değer 

 

Değer 
 

Kalite Güvencesi 115 30,50 5,256 -1,878 ,226 4,831 ,447 
Kalite Değerlendirme 115 43,54 7,796 -2,274 ,226 6,788 ,447 

Akreditasyon Algısı (AA) 115 74,04 12,675 -2,212 ,226 6,676 ,447 

Tablo 2’de görüldüğü üzere çalışma gurubuna dahil olan eğitim fakültesi öğrencilerinin 

akreditasyon algısı toplam ölçek ve alt boyutlarında basıklık ve çarpıklık değerleri ±1.5 

aralığında değildir. Tabachnick ve Fidell’e göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±1.5 

aralığında olması normallik için kabul edilebilir bir durumdur (2013). Buna göre ölçeklerden 

alınan puanların normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Verilerin analizinde ortalamalara, 

standart sapmalara bakılmış, ikili gruplarda Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. İkiden fazla 

gruplarda ise Kruskal Wallis testi  kullanılmıştır. Kruskal Wallis testi sonucunda gruplar 

arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendiğinde, farkın hangi gruplar lehine olduğunu 

belirlemek için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. 

Bulgular 

Birinci Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın birinci problemi olan “Eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon algısı ne 

düzeydedir?” sorusuna yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3 

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akreditasyon Algısı Ölçeği ve Alt Boyutlarına Ait Aritmetik 

Ortalama, Standart Sapma ve Standart Hata Değerleri 

Boyutlar N 𝑥 ss 𝑆ℎ𝑥 

Kalite Güvencesi 115 30,50 5,256 ,490 

Kalite Değerlendirme 115 43,54 5,717 ,727 

Akreditasyon Algısı (AA) 115 74,04 12,675 1,182 

Tablo 3 incelendiğinde toplam Akreditasyon Algısı (AA) puan ortalaması 74,04 puan ile 

tamamen katılıyorum; Kalite Güvencesi puan ortalaması 30,5 puan ile tamamen katılıyorum ve 

Kalite Değerlendirme puan ortalaması da 43,54 puan ile tamamen katılıyorum olarak 

belirlenmiştir.  

İkinci Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın ikinci problemi olan “Cinsiyet değişkenine göre eğitim fakültesi öğrencilerinin 

akreditasyon algısı düzeylerinde anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna yönelik yapılan analiz 

sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

 

N x ss
xSh xSh
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Tablo 4 

Akreditasyon Algısı Ölçeği ve Alt Boyutları Puanlarının Cinsiyet Değişkeni Gruplarına Göre 

Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Boyutlar Gruplar N S.T S.O U z p 

Kalite Güvencesi 
E 22 1306,00 59,36 

993,00 -,218 ,828 
K 93 5364,00 57,68 

Kalite 

Değerlendirme 

E 22 1203,50 54,70 
950,50 -,522 ,602 

K 93 5466,50 58,78 

Akreditasyon Algısı 
E 22 1219,50 55,43 

966,50 -,405 ,686 
K 93 5450,50 58,61 

Tablo 4 incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin Akreditasyon Algıları toplam ölçek 

puanlarında ve ölçek alt boyutları olan Kalite Güvence ve Kalite Değerlendirme puanlarında 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p> 0,05). 

Üçüncü Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın üçüncü problemi olan “Bursluluk durumu değişkenine göre eğitim fakültesi 

öğrencilerinin akreditasyon algısı düzeylerinde anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna yönelik 

yapılan analiz sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5 

Akreditasyon Algısı Ölçeği ve Alt Boyutları Puanlarının Bursluluk Durumu Değişkeni 

Gruplarına Göre Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Boyutlar Gruplar N S.T S.O U z p 

Kalite Güvencesi 

Kısmi 

Burslu 
84 5065,00 60,30 

1109,00 -1,241 ,215 

Tam Burslu 31 1605,00 51,77 

Kalite Değerlendirme 

Kısmi 

Burslu 
84 5110,50 60,84 

1063,50 -1,521 ,128 

Tam Burslu 31 1559,50 50,31 

Akreditasyon Algısı 

Kısmi 

Burslu 
84 5083,00 60,51 

1091,00 -1,339 ,180 

Tam Burslu 31 1587,00 51,19 

Tablo 5 incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin Akreditasyon Algıları toplam ölçek 

puanlarında ve ölçek alt boyutları olan Kalite Güvence ve Kalite Değerlendirme puanlarında 

bursluluk durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p> 0,05). 
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Dördüncü Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın dördüncü problemi olan “Öğrenim gördükleri programın akredite olma durumu 

değişkenine göre eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon algısı düzeylerinde anlamlı 

farklılık var mıdır?” sorusuna yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6 

Akreditasyon Algısı Ölçeği ve Alt Boyutları Puanlarının Programın Akredite Olma Durumu 

Değişkeni Gruplarına Göre Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Boyutlar Gruplar N S.T S.O U z p 

Kalite Güvencesi 

Program Henüz Akredite 

Olmamıştır 
41 2138,00 52,15 

1277,00 
-

1,430 
,153 

Program Akredite Olmuştur 74 4532,00 61,24 

Kalite 

Değerlendirme 

Program Henüz Akredite 

Olmamıştır 
41 2250,00 54,88 

1389,00 -,756 ,449 

Program Akredite Olmuştur 74 4420,00 59,73 

Akreditasyon 

Algısı 

Program Henüz Akredite 

Olmamıştır 
41 

2208,50 53,87 

1347,500 -,997 ,319 
Programım Akredite 

Olmuştur 
74 

4461,50 60,29 

Tablo 6 incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin Akreditasyon Algıları toplam ölçek 

puanlarında ve ölçek alt boyutları olan Kalite Güvence ve Kalite Değerlendirme puanlarında 

akredite olma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p> 0,05). 

Beşinci Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın beşinci problemi olan “Öğrenim gördükleri programın sınıf düzeyi değişkenine 

göre eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon algısı düzeylerinde anlamlı farklılık var 

mıdır?” sorusuna yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 7’da sunulmuştur. 

Tablo 7 

Akreditasyon Algısı Ölçeği ve Alt Boyutları Puanlarının Öğrencilerin Öğrenim Görmekte 

Oldukları Sınıf Düzeyi Değişkeni Gruplarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Boyutlar N S.O. Ki Kare SD p 

Kalite Güvencesi 

15 50,60 

1,226 3 ,747 
30 56,85 

40 61,33 

30 58,42 

Kalite Değerlendirme 

15 45,13 

5,365 3 ,147 
30 52,72 

40 65,84 

30 59,27 

Akreditasyon Algısı 

15 46,93 

3,484 3 ,323 
30 54,82 

40 64,48 

30 58,08 

Kalite güvence (X2=1,226; sd=3; p>,05) ve kalite değerlendirme (X2=5,365; sd=3; p>,05)  alt 

boyutlarında öğrencilerin sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  Benzer 

biçimde akreditasyon algısı puanlarında da öğrencilerin sınıf düzeylerine göre anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (X2=3,484; sd=3; p>,05) 
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Altıncı Probleme Yönelik Bulgular 

Araştırmanın altıncı problemi olan “Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değişkenine göre 

eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon algısı düzeylerinde anlamlı farklılık var mıdır?” 

sorusuna yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8 

Akreditasyon Algısı Ölçeği ve Alt Boyutları Puanlarının Öğrencilerin Ağırlıklı Genel Not 

Ortalaması (AGNO) Değişkeni Gruplarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 N S.O. Ki Kare SD p 

Kalite Güvencesi 

8 31,31 

6,714 3 ,082 
15 56,60 

51 63,26 

41 57,17 

Kalite Değerlendirme 

8 27,25 

10,163 3 ,017 
15 48,53 
51 60,15 

41 64,79 

Akreditasyon Algısı 

8 28,00 

8,453 3 ,038 
15 50,90 

51 61,59 

41 61,99 

Kalite güvence (X2=6,714; sd=3; p>,05) alt boyutunda öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması 

(AGNO) değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak kalite değerlendirme 

(X2=10,163; sd=3; p<,05)  alt boyutunda ve benzer biçimde akreditasyon algısı puanlarında da 

öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değişkenine göre göre anlamlı bir farklılık  

bulunmaktadır (X2=8,453; sd=3; p<,05). 

Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu amaçla 

kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda tercih edilen Mann 

Whitney-U testi uygulanmıştır. Kalite değerlendirme alt boyutu için yapılan Mann Whitney-U 

analizi sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9 

Kalite Değerlendirme Alt Boyutu Puanlarının Öğrencilerin Ağırlıklı genel not ortalaması 

(AGNO) Değişkeni Gruplarına Göre Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Boyutlar Gruplar (AGN0) N S.O S.T U z p 

Kalite Değerlendirme 
(2,00-2,49) 8 8,63 69,00 

33,000 -1,755 ,079 
(2,49-3,00) 15 13,80 207,00 

Kalite Değerlendirme 
(2,00-2,49) 8 15,44 123,50 

87,500 -2,600 ,009 
(3,00-3,49) 51 32,28 1646,50 

Kalite Değerlendirme 
(2,00-2,49) 8 12,19 97,50 

61,500 -2,808 ,005 
(3,49,4,00) 41 27,50 1127,50 

Kalite Değerlendirme 

 

(2,49-3,00) 15 28,20 423,00 303,000 -1,231 ,218 

(3,00-3,49) 51 35,06 1788,00    

Kalite Değerlendirme 

 

(2,49-3,00) 15 22,53 338,00 218,000 -1,686 ,092 

(3,49,4,00) 41 30,68 1258,00    

Kalite Değerlendirme (3,00-3,49) 51 44,80 2285,00 959,000 -,690 ,490 

 (3,49,4,00) 41 48,61 1993,00    

Tablo 9 incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin Kalite Değerlendirme puanlarında 

öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değişkenine göre yapılan analizler 
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sonucunda farklılığın AGNO’su 2,00-2,49 arasında olan grup ile AGNO’su 3,00-3,49 arasında 

olan grup arasında; ortalaması 3,00-3,49 olan öğrenciler lehine gerçekleştiği belirlenmiştir 

(U=87,500; z=-2,600; p< ,010).  

Benzer şekilde eğitim fakültesi öğrencilerinin Kalite Değerlendirme puanlarında öğrencilerin 

ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değişkenine göre yapılan analizler sonucunda farklılığın 

AGNO’su 2,00-2,49 arasında olan grup ile AGNO’su 3,49-4,00 arasında olan grup arasında; 

ortalaması 3,49-4,00 olan öğrenciler lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=61,500; z=-2,808; p< 

,010). 

Akreditasyon algısı ölçeği için yapılan Mann Whitney-U analizi sonuçları Tablo 10’da 

sunulmuştur. 

Tablo 10 

Akreditasyon Algısı Ölçeği Puanlarının Öğrencilerin Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 

Değişkeni Gruplarına Göre Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Gruplar 

(AGN0) 
N S.O S.T U z p 

Akreditasyon Algısı  
(2,00-2,49) 8 8,81 70,50 

34,500 -1,652 ,099 
(2,49-3,00) 15 13,70 205,50 

Akreditasyon Algısı  
(2,00-2,49) 8 15,06 120,50 

84,500 -2,659 ,008 
(3,00-3,49) 51 32,34 1649,50 

Akreditasyon Algısı  
(2,00-2,49) 8 13,13 105,00 

69,000 -2,591 ,010 
(3,49,4,00) 41 27,32 1120,00 

Akreditasyon Algısı  
(2,49-3,00) 15 28,70 430,50 

310,500 -1,109 ,267 
(3,00-3,49) 51 34,91 1780,50 

Akreditasyon Algısı  
(2,49-3,00) 15 24,50 367,50 

247,500 -1,122 ,262 
(3,49,4,00) 41 29,96 1228,50 

Akreditasyon Algısı  
(3,00-3,49) 51 46,33 2363,00 

1037,000 -,067 ,946 
(3,49,4,00) 41 46,71 1915,00 

Tablo 10 incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin Akreditasyon Algısı puanlarında, 

öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değişkenine göre yapılan analizler 

sonucunda farklılığın AGNO’su 2,00-2,49 arasında olan grup ile AGNO’su 3,00-3,49 arasında 

olan grup arasında; ortalaması 3,00-3,49 olan öğrenciler lehine gerçekleştiği belirlenmiştir 

(U=84,500; z=-2,659; p< ,010).  

Benzer şekilde eğitim fakültesi öğrencilerinin Kalite Değerlendirme puanlarında öğrencilerin 

ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değişkenine göre yapılan analizler sonucunda farklılığın 

AGNO’su 2,00-2,49 arasında olan grup ile AGNO’su 3,49-4,00 arasında olan grup arasında; 

ortalaması 3,49-4,00 olan öğrenciler lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=69,000; z=-2,591; p< 

,010). 
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Diğer guruplar arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p> 0,05). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Birinci Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Birinci araştırma problemine yönelik bulgular eğitim fakültesi öğrencilerinin Akreditasyon 

Algısı (AA)  ölçeği ile Kalite Güvencesi ve Kalite Değerlendirme alt boyutları puan 

ortalamalarının yüksek olduğunu göstermektedir.  Orgun ve ark. (2018) tarafından Hemşirelik 

bölümünde okuyan öğrenciler üzerinde yapılan çalışmaların da akreditasyon algı düzeyinin 

yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Benzer biçimde akreditasyon algısı (AA) ölçeğini geliştiren 

Semerci ve ark. (2021) tarafından bir devlet üniversitesinde görev yapan akademisyenler 

üzerinde yapılan çalışma neticesinde de akreditasyon algı düzeylerinin yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Erkuş (2009) tarafından yapılan çalışmada sonucunda da çalışmaya katılan öğretim 

elemanlarının beşte üçünün akreditasyon konusunda yapılan çalışmaların fakültede kalitenin 

artmasına hizmet edeceği ve üçte birinin bu sürece hazır oldukları sonucu çıkmıştır.  Birinci 

araştırma problemine yönelik ortaya çıkan bulgular ile bahsi geçen araştırmaların sonuçları 

arasında benzerlikler olduğu görülmektedir. Benzer sonuçlar incelendiğinde yükseköğretim 

kurumlarında okuyan öğrenci ve görev yapan öğretim elemanlarının akreditasyon algılarının 

yüksek olduğunu bu durumun da ülkemizde son yıllarda akreditasyon konusunda yapılan 

çalışmalara ağırlık verilmesinden ve dolayısıyla farkındalığın gelişmesinden kaynaklandığını 

söylemek mümkün gözükmektedir. Akreditasyon algılarının yüksek olması yükseköğretim 

kurumlarında gerçekleştirilen kalite çalışmalarının önümüzdeki yıllarda gelişerek devamlılık 

göstereceğinin bir göstergesidir. 

İkinci Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

İkinci araştırma problemine yönelik bulgular eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon algıları 

toplam ölçek puanlarında ve ölçek alt boyutları olan kalite güvence ve kalite değerlendirme 

puanlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir. Ünal 

ve ark. (2017) tarafından yapılan çalışma incelendiğinde benzer biçimde Bartın Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarında 

öğrenimlerine devam devam eden öğretmen adayı öğrenciler ile birlikte program 

akreditasyonlarına ilişkin algılarına yönelik yapılan analizler sonrasında cinsiyete göre (Kadın: 

93, Erkek: 41) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Akreditasyon 

algılarının yüksek olması ve bu konuda yapılan araştırmalarda cinsiyet boyutunda anlamlı bir 

fark bulunmaması, akreditasyon çalışmalarının tüm öğrencileri, herhangi bir ayrıma tabii 

tutmaksızın etkilediğini göstermektedir. 

Üçüncü Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Üçüncü araştırma problemine yönelik bulgular eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon 

algıları toplam ölçek puanlarında ve ölçek alt boyutları olan kalite güvence ve kalite 

değerlendirme puanlarında bursluluk durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

bulunmadığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının akreditasyon algılarına yönelik çalışmalar 

incelendiğinde çoğunlukla öğrencilerin beklenti düzeylerine ve doyumlarına ilişkin çalışmaların 

olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının akreditasyon algılarının bursluluk durumuna göre 

ne tür farklılıklar gösterdiğine ilişkin bir analize rastlanmamıştır. Çalışmaya 84 kısmi burslu ve 

31 tam (%100) burslu öğrenci katılmış ve bu öğrencilerin akreditasyon algılarında ve alt 

boyutlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum da akreditasyon çalışmalarının kapsayıcı 

bir yapısının olduğu izlenimi vermektedir. 

Dördüncü Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Dördüncü araştırma problemine yönelik bulgular eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon 

algılarında, toplam ölçek puanlarında ve ölçek alt boyutları olan kalite güvence ve kalite 

değerlendirme puanlarında, akredite olma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

https://sites.google.com/epdad.org/iteac/home


ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress 

 

16-18 June 2021                                                       62                                       iteac.epdad.org.tr 

bulunmamıştır (p> 0,05). Öğrencilerin eğitim fakültesinde öğrenim gördükleri lisans 

programlarının akredite olup olmamaları değişkenine göre akreditasyon algılarında ve alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılığın olmaması da benzer bir şekilde üçüncü probleme yönelik 

sonuçlarda ifade edildiği şekliyle akreditasyon çalışmalarının kapsayıcı niteliğiyle ilgili 

gözükmektedir. Fakültede yapılan akreditasyon çalışmalarının farkındalık kazanımı yönünde 

tüm öğrencilerde karşılık bulduğu gözlemlenmektedir. Akredite olan programlara yönelik 

kazanımlar diğer lisans programında okuyan öğrencilere de bu konuda farkındalık 

kazandırmaktadır. Aksi bir durumun ortaya çıması durumunda akreditasyon çalışmalarının 

spesifik olarak bazı bölüm öğrencilerine yönelik farkındalığı arttırdığından söz edilebilirdi ki bu 

da akreditasyon çalışmalarının kapsayıcı ve bütünsel bakış açısıyla çelişen bir sonuç ortaya 

çıkmasına sebep olurdu. 

Beşinci Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Beşinci araştırma problemine yönelik bulgular eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon 

algılarında, toplam ölçek puanlarında ve ölçek alt boyutları olan kalite güvence ve kalite 

değerlendirme puanlarında, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p> 0,05). Fakültede yürütülen akreditasyon çalışmalarına yönelik farkındalığın tüm sınıf 

düzeylerinde karşılık görmesi öğrencilerin bu konuda yürütülen çalışmalara her sınıf düzeyinde 

ulaşabildiklerini göstermektedir. Melek (2003) tarafından yapılan, kalite kontrol aracı olarak bir 

vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin üniversitede verilen hizmetlere ilişkin 

beklentilerinin belirlenmesine yönelik geribildirimlerinin alındığı çalışmada, öğrencilerin sınıf 

düzeyleri ile beklentileri arasındaki ilişki incelenmiş ve tek yönlü ANOVA analizi ile yapılan 

sonuçlarda öğrencilerin beklentileri ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Yeterli sayıda öğretim elemanının varlığı ile öğrencilerin devam ettikleri sınıf düzeyleri arasında 

farklılaşmanın görüldüğü bu çalışmada, dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerin bu konuda 

beklentilerinin diğer sınıf düzeylerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar bu 

çalışmada farklı değişkenlere göre öğrencilerin akreditasyon algı düzeyleri ölçülmeye çalışılsa 

da sonuçlar bakımından Melek (2003) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarıyla bir farklılık 

olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte Arslan (2008) tarafından Öğretmen Eğitiminde 

Akreditasyon ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi adlı doktora tezi çalışmasında “Akreditasyon 

çalışmalarına başlamadan önce üniversiteler, fakülteler ve bölümlerde akredite olmaya istekli bir 

kültürün oluşturulması gerekir. Bu yönde çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.” sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu çalışmada birçok farklı düzeyde (sınıf, bursluluk durumu, vb.) bulunan 

öğrencilerin akreditasyon algılarında anlamlı bir farklılık olmaması akreditasyon konusunda bir 

kurum kültürünün oluştuğu sonucunu da göstermektedir.  

Altıncı Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Altıncı araştırma problemine yönelik bulgular eğitim fakültesi öğrencilerinin akreditasyon 

algılarında alt boyutlardan olan kalite güvencesi puanlarında, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 

(AGNO) değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p<,05). Bununla birlikte 

akreditasyon algısı puanlarında ve alt boyutlardan olan kalite değerlendirme puanlarında 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Kruskal Wallis ile yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerinden Mann 

Whitney-U testi sonucuna göre kalite değerlendirme alt boyu için AGNO’su 2.00-2.49 ile 3.00-

3.49 ve AGNO’su 2.00-2.49 ile 3.49-4.00 olan gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiştir (p<,010). Mann Whitney-U testi sonucuna göre toplam kalite algısı için de aynı 

şekilde AGNO’su 2.00-2.49 ile 3.00-3.49 ve AGNO’su 2.00-2.49 ile 3.49-4.00 olan gruplar 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<,010). Melek (2003) tarafından yapılan, 

kalite kontrol aracı olarak bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin üniversitede 

verilen hizmetlere ilişkin beklentilerinin belirlenmesine yönelik geribildirimlerinin alındığı 

çalışmada, öğrencilerin başarı düzeyleri ile beklentileri arasındaki ilişki incelenmiş ve ANOVA 
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analizi ile yapılan sonuçlarda öğrencilerin beklentileri ile başarı düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. İlgili araştırmada öğrenci etkinliklerinin organizasyonu ve öğrenci kulüpleri, 

üniversite içi iletişim mekanizmaları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, akademik 

programlar, yönetmelik, kurallar ve uygulamalar konusunda bilgi sağlama, akademik personelin 

öğretim ve iletişim yeteneği, üniversite ile ilgili tanıtım faaliyeti beklentilerinde öğrenci 

başarılarına göre farklılaşma tespit edilmiş, çok başarılı öğrencilerin beklentilerinin başarısız ve 

başarılı öğrencilere göre daha yüksek olduğu, yapılan post off testi sonucu bu beklentilerde 

başarısız, başarılı ve çok başarılı öğrenciler arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit 

edilmiştir. Benzer bir şekilde bu çalışmanın sonucuna göre de, başarılı ve çok başarılı 

sayılabilecek ve AGNO’su 3.00-3.49 /3.49-4.00 aralığında olan öğrencilerin başarısız 

sayılabilecek ve AGNO’su 2.00-2.49 aralığında olan öğrencilere göre farkındalık düzeylerinin 

daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Öneriler  

Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

- Öğrencilerin akreditasyon algıları incelendiğinde bazı değişkenler için anlamlı 

farklılıklar bulunamaması ilgili değişkenler için daha özellikli ve ayrıntılı araştırma 

yapılabilir. 

- Öğrencilerin farklı değişkenler bazında akreditasyon algılarının ölçülmesi için nitel bir 

araştırma tasarlanabilir. 

Uygulayıcılara Yönelik Öneriler 

- Yükseköğretim kurumlarında yürütülen akreditasyon çalışmalarına yönelik öğretmen 

adaylarına bilgilendirici eğitim, seminer verilmesi bu konudaki farkındalık düzeyini 

yükseltebilir. 

- Fakülte yönetimi tarafından program akreditasyon temsilcisi öğrenciler belirlenerek, bu 

öğrenciler aracılığıyla diğer öğrenciler arasında akreditasyon kültürünün oluşturulması 

sağlanabilir. 

- Akreditasyon veren kurumların öğrenci katılımını sağlamada farklı AGNO’su olan 

öğrenciler ile görüşmesi, düşük AGNO’lu öğrencilerin akreditasyon algısı düzeylerinin 

artmasına katkı sağlayabilir. 
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Özet 

Bu araştırma, Türkiye’de lisansüstü programlarında akreditasyon faaliyetinin 

gerçekleştirilmemesi nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı programların lisansüstü 

akreditasyon standartlarını geliştirmek ve Türkiye’de lisansüstü akreditasyon çalışmalarına 

katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.  Çalışma alanda ilk olduğu için Türkiye’de lisansüstü 

öğretmen eğitimi programlarına bir model olması beklenmektedir. Nitel araştırma metodu ile 

yürütülen çalışmada araştırma verilerinin toplanmasında doküman incelemesi ve Delphi tekniği 

kullanılmıştır. Doküman incelemesi kapsamında 12 ülkeden 27 akreditasyon kuruluşunun lisans 

ve lisansüstü standartları, Avrupa Birliği standartları ve bölgesel akreditasyon kuruluşlarının 

lisans ve lisansüstü standartları incelenmiştir. Delphi tekniği kapsamında araştırmaya katılan 47 

uzmanın konu hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Araştırmadan elde edilen 

verilerin içerik analizi ile çözümlenmesi sonucunda 8 standart alanına bağlı 88 alt standart 

hazırlanmıştır. Bu standart alanları, (1) eğitim programı ve öğretim, (2) öğretim elemanları, (3) 

öğrenciler ve lisansüstü kabul politikası, (3) öğrenme ortamları/kaynakları, (4) bilgi erişimi ve 

kullanımı, uluslararasılaşma ve iş birliği, (6) yönetim ve kalite güvencesi, (7) bilimsel araştırma 

ve bilimsel etik ve (8) lisansüstü programı değerlendirme ekibidir.  Bu çalışmada, ‘lisansüstü 

programı değerlendirme ekibi’ standardına ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu 

standart, ilk Delphi tekniğinin ilk turdan itibaren tüm katılımcıların üzerinde uzlaştıkları ve çok 

fazla değişikliğe uğramayan tek standart alanı olarak ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Kalite güvencesi, Lisansüstü program, Standartlar, 

Değerlendiriciler. 

Abstract 

Since no accreditation activities are carried out in graduate programs in Turkey, this research 

was carried out to develop the graduate accreditation standards of the programs affiliated to the 

Institute of Educational Sciences and to contribute to the graduate accreditation studies in 

Turkey. Since the study is the first in the field, it is expected to be a model for graduate teacher 

education programs in Turkey. Qualitative research method was used in the study. Document 

analysis and Delphi technique were used to collect research data. By using document analysis, 

undergraduate and graduate standards of 27 accreditation organizations from 12 countries, 

European Union standards and undergraduate and graduate standards of regional accreditation 

bodies were examined. Opinions and evaluations of 47 experts who participated in the research 

were taken with the Delphi technique. As a result of the analysis of the data obtained from the 

research with the content analysis method, 8 standard areas and 88 sub-standards were prepared. 

These standard areas encompass (1) curriculum and instruction, (2) faculty members, (3) 

students and graduate admissions policy, (3) learning environments/resources, (4) information 

access and use, internationalization and collaboration, (6 ) management and quality assurance, 
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(7) scientific research and scientific ethics, and (8) graduate program evaluation team. In this 

study, the findings related to the 'graduate program evaluation team' standard are presented. This 

standard emerged as the only standard area that all participants agreed on from the first round 

and did not change much. 

Keywords: Accreditation, Quality assurance, Graduate program, Standards, Evaluators. 

 

Giriş  

Teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüz bilgi çağında, küreselleşme ve uluslarasılaşma 

kavramlarının öneminin artması sonucunda dünya genelinde üretilen ürün ve hizmetlerden 

yararlanacak olanların beklentilerini karşılayabilme gereksinimi kalite güvence sistemine vurgu 

yapan akreditasyon ağının oluşmasını sağlamıştır. Kalite güvence sistemi, bir kurum veya 

programın standartlar aracılığıyla yetkili bir akreditasyon kuruluşu tarafından kalitesinin 

onaylanarak belgelendirildiği bir süreçtir. Avrupa’da kalite güvencesi kavramının oluşmasında, 

Bologna sürecinin önemli etkileri olmuştur. Bologna sürecinin hedeflerinden biri, 

karşılaştırılabilir ölçüt ve yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla işbirliği sağlanmasıdır. Bu amaçla 

Avrupa Eğitim Bakanları tarafından 2005 yılında Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarında 

kalite güvencesi standartları hazırlanarak Avrupa Standartları ve Yönetmeliği kabul edilmiştir 

(YÖK, 2010). Bu yönetmelikte yer alan standartlar, Avrupa ülkelerinde kalite güvencesi 

alanında yürütülen çalışmalara rehberlik etmektedir. Bu standartlar aracılığıyla Avrupa’da 

yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile uyum içinde çalışmaları ve kıyaslanabilir kalite 

düzeyinde hizmet vermeleri hedeflenmektedir (YÖK, 2010). Kalite güvencesi alanında 

Avrupa’da iş birliğini arttırmak amacıyla 2000 yılında yükseköğretimde kalite güvencesi için 

‘The European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)’ isimli Avrupa ağı 

kurulmuştur. ENQA, 2004 yılında birlik haline dönüşmüştür. ENQA’nın üyeleri, Bologna 

sürecine katılan ülkelerin kalite güvencesi kuruluşlarıdır (YÖK, 2010). 

Türkiye, Bologna Süreci’ne 2001 yılında dâhil olmuştur ve bu tarihten itibaren süreç 

içerisindeki çalışmalara aktif olarak katılmıştır. 2005 yılında Bologna ülkelerinin bu süreçte 

öngörülen konularda yapmış oldukları çalışmalar ve durumları gösteren envanter çalışması 

yayınlanmıştır (Durman, 2007). Türkiye’de yükseköğretimde kalite güvence konusu son on 

yıldır çeşitli şekillerde gündemde olmasına rağmen, yurt dışında kalite güvence alanında 

yaşanan yeni oluşumlara ve gelişmelere paralel olacak şekilde sistematik bir şekilde ele 

alınmamıştır. Bu nedenle, Bologna sürecinde ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin 

değerlendirilmesini gösteren Bologna Karnesi’nde, Türk yükseköğretim sisteminin en zayıf 

olduğu alanın kalite güvencesi olduğu tespit edilmiştir (YÖK, 2007). Kalite güvencesi alanı 

dışında Türkiye’nin diğer çalışma alanlarında son derece iyi olduğu belirlenmiştrir. Fakat 

Türkiye’nin kalite güvencesi alanında Avrupa ilke ve standartları çerçevesinde öngörülen 

sisteme dayalı bir kalite güvence sisteminin olmaması bu alandaki notunun orta seviyede 

kalmasına sebep olmuştur (Durman, 2007). Son yıllarda kalite güvence konusunun uluslararası 

düzeyde önem kazanması ve özellikle Bologna sürecinde bu alanda yaşanan gelişmeler, 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının konuya olan ilgilerinin artmasına neden olmuştur 

(Aydınalp, 2011: 37). 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de yasal olarak yükseköğretimde ana stratejileri 

geliştirmekle yükümlü olan kuruluştur. Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve 

Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) ise YÖK'ün geliştirdiği ulusal stratejiler temelinde 

yükseköğretim kurumlarının gerçekleştireceği çalışmalara yardımcı olacak süreçleri 

geliştirmekte ve bu kapsamda çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Üniversiteler, 

senato ve yönetim kurullarının sorumluluğunda ve Akademik Değerlendirme Komisyonu 

(ADEK)’nun koordinasyonunda bu çalışmaların yürütülmesinden sorumludur. Böylece, 

Türkiye’de yükseköğretimde kalite güvencesi için YÖK, YÖDEK ile birlikte ADEK’ler 
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oluşturularak öz değerlendirme çalışmaları sistematik bir şekilde yapılmaya başlanmıştır (Aslan, 

2009). Üniversitelerin YÖDEK tarafından geliştirilmiş olan bir "Kurumsal Değerlendirme 

Modeli"ni esas alarak kendi kurumsal temellerini, misyon ve vizyonlarını her yıl periyodik 

olarak öz değerlendirme ile değerlendirmeleri, bu değerlendirmeye bağlı olarak yeni strateji 

planları (hedef, faaliyet ve projeler) geliştirmeleri veya var olan stratejilerini gözden geçirmeleri 

beklenmektedir. Bu değerlendirme sistemi içerisinde her beş yılda bir yükseköğretim 

kurumlarının ‘dış değerlendirme’ sürecinden geçmeleri öngörülmektedir. Bu uygulamaların 

yükseköğretim kurumlarında kurumsal bir kalite ve yönetim kültürü oluşturması 

hedeflenmektedir (Durman, 2007).  

YÖDEK, Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 

Yönetmeliği ile yükseköğretim kurumlarının akademik değerlendirme ve kalite geliştirme 

çalışmalarını sistematik bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli süreçleri ve performans 

göstergelerini tanımlamıştır. YÖDEK’in raporunda yükseköğretim kurumlarında akademik 

değerlendirme ve kalite geliştirme sürecine yönelik, stratejik planlama süreci, kurumsal 

değerlendirme süreci, periyodik izleme ve iyileştirme süreci olmak üzere 4 süreç belirtilmiştir 

(YÖDEK, 2007). YÖDEK tarafından geliştirilen ‘Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci’, YÖK tarafından hazırlanmış olan ulusal stratejik 

plana ve Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 

Yönetmeliğine dayanmaktadır.   

Üniversiteler, her yıl çevre değerlendirme ve öz değerlendirme analizlerini içeren kurumsal 

değerlendirme çalışmalarını, faaliyetlerini ve sonuçlarını sistematik bir şekilde gözden geçirirler. 

Üniversiteler içerisinde oluşturulan ADEK’ler, üniversitelerin üst kurulları (senato ve 

yükseköğretim kurumu yönetim kurulu) tarafından onaylanmış olan stratejik plan kapsamında 

(stratejik amaç ve hedefleri ile performans göstergeleri doğrultusunda) gerekli ekipleri 

oluşturarak veya gerekli değerlendiriciler ile görüşerek öz veya dış değerlendirmeleri yaptırır. 

Değerlendiricilerin değerlendirme raporları doğrultusunda ADEK’ler, ilgili üniversitenin 

akademik değerlendirme ve kalite geliştirme raporunu hazırlayarak yükseköğretim kurumunun 

üst kurullarına gönderir. Üst kurullar tarafından onaylanan rapor YÖDEK’e gönderilir. YÖDEK 

ise üniversitelerden gelen raporlar ışığında yükseköğretim akademik değerlendirme ve kalite 

geliştirme raporunu hazırlayarak YÖK’e sunar. YÖDEK tarafından belirlenen prensipler 

doğrultusunda bu döngü her yıl tekrarlanır (Aydınalp, 2011: 29-30). 

Akreditasyon sürecinde program veya kuruluşlar hakkında yargıda bulunmadan 

programın/kurumun amaçlarını ne derece yerine getirdiği, hizmet talep edenlere ne düzeyde 

kaliteli hizmet verdiği tespit edilir ve verilen hizmetin iyileştirilmesi amacıyla değerlendirme 

yapılır. Akreditasyon sürecinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının program amaçlarıyla 

örtüşmesi gerekir (Boud, 1990). Ölçme ve değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin öğrenme 

yaklaşımlarını ve stillerini etkilemektedir (Beckwith, 1991). Bu nedenle, öğrencileri eğitimin her 

aşamasında aktif yapmak amacıyla ölçme ve değerlendirme sürecinde öğrenci merkezli 

yaklaşım benimsenmeye başlanmıştır. Değerlendirme sürecine öğrencilerin de dâhil edilmesi 

konusu tartışılmakla birlikte (Lewkowicz & Moon, 1985), öğrencilerin kendilerini ve akranlarını 

değerlendirmelerine olanak sağlayan daha demokratik bir bakış açısı önem kazanmaya 

başlamıştır (Oscarson, 1989). Öz değerlendirme öğrencilerin kendi öğrenmelerini hakkında 

yargıda bulunmaları (Boud & Falchikov, 1989), akran değerlendirme ise akranların birbirlerinin 

çalışmalarını inceleme yoluyla değerlendirme sürecine katılmasıdır (Falchikov, 1995). Akran 

değerlendirmede aynı düzeydeki bireyler akranlarının çalışmalarını, miktarını, seviyesini, 

değerini, niteliğini, başarısını veya öğrenme sonuçlarını göz önünde bulundurarak 

değerlendirme yapar (Topping, 1998). 

Değerlendirme genel olarak farklı amaçlar doğrultusunda karar vermek amacıyla yapılan bilgi 

toplama sürecidir (Taylor, 1997). Değerlendirme yaygın olarak, “nitelikler kümesinin nicelikler 

kümesiyle eşleştirilerek bir yargıya varma süreci,” “eğitim işinin sonunda öğrencilere 
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kazandırılmak istenilen davranış değişikliklerinin ne dereceye kadar gerçekleşip 

gerçekleşmediğine ilişkin bir yargıya varma süreci” olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, 

belli niteliklerin önceden tanımlanması ve tanımlanan niteliklerin sayılarla ve sembollerle ifade 

edilmesi gerekmektedir (Bilen, 1999; Bellon ve Handler, 1982; Dick ve diğ. 2001; Ertürk, 1982; 

İşman ve Eskicumalı, 2001; Sönmez, 2007; Smith ve Rogan, 2005). Değerlendirmede 

kullanılacak araçlar, yöntemler ile değerlendirmenin nerede ve kimler tarafından yapılacağı, 

değerlendirmenin amaçlarına göre farklılık göstermektedir (Spinelli, 2002; Wood, 1998). 

Değerlendirme sürecinin en önemli ilkesi değerlendirmede farklılıktır. Buna göre değerlendirme, 

farklı zamanlarda, farklı kişiler tarafından, farklı ortamlarda, farklı değerlendirme yöntem ve 

araçlarıyla yapılmalıdır (Heward, 2006). Değerlendirme sürecinin bir diğer ilkesi, bu sürecin 

belirli bir amaç için aktif, devam eden bir süreç olmasıdır. Bu ilke değerlendirmenin bir kez 

başlayıp biten bir süreç olmasını engellemekte ve böylece değerlendirme sonucunda yanlış 

kararlar alınmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır (Taylor, 1997). Değerlendirme sürecinde 

değerlendirme stratejilerinin olabildiğince bireyselleştirilmesi gereklidir (Turnbull & ark. 2007). 

Değerlendirmenin diğer ilkesi ise her yaş veya dönemde değerlendirmenin mümkün olduğudur 

(Heward, 2006). 

Eğitsel açıdan değerlendirme de temel hedef; belirli bir öğrenme-öğretim süreci öncesinde, süreç 

içerisinde veya sonrasında, öğrenenin öğrenme çıktılarına göre nerede olduğunu ve neler 

öğrendiğini ortaya koymaktır (Bery, 2008; Earl ve Katz, 2006; Harlen, 2005; Sadler, 1989). 

Değerlendirmelerin hazırlanması, uygulanması ve sonuçlandırılması karar verme süreçlerini 

içermektedir. Belirli performanslar için kanıtlar ne? Başarının kanıtı ne? Bu kanıtlar nasıl 

toplanır? Nasıl yorumlanır ve paydaşlara nasıl iletilir? gibi sorulara cevaplar aranır (Harlen, 

2005).  

Akreditasyon sürecinde değerlendirme ile ilgili geçen diğer önemli kavram öz değerlendirmedir. 

Öz değerlendirme, öğrenenlerin öğrenme sırasında düşünme ve davranışlarının kalitesini izlediği 

ve değerlendirdiği, ayrıca kavramalarını ve becerilerini geliştirmek amacıyla stratejiler 

belirledikleri bir süreçtir (Schunk, 2009). Öz değerlendirme, öz izleme, öz yargılama ve bunların 

sonucunda öğretimsel düzeltmelerin belirlenmesi ve uygulanması ile oluşan döngüsel bir 

süreçtir (McMillan ve Hearn, 2008). Öz değerlendirme, bireyin kendinin herhangi bir konuda 

performansını değerlendirmesi ve öğrenme sonuçlarını artırmak maksadıyla güçlü ve zayıf 

yönlerini belirlemesidir (Klenowski, 1995).   

Öz değerlendirme sürecini etkileyen etmenler vardır. Öz değerlendirme yapacak olan bireylerin 

(öğrenci-eğitici) bu konuda eğitim almış olmaları ve öz değerlendirme konusunda net bilgiye 

sahip olması gerekmektedir (Lewkowicz ve Moon, 1985). Araştırmalar, eğitim ve bilgi 

eksikliğinin öz değerlendirmenin etkili biçimde uygulanmasında önemli bir engel olduğunu 

ortaya koymuştur (Boud,1986). Öz değerlendirmeye hazırlık aşamasında ilk olarak bir öğretim 

programı hazırlanmalıdır (Cram, 1995). Öz değerlendirmenin uygulanabilmesi için dönütleri 

anlayabilmek ve dönütlere göre en uygun ne yapılması gerektiğini bilme becerisinin 

geliştirilmesi gerekir. Eğitimcilerin bu konuda olumlu tutum sergilemesi öz değerlendirmenin 

etkili olmasında önemlidir (Lewkowicz & Moon,1985). 

Öz değerlendirme kişisel bir değerlendirme yöntemi (Haris,1997) olduğu için öznel faktörler bu 

değerlendirme yönteminin etkililiğinde önemli bir rol oynamaktadır. “Akademik geçmiş, kariyer 

beklentileri, akran grubu, aile beklentisi, akademik olgunluk, hedef dildeki yeterlik düzeyi, 

kültürel faktörler, sosyal ve kişisel değişkenler” öznel veya kişisel faktörler: olarak belirtilmiştir 

(Blanche & Merino, 1989:324). Öznel faktörlerin yanı sıra kültürel altyapının da öz-

değerlendirme yapma becerilerini etkilediği, bazı grupların yüksek, bazılarının ise düşük 

değerlendirmeler yaptıkları ifade edilmiştir (Blue, 1988).  

Programı değerlendirme açısından değerlendirme, program tasarımı aşamasında verilen 

kararların değerlendirilmesi amacıyla bilgi toplama ve bilgileri yorumlama sürecidir. Programı 

değerlendirme, öğretim sürecini ve öğretim kaynaklarını gözden geçirmek, karşılaşılan sorunları 
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analiz etmek, öğrencilerin kazandıkları yeterlikler ile programın amaçlarını ve iş hayatında bu 

görevde çalışan bireylerin niteliklerini karşılaştırarak programı geliştirmek için yapılır (Doğan, 

1997). Değerlendirme sonuçlarını cinsiyet, ırk, biyografik geçmiş, beden dili, ilk izlenim ve 

kişilik faktörlerinin etkilediği görülmüştür. Deneyim, değerlendirilenlerin beden dili, duyguları, 

davranışı ve bilişsel tepkileri gibi etkenler de değerlendirme sonuçlarını etkileyebilmektedir. 

Tüm bu faktörlerin ilaveten kendine benzerlik, algılanan benzerlik, kişilik benzerliği ve tutumsal 

boyutta değerlendirici-aday benzerliği de değerlendirme sonuçlarını etkileyebilmektedir (Dinler, 

2006: 46-65, 68-82). 

Türkiye’de hemen hemen her lisans alanına yönelik akreditasyon faaliyeti gerçekleştiren 

bağımsız bir akreditasyon kuruluşu bulunmaktadır. Faaliyet gösteren akreditasyon kuruluşları 

ilgili olduğu meslek alanına yönelik hazırlamış oldukları standartlar ve bu standartlara özgü 

gösterge ve kanıtlarla kalite güvence sistemi değerlendirmesi yapmaktadır. Bu değerlendirme 

yapılırken ilgili programın idareci kadrosu, öğretim elemanları ve öğrencileri ile görüşmeler 

yapılmakta ve programın sürdürülebilirliğini sağlayan müfredatın içeriği, bilgi kaynakları, 

eğitim durumları, ölçme-değerlendirme süreci, öğretim elemanları ve öğrencilere sağlanan fiziki 

imkânların yeterliliği gibi unsurlar ele alınmaktadır. Türkiye’de hiçbir çalışma alanında 

lisansüstü düzeyde kalite güvence sistemi geliştirilmemiştir. Bu çalışmada, literatürdeki 

eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Sosyal Bilgiler öğretmenliği lisansüstü 

programı akreditasyon standart-gösterge ve kanıtlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada, 

doküman incelemesi ve Delphi tekniği kullanılarak uzman katılımcı görüşleri doğrultusunda 

hazırlanan 8 standart ve 88 alt standart içerisinden, sekizinci standart alanı olan “Lisansüstü 

Programı Öz Değerlendirme Ekibi” standart alanı ve alt standartları ele alınmıştır. Çalışmada, 

‘Öğretmen eğitiminde lisansüstü programı öz değerlendirme ekibi standart alanına bağlı 

lisansüstü akreditasyon alt standartları neler olmalıdır?’ sorusuna cevap aranmıştır. 

Yöntem  

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk vd., 2012). Nitel araştırma, 

sosyal yaşamı ve insanla ilgili problemleri kendine özgü metotlarla sorgulayarak, 

anlamlandırmaya olanak vermektedir (Creswell, 1998). Nitel araştırma sürecinde, araştırmacı 

tarafından bütüncül bir araştırma tablosu ortaya konulur. Kelime analizleri, detaylı katılımcı 

görüşme raporları kullanılır. Nitel araştırma yönteminde genellikle tümevarım yaklaşımı ile 

gözlem, görüşme ve dokümanlar veri toplama aracı olarak kullanılarak araştırma konusu ile 

ilgili kavramlar, anlamlar ve ilişkiler anlamlandırmaya çalışır (Merriam, 1998). Nitel 

araştırmada genellikle çevre, süreç ve algılara ilişkin veriler olmak üzere üç tür veri toplanır 

(LeCompte ve Goetz, 1984; akt: Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.40). 

Araştırma Grubu (Evren-Örneklem/Çalışma Grubu)  

Bu araştırmanın çalışma grubunu akreditasyon süreçlerine dâhil olmuş Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. 

Öğr. Üyesi unvanlı öğretim üyeleri, lisansüstü öğrencileri, Arş. Gör. kadrosun a bulunan 

lisansüstü öğrencileri, MEB’te görev yapan ve lisansüstü öğrenim gören öğrenciler olmak üzere 

4 farklı katılımcı grubu oluşturmaktadır. Çalışmaya 19 öğretim üyesi 10 lisansüstü öğrencisi, 6 

Arş. Gör. kadrosunda bulunan lisansüstü öğrenciler ve MEB’te görev yapan ve lisansüstü 

öğrenim gören 12 öğretmen olmak üzere toplam 47 kişi katılmıştır.  Katılımcıların 29’u erkek, 

18’i kadındır. 

Veri Toplama Aracı  

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi ve Delphi tekniği kullanılmıştır. 

Doküman incelemesi tekniği, hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren tüm yazılı 

materyallerin analizinin yapılmasını içermektedir. Bu teknik, dokümanlara ulaşılması, 

dokümanların orijinalliğinin kontrol edilmesi, analize konu olan dokümanlardan örneklem 

seçilmesi, analiz biriminin saptanması, kategorilerin geliştirilmesi, sayısallaştırma ve verilernn 

kullanılması aşamalarından oluşmaktadır (Creswell, 1998; Yıldırım ve Şimşek, 2016: 191-200).  
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Delphi tekniği, aynı anketin bir uzman grubuna birkaç kez uygulanmasını içermektedir (Yalçın, 

2012: 51). Delphi tekniği, belli bir konu hakkında uzlaşma sağlanmasında birtakım yararların 

olduğu alanlarda ve ortak bir zeminde uzlaşan bireylerin öznel değerlendirmelerinden 

yararlanılarak problemlerin çözümü ve henüz ortaya çıkmamış olayları incelemek amacıyla 

kullanılmaktadır. Ayrıca gerekli uzmanlığa sahip kişileri bir araya getirmenin zaman ve kaynak 

sınırlılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmaktadır (Vernon, 2009: 69-76). Bu teknik, 

katılımcıların birbirleri üzerindeki istenmeyen psikolojik etkilerini ortadan kaldırmak ve ktılımcı 

gizliliğini sağlamak açısından avantaja sahiptir (Garavalia ve Gredler, 2004: 375-380). 

Literatür taraması ve doküman incelemesi tekniği sonucunda 12 ülkeden (Almanya, Letonya, 

Estonya, ABD, Ermenistan, Macaristan, Rusya, Kuzey Kıbrıs, Bosna Hersek, Romanya, 

Türkiye, Kazakistan) 27 akreditasyon (NECHE, FIBAA, ZEVA, ANQA, ARSA, IQAA, 

HEAARS, HEA, HAC, EKKA, YÖDAK, ECAQA, ARACİS, AİKA, TEPDAD, İLAD, 

HEPDAK, FEDEK, EPDAD vb.) kuruluşunun lisans ve lisansüstü standartları, Avrupa Birliği 

lisans standartları ve bölgesel kalite kuruluşlarının standartları ve Almanya Saksonya bölgesinin 

doktora programı standartları incelenmiştir. İngilizce, Almanca, Rusça, Letonca, Estonca, 

Ermenice, Boşnakça vb. dillerden Türkçe’ye tercüme edilen belgeler incelendikten sonra 

Türkiye’de lisansüstü akreditasyon faaliyetinin başlaması için ‘Lisansüstü Akreditasyon 

Standartları’ hazırlanmıştır. Hazırlanan lisansüstü akreditasyon standartları Delphi tekniği 

aracılığıyla uzman görüşlerine sunulmuştur. 18 kadın ve 29 erkek olmak üzere toplam 47 

uzmandan gelen dönüşler doğrultusunda standartlar 3 kez revize edilmiştir. Bu çalışmaya konu 

edilen 8. standart alanı olanı olan “Lisansüstü Programı Öz Değerlendirme Ekibi” standart 

alanında 1. Delphi turunda yer alan 6 alt standart tüm katılımcılar tarafından onaylanmıştır. Bu 

standart alanında 8.7. kodlu alt standart geri dönüşler doğrultusunda eklenmiştir. Bu standart, 8 

standart alanı içerisinde başlangıçtan itibaren katılımcılar tarafından tüm alt standartları ile 

birlikte kabul gören tek standart alanıdır. 

Verilerin Analizi  

Doküman incelemesi ve Delphi tekniği ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile 

çözümlenmiştir. İçerik analizi, insan davranışları üzerinde doğrudan olmayan yollarla çalışma 

yapmaya olanak sağlamaktadır. İçerik analizi, amaçların belirlenmesi, kavramların 

tanımlanması, analiz birimlerinin belirlenmesi, konu ile ilgili verilerin yerinin saptanması, 

örneklem planının geliştirilmesi ve kodlama kategorilerinin tespit edilmesi aşamalarından 

oluşmaktadır. Sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı 

kodlamalarla bir metnin bazı kelimelerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği, 

sistematik, tekrarlanabilir bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242-243). 

Bulgular  

Bu bölümde lisansüstü akreditasyon standartları olarak geliştirilen 8 standart alanına bağlı 88 alt 

standart içerisinden “Lisansüstü Programı Öz Değerlendirme Ekibi” başlıklı sekizinci standart 

alanına bağlı 7 alt standart sunulmuştur. “Lisansüstü Programı Öz Değerlendirme Ekibi” başlıklı 

sekizinci standart alanı alt standartların içeriğinde, (1) lisansüstü programın kaliteli bir 

değerlendirme ekibine sahip olması, (2) bu ekibin seçimi için değerlendirici kriterlerinin 

bulunması, (3) değerlendirme ekibinin görev ve sorumlulukların açık, şeffaf ve hesap 

verilebilirlik ilkelerine dayalı olarak belirgin olması, değerlendirme ekibinin görev ve 

sorumluluklarının lisansüstü programın hedefleri ile uyumlu olması, (4) değerlendiricilerin 

akademik gelişimlerinin desteklenmesi, (5) değerlendirme politikalarının bulunması, (6) 

değerlendiricilerin yıllık performans düzeylerinin değerlendirilmesi ve (7) lisansüstü programın 

belli aralıklarla hem dış değerlendirme ekibi hem de iç değerlendirme mekanizmalarından akran 

değerlendirmesine olanak veren düzenlemeleri içermesi yer almaktadır. Sonuçlar Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 1 

Lisansüstü Programı Öz Değerlendirme Ekibi Standart Alanı Alt Standartları 

Standart 

No: 

Standartlar 

8.0. Lisansüstü Programı Öz Değerlendirme Ekibi: Lisansüstü programının hedeflerine 

ulaşmak için yüksek nitelikli değerlendiriciler / iyi yapılandırılmış değerlendirme 

mekanizması mevcuttur. 

Dış değerlendirme akreditasyon kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek olup iç 

değerlendirme ise enstitünün ilgili programında kalite güvence ekibinin 

oluşturulması ve değerlendirme yapmasını içermektedir. 

8.1. Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisansüstü (SOBEL) programının, hedeflerine ulaşmak için 

yüksek nitelikli değerlendiricilerden oluşan kaliteli bir değerlendirme ekibine sahip 

olması  

8.2. SOBEL değerlendirme ekibinin oluşturulması için gerekli prosedür ve 

yönetmeliklerin (değerlendirici kriterlerinin) bulunması 

8.3. SOBEL değerlendirme ekibinin sorumlulukları, nitelikleri, iş yükü, tanınma 

kriterlerinin kapsamlı bir şekilde belirtilip açıklanması ve lisansüstü programının 

hedefleri ile uyumlu olması 

8.4. SOBEL değerlendiricilerin akademik gelişimi ve profesyonel ilerlemesinin 

çalıştığı yükseköğretim kurumu veya TÜBİTAK gibi kuruluşlar tarafından 

desteklenmesi 

8.5. SOBEL değerlendirme ekibinin değerlendirme politikalarının bulunması (8.2’de 

oluşturulan ekibin değerlendirmelerini ne şekilde yapacağını gösteren açık, şeffaf 

politikaların mevcut olması) 

8.6. SOBEL değerlendiricilerin yıllık performans düzeylerinin değerlendirilmesi 

8.7. SOBEL programının belli aralıklarla dış değerlendirme ekibi tarafından akran 

değerlendirmesinin yapıldığını gösteren belgelerin mevcut olması 

Tablo 1 incelendiğinde; Lisansüstü Programı Öz Değerlendirme Ekibi standart alanının alt 

standartları içeriğinde; lisansüstü programın kaliteli bir değerlendirme ekibine sahip olması, bu 

ekibin seçimi için değerlendirici kriterlerinin bulunması, değerlendirme ekibinin görev ve 

sorumlulukların açık, şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleri dikkate alınarak belirgin olması ve 

lisansüstü programın hedefleri ile uyumlu olması, değerlendiricilerin akademik gelişimlerinin 

desteklenmesi, değerlendirme politikalarının bulunması, değerlendiricilerin yıllık performans 

düzeylerinin değerlendirilmesi ve lisansüstü programın belli aralıklarla hem dış değerlendirme 

ekibi hem de iç değerlendirme mekanizmalarından akran değerlendirmesine olanak veren 

düzenlemeleri içermesi bulgularının ortaya çıktığı görülmektedir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Literatürde kalite güvence sistemi ve akreditasyon faaliyetlerine yönelik çeşitli lisansüstü tezler 

(yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik) gerçekleştirildiği gözlenmekle birlikte az sayıda 

makale düzeyinde yayınlanmış bilimsel eserlerin mevcut olduğu görülmektedir. 

Gerçekleştirilmiş araştırmaların azınlığında farklı ülkelerin akreditasyon faaliyetleri (ABD, 

İngiltere, Almanya Avustralya, Danimarka vb.) karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Standart 

geliştirme amacıyla yapılmış lisansüstü eserler ise nicelik açısından yetersizdir. Bu araştırmada 

gerçekleştirilen lisansüstü akreditasyon standartlarının hazırlanmasına yönelik ise herhangi bir 

bilimsel çalışma bulunmamaktadır. 

Akreditasyon üzerine yapılmış çalışmaların hepsi öğretmenlik mesleği lisans programları veya 

belli bir lisans alanına yönelik standart geliştirme çalışmalarıdır. Sosyal Bilgiler alanına özgü 

“Sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimi programı standartlarının belirlenmesi” adlı bir doktora tezi 

(Mentiş, 2004); “Sosyal Bilgiler öğretmenliği özel öğretim yöntemleri I ve II derslerinin 
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akademik öğrenme standartlarının belirlenmesi” adlı bir yüksek lisans tezi (Sak, 2018) olmak 

üzere iki standart belirleme çalışması mevcuttur. Bu çalışmaların yanı sıra Okul Öncesi, Din 

kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi lisans alanlarına özgü standart belirleme çalışmaları da 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), 

bilim-sanat merkezleri ve uzaktan eğitim sürecine yönelikte standartlar hazırlanmıştır. Yalçın 

(2012)’ın uzaktan eğitim programları; Bahadır (2019)’ın bir program öğesi olarak eğitim 

durumları standartlarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirmiş oldukları tezlerinde bu 

çalışmada olduğu gibi nitel araştırma yöntemi kullanıp veri toplama aracı olarak da Delphi 

tekniği kullanmışlardır. Her iki çalışmada doktora tezidir. Doktora tez çalışmasında Delphi 

tekniği kullanmakla birlikte karma yöntem kullanan araştırmacı Ataman (2021)’dır. Erişen 

2001; Mentiş (2004); Güleş (2013); Turan (2013); Şahin (2014); Kahramanoğlu (2014); Sak 

(2018) çalışmalarında tarama modelini kullanmakla birlikte standartların belirlenmesinde 

katılımcılara anket gönderilerek uzman görüşü kullanmayı tercih etmiştir. Sak (2018) dışında 

tüm çalışmalar doktora tezidir. Boylu (2019) doktora tezinde diğer çalışmalardan farklı olarak 

nitel araştırma yönteminin yanı sıra nicel araştırma yönteminin birlikte kullanıldığı karma 

araştırma yöntemini tercih etmiş ve iki yöntemin veri toplama araçları ile verilerini toplamıştır. 

Bunun için çeşitli ölçekler kullanmıştır. Adı geçen çalışmalardan anlaşıldığı üzere standart 

geliştirmeye yönelik çalışmaların çoğunluğu doktora tezi düzeyindedir. Delphi tekniği ile 

gerçekleştirilen bu çalışmalar; uzaktan eğitim programları, lisans düzeyinde öğretmen yetiştirme 

programlarına ilişkin kalite standartları, eğitim durumları kalite standartları, yabancı diller 

yüksekokulu ve bilim-sanat merkezlerine yönelik kalite standartları hazırlama çalışmaları ile 

öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak giriş standartlarını belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme 

uygulamaları içinde standart oluşturulmuştur. Ayrıca Okul Öncesi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi branşlarına yönelik özel alan standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar 

mevcuttur. Gerçekleştirilen tüm çalışmalar lisans programları için olup lisansüstü standart 

geliştirme amacıyla herhangi bir çalışma mevcut değildir. Delphi tekniğinin standart belirlemede 

çok tercih edilmemesinin sebebinin bir anketin birden çok kez geliştirilerek katılımcılara 

gönderilmesi nedeniyle veri toplama sürecinin uzaması ve uzman görüşünün sağlanmasının 

kolay olmaması olduğu düşünülmektedir. Diğer çalışmaların çoğunluğunda katılımcılara tek 

seferde hazırlanan anket gönderilerek görüşleri alınmış ve yorumlama yapılmıştır. Delphi 

tekniği ise sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi gerektiren bir veri toplama aracıdır. 

Lisansüstü Programı Öz Değerlendirme Ekibi adlı sekizinci standart alanına bağlı 7 alt standart 

geliştirilmiştir. Türkiye’de mevcut lisans programları düzeyinde akreditasyon faaliyeti yürüten 

hiçbir akreditasyon kuruluşunda bu standart alanına benzer bir standart alanına rastlanmamıştır. 

Fakat yurtdışı akreditasyon kuruluşları karşılaştırıldığında buna benzer standart alanlarının 

lisans ve lisansüstü düzeyde mevcut olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle lisansüstü akreditasyon 

standartlarının hazırlanması aşamasında kalite güvence sisteminin sürekli iyileştirilebilmesi ve 

optimum düzeyde işlevsel olabilmesi adına bu standart alanı oluşturulmuştur.  

Kalite güvence sistemi ve buna bağlı olarak akreditasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve sürekli 

iyileştirilmesi adına benzer çalışmaların teşvik edilmesi önerilmektedir. 

Kalite güvence sistemi ve akreditasyon süreçlerinin özellikle gelişeme açık yönlerine özgü 

çalışmaların arttırılması önerilmektedir. 

Kalite güvence sistemi ve buna bağlı olarak akreditasyon süreçlerinin geliştirilmesi yönünde 

çalışmalar yürüten bilim adamlarının çalıştıkları kurumlar, akreditasyon kuruluşları ve Türk 

Akreditasyon süreçlerinde yetkilendirme yapan YÖKAK tarafından desteklenmesi 

önerilmektedir. 

YÖKAK veya akreditasyon kuruluşları ya da yükseköğretim kurumları bünyesinde kalite 

güvence sisteminin sürekli geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapan bilim insanlarından oluşan 

“Kalite Güvence Sistemi Geliştirme Komisyonu” oluşturulabilir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı TIMSS sınavlarını uygulayan farklı ülkelerde ödev tekniği kullanımının 

TIMSS 2019 sonuçları üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu amaca dayalı olarak ders 

verilen ödevlerin öğrencilerin ders başarılarına etkisinin belirlenmeye çalışılması, araştırmanın 

sonucuna göre gelecekte verilecek ödevlerin çocuklara etki düzeyine göre verilmesini sağlamak 

hedeflenmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019 TIMSS sonuçları açısından puan 

sıralamasına göre Türkiye’nin üzerinde ve altında bulunan ülkeler arasından kolay ulaşılabilir 

durum örneklemesi yolla seçilen Letonya – Riga,  Kuzey Makedonya – Üsküp ile Türkiye- 

Kocaeli-Darıca’da sınıf öğretmeni olarak görev yapan toplam 15 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında etik kurul ve resmi 

uygulama izinleri alınmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiş olan yarı 

yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Katılımcılar ile görüşmeler zoom uygulaması 

üzerinden katılımcılardan alınan izinlerle birlikte görüntülü olarak yapılmıştır. Araştırmada 

toplanan verilerin analizi sonucunda katılımcıların %66,6 ‘sının ödevleri öğrencilere tekrar ve 

pekiştirme amaçlı olarak verdiklerini, sınıf içi etkinlik amaçlı ödev tekniğini kullananların 

yüzdesinin %13,1 olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Ev ödevi, sınıf öğretmeni, öğrenci 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the effect of the use of homework technique on the results 

of TIMSS 2019 in different countries that apply TIMSS exams. Based on this purpose, it is 

aimed to determine the effect of the assignments given on the course success of the students and 

to ensure that the assignments to be given in the future are given to the children according to the 

level of impact according to the results of the research. The study group of the research consists 

of a total of 15 teachers working as primary school teachers in Latvia - Riga, North Macedonia - 

Skopje and Turkey - Izmit-Darica, who were easily accessible situation example selected among 

the countries above and below Turkey in terms of 2019 TIMSS results. The data of the study 

were collected in the second semester of the 2021-2022 academic year with semi-structured 

interview forms in which ethics committee and official application permits were obtained, 

validity and reliability studies were carried out. Interviews with the participants were made via 

zoom application with the permission of the participants. The expressions used in order to 

present the data collected from the class teachers with the interview in a holistic manner in 

accordance with the relevant sub-objectives of the research were transformed into a quantitative 

dimension in terms of repetition. As a result of the analysis of the data collected in the research, 

it was determined that 66.6% of the participants gave the homework to the students for 

 
2 Bu çalışma “Ev Ödevi Tekniğine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme” başlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında Prof.Dr.Bülent GÜVEN danışmanlığında 

sürdürülen tez projesinin ilk bulgularından üretilmiştir. 
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repetition and reinforcement purposes, and the percentage of those who used the homework 

technique for in-class activities was 13.1%. 

Keywords : Homework, class teacher, student 

 

Geniş Özet 

Araştırmanın Amacı :Bu araştırmanın amacı TIMSS sınavlarını uygulayan farklı ülkelerde 

ödev tekniği kullanımının TIMSS 2019 sonuçları üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu 

amaca dayalı olarak ders verilen ödevlerin öğrencilerin ders başarılarına etkisinin belirlenmeye 

çalışılması, araştırmanın sonucuna göre gelecekte verilecek ödevlerin çocuklara etki düzeyine 

göre verilmesini sağlamak hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin daha çok akademik 

başarılarına katkı sunacak ödevler verilmesini sağlayabilmek ve verilecek ödevlerin uygulanma 

süresinin öğrenciler için en uygun şekilde düzenlenmeye çalışılması, hedeflenmektedir.  

Araştırma Modeli :Araştırmada belirlenen amaca uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden 

olgubilim deseni kullanılmıştır.  

Çalışma Grubu :Araştırmanın çalışma grubunu 2019 TIMSS sonuçları açısından puan 

sıralamasına göre Türkiye’nin üzerinde ve altında bulunan ülkeler arasından random yolla 

seçilen Letonya – Riga,  Kuzey Makedonya – Üsküp ile Türkiye- Kocaeli-Darıca’da sınıf 

öğretmeni olarak görev yapan toplam 15 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır.  

Veri Toplama ve Analizi: Araştırmanın verileri 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci 

yarıyılında etik kurul ve resmi uygulama izinleri alınmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

gerçekleştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Katılımcılar ile 

görüşmeler zoom uygulaması üzerinden katılımcılardan alınan izinlerle birlikte görüntülü olarak 

yapılmıştır. Görüşme ile sınıf öğretmenlerinden toplanan veriler araştırmanın ilgili alt 

amaçlarına uygun bir şekilde bütünsel olarak sunulabilmesi için kullanılan ifadeler tekrarlanma 

durumu açısından nicel boyuta dönüştürülmüştür. 

Bulgular: Araştırmada toplanan verilerin analizi sonucunda katılımcıların %66,6 ‘sının ödevleri 

öğrencilere tekrar ve pekiştirme amaçlı olarak verdiklerini, sınıf içi etkinlik amaçlı ödev 

tekniğini kullananların yüzdesinin %13,1 olduğu belirlenmiştir. Yanı sıra katılımcılar %6,6’lık 

bir yüzde ile öğrencilere bireysel ödev, araştırma ödevi ve ek bilgi almaları amacıyla ödev 

verdiklerini belirlenmiştir. Katılımcıların %60’ ı öğrencilere kontrol aracı hazırlamamaktadır ve 

ödevlerin kontrolünü kontrol aracı olmadan yapmaktadır. Katılımcıların %40 ‘ı ise ödevleri 

kontrol etmek için kontrol aracı hazırlamakta ve ödevleri kontrol ederken hazırladığı araçtan 

faydalanmaktadır. Katılımcıların %46,6’sı öğrencilerinin bir hafta içerisinde ödeve 7-9 saat 

arasında vakit ayırdığı, katılımcıların %26,6 ‘sı öğrencilerinin ödevlere 10 saat ve üzere süre 

ayırdıkları, 5-7 saat arasında ödeve zaman ayıran öğrencilerin %6,6 düzeyinde olduğu, ödeve 0-

5 saat arasında ayıran öğrencilerin oranının da %26,6 düzeyinde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Katılımcıların pandemi döneminde öğrencilere ödev verirken en çok Whatsapp uygulamasını 

kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların Teams, Viber ve Telegram 

uygulamalarından da faydalandığı belirlenirken, Dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan 

uygulamalar dışında Türkiye, Kuzey Makedonya ve Letonya ülkelerinin katılımcıları kendi 

ülkelerine özgü olan eğitim uygulamalarından da faydalandıkları anlaşılmıştır. Katılımcılar en 

çok okulda öğrenilen konunun tekrar edilmesine ve pekiştirilmesine yönelik ödevler 

vermektedir. Bununla birlikte katılımcılar tarafından öğrencilerin düşünme becerilerinin ödevle 

geliştirmek istendiği belirtilmektedir. Ödevlerin öğrenciyi araştırma yapmaya yöneltmesi 

hedeflendiği gibi okulda işlenen konunun hangi düzeyde öğrenildiğinin belirlenmesi içinde 

öğrencilere ödev verildiği katılımcılar tarafından ifade edilmektedir. Araştırmada katılımcıların 

ev ödevleriyle ilgili en çok belirttikleri görüşün teknolojinin ev ödevlerinde daha çok 

kullanılması gerektiği konusunda olduğudur.  

https://sites.google.com/epdad.org/iteac/home


ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress 

 

16-18 June 2021                                                       79                                       iteac.epdad.org.tr 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler: Araştırmada ulaşılan bulgu ve sonuçlara dayalı olarak 

öğretmenlere öğrencilere dönüt veremeyecekleri ödevleri vermemeleri, ödevlerde teknolojik 

uygulamaları sürekli kullanmalarının zaman yönünden avantaj sağlayabileceği, verilen ödevlerin 

öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olması gerektiği önerilmiştir. Ayrıca verilen ödevlerin 

öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmesi gerektiği, ödevlerle ilgili öğrencilerin aileleri ile 

sürekli iletişim halinde olunması getirilen öneriler arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra 

ödevler hakkında ailelerin sürekli öğretmenler tarafından bilgilendirilmesi gerektiği eğer ödevi 

yapmakta zorlanan öğrencilerin sayısı fazla ise ödev verilen konunun öğretmen tarafından tekrar 

edilmesi gerektiği konusunda da öneriler getirilmiştir.  

 

Giriş 

Dünya’da bütün ülkeler eğitim sistemlerinde öğrencilerin akademik başarısı için çeşitli yöntem 

ve teknikler uygulamaktadır. Yapılan çalışmaların ve verilen eğitimlerin değerlendirilmesi 

amacıyla Avrupa ve Dünya çapında çeşitli sınavlar yapılmaktadır. TIMSS bu sınavlardan sadece 

bir tanesidir, 4 yılda bir düzenlenmektedir ve Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme 

Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın bir 

projesidir. ABD Eğitim Bakanlığı, İngiltere Eğitim Araştırma Kuruluşu, Boston College ve 

katılımcı ülkeler tarafından finansal olarak desteklenmektedir. TIMSS öğrencilerin fen ve 

matematik alanlarında başarısını belirlediği ölçütlere göre taramaktadır. Öğrencilerin 

başarılarının eğilim ve yönelimlerini tespit etmeye çalışmakta ve Dünya ülkelerinin eğitim 

sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemeye çalışmaktadır. (Mullis, I.V.S. & Martin, M.O. 

(Eds.), 2013) Tienken (2016) PISA sınavlarında Amerika Birleşik Devletleri’nin başarısının 

düşük görülmesinin eğitim sistemi üzerinde baskı oluşturduğu ve bu baskı neticesinde öğretim 

programlarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtmektedir.  

Bu çerçevede Ababneh, Al-Tweissi ve Khattab (2016) TIMSS ve PISA sınavlarının öğretim 

programları ve öğretmen yetiştirme politikalarında değişikliklere yol açarak, Ürdün eğitim 

politikalarını etkilediğini ifade etmektedir. Her ülke yapılan bu tespit ve çalışmalar paralelinde, 

eğitim sistemlerinde ekonomik koşullarına göre yeni düzenlemeler yapmaktadırlar ve ülkeler bu 

geliştirmeler için oldukça fazla ekonomik harcama yapmaktadırlar. Bu sebeple TIMSS sonuçları 

üzerinde etkili olan her eğitim konusunu ayrı olarak inceleyerek ve bu incelemelere göre 

ülkelerin gerekli düzenlemeleri yapmaları onlara büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Ev ödevleri ve 

TIMSS sonuçları arasında bağın ne derece etkili olduğunu tespit etmek ödevler konusunda 

yapılacak çalışmaları daha etkili kılacaktır.  

Ödev, öğrenci gelişimini sağlamak amacıyla öğretmenler tarafından verilen öğrenme 

etkinlikleridir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, ödevlerin verilme amacının, daha çok 

öğrencinin okulda öğrendiğini pekiştirmesi amaçlı olduğu dikkat çekmektedir. (İflazoğlu ve 

Hizmetçi, 2006; Özer ve Öcal, 2013). Öğrencilere verilen ödevlerin birçok çeşidi vardır. Bazı 

ödevler öğrencilere okulda öğrenilen konunun tekrar edilmesi için verilirken, bazı ödevler 

öğrenciler daha konuyu derste hiç görmemişken derse hazırlıklı ve ön bilgiyle gelmesi için 

verilir. Ödevler sadece akademik gelişmeler için verilmeyebilir, öğrencilerin aileleriyle birlikte 

daha fazla aktivite yapmaları için verilebilmektedir. Ok (2018), ev ödevlerinin öğrencilerin 

bireysel çalışma alışkanlığı kazanmasına,  bilgiye farklı kaynaklardan ulaşmasına, farklı 

kaynaklardan elde ettiği bilgileri özümseyerek yeni fikirler üretebilmesine katkı sağladığını 

vurgulanmaktadır. Büyüktokatlı (2009), ödevlerin hem önceki öğrenilenlerin pekiştirilmesi hem 

de sonraki öğrenmelere hazırlık şeklinde verilmesi olumlu bir etki sağlamaktadır.  

Son yıllarda değişen ve gelişen öğretim uygulamaları kapsamında ödevlerin öğrencilere 

verilmesi ve verilen ödevlerin kontrol edilmesinde çeşitli değişiklikler meydana gelmektedir. 

Artık daha çok araştırmaya yönelik, öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlayan 

ödevler öğretmenler tarafından öğrencilere verilmektedir. Öğretimin okul dışına taşan 
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uygulamalarından biri olan ödevler sayesinde tekrar, pekiştirme ya da yeni bir kazanıma ilişkin 

hazırlık sağlamak mümkün olabilmektedir.  

Verilen ev ödevleri ile öğrencilerin akademik başarıları arasında önemli bir ilişki olduğu 

düşünülmektedir ve aralarındaki bu ilişkinin doğru kanallarla yöneltilmesi ve geliştirilmesi 

öğrenci, öğretmen ve eğitim sistemindeki diğer etmenler için çok önemlidir. Çünkü ödev 

stillerinin bilinmesi ve ona göre ödev verilmesi öğrencinin başarısını olumlu yönde etkiler 

(Hizmetçi 2007). Bu konunun önemli noktalarından biride her öğretmenin ev ödevi yöntemini 

bir öğretim stratejisi olarak kullanmaya devam etmesidir. İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda 

ödevlerin verilmesi ve verilen ödevlerin kontrol edilmesi teknolojiyle birlikte değişim 

göstermeye başlamıştır. Ödevler için telefon uygulamalarının artması ve bu uygulamaların 

ödevlerin değişik amaçlarına hizmet etmesi sebebiyle kullanım oranları her yıl daha fazla 

artmaktadır. Bu kullanımların ödevlere etkisinin ne olduğunun bilinmesi artık literatür için çok 

önemli hale gelmektedir. 

Araştırmanın Amacı:  

Farklı ülkelerde ilkokul basamağında ödev tekniğinin yeri ve tekniğin TIMSS 2019 sonuçları 

üzerindeki etkisini belirleyebilmek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu temel amaca 

dayalı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;  

• Ev ödevlerinin çocukların akademik başarısına etkisi nedir?  

• Ev ödevlerinin verilme türleri ülkelere göre değişiklik göstermekte midir? 

• Ülkeler ödevlerde hangi teknolojik ürünleri kullanmaktadır?  

• Hangi ülkede hangi sıklıkla ve süreyle öğrencilere ödev verilmektedir? 

• Öğrencilere verilen ödevlerin kontrolü örnekleme alınan ülkelerde nasıl yapılmaktadır? 

Yöntem 

Araştırma Modeli: Bu araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırma 

ev ödevlerinin TIMSS sonuçlarıyla ilişkisinde öğretmen görüşmelerini incelemeye yönelik nitel 

bir araştırmadır. Bu araştırmanın amacı ev ödevlerinin öğrencilerin başarısına ne kadar etki 

ettiğinin öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi ve sorgulama içerdiği için nitel bir süreci  

izlediği araştırma olarak tanımlanabilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2018; Eriştir, Kuzu, Yurdakul, 

Akbulut ve Kurt, 2013). 

Araştırmada ev ödevlerinin TIMSS sonuçlarıyla ilişkisinde öğretmen görüşmelerinden, 

uygulamalarından, deneyimlerinden yola çıkarak derinlemesine incelenmesinden dolayı 

olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır 

Çalışma Grubu : Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılında Letonya – Riga’da 

görev yapmakta olan 5 öğretmen, Kuzey Makedonya – Üsküp’de görev yapmakta olan 5 

öğretmen ile Türkiye- Darıca Faik Şahenk İlkokulunda görev yapmakta olan 5 öğretmen 

toplamda 15 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır.  

Araştırmada katılımcı ülkeler seçilirken TIMMS 2019 sonuçlarına göre puan sıralaması 

açısından Türkiye’den başarılı ve Türkiye’den başarısı düşük bir ülke olmak üzere toplam iki 

ülke kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenmiştir. 

Çalışmaya katılan öğretmenlere görüşme öncesinde bilgi verilmiş ve katılımcılar gönüllülük 

esasına uygun bir biçimde belirlenmiştir. Katılımcılar seçilirken sınıf düzeylerinde farklılık 

olmasına dikkat edilmiştir. 

Veri Toplama ve Analizi: Araştırmada sınıf öğretmenleri hakkında bilgilerini almak için 

Kişisel bilgi formu ve ev ödevi hakkındaki görüşlerini, tercihlerini belirlemek için Öğretmen 

görüşme formu üzerinden görüşmeler yapılmıştır.  
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Görüşme yapılacak öğretmenler belirlendikten sonra her öğretmenin uygun olduğu zaman 

birlikte belirlenmiştir. Görüşmeler yapılmadan önce öğretmenlere araştırma hakkında bilgi 

verilmiştir. Verilen tüm bilgilerden sonra katılımcıların gönüllü olduğuna dair son bir kez onay 

alınmıştır ve görüşmeye geçilmiştir. Yapılan görüşmelerin tamamı zoom uygulaması üzerinden 

gerçekleştirilmiş ve yapılan görüşmeler katılımcıların izni alınarak kayıt altına alınmıştır. 

Yapılan görüşmeler 25-30 dakika arasında sürmüştür. Yapılan görüşmeler kayıtlardan tekrar 

izlenerek yazıya dökülmüştür. Yazıya dökülen konuşmalar katılımcılara mail ile gönderilmiş ve 

ekleme veya çıkarma yapmak istedikleri kısımların olup olmadığı hakkında görüşleri alınmıştır. 

Alınan görüşlerden sonra verilere son hali verilmiştir. 

Görüşme ile öğretmenlerden toplanan veriler betimsel analiz yoluyla yorumlanmıştır. Betimsel 

analizle temel amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya 

sunmaktır. ” (Yıldırım ve Şimşek, 2018) Betimsel analize göre nitel araştırma verileri 4 aşamada 

analiz edilir: (1) betimsel analiz için bir çerçeve oluşturmak, (2) tematik çerçeveye göre verilerin 

işlenmesi, (3) bulguların tanımlanması ve (4) bulguların yorumlanması. Bu araştırmada 

öğretmenlerin ev ödevlerine ilişkin görüşleri sorulara verdikleri cevaplardan yola çıkarak 

çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan çerçeveye göre veriler düzenlenmiş, alıntılarla 

desteklenmiş ve her sorunun altında ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın alt problemleri ile ilgili bulgular ve yorumlar yer almaktadır.  

Tablo 1 

Ödev Tekniği Kullanma ” Temasına İlişkin Frekans Dağılımı 

Ödev Tekniği Kullanma Türü f % 

Tekrar ve Pekiştirme 10 66,6 

Sınıf içi etkinlik 2 13,3 

Bireysel ödev 1 6,6 

Araştırma ödevi 1 6,6 

Ek bilgi alma 1 6,6 

TOPLAM 15 100 

 Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %66,6 ‘sı ödevleri öğrencilere tekrar ve pekiştirme amaçlı 

verdiklerinden bahsederken sınıf içi etkinlikler için ödev tekniğini kullananların yüzdesinin 

%13,1 olduğu görülmüştür. Bununla birlikte %6,6 ile katılımcılar öğrencilere bireysel ödev, 

araştırma ödevi ve ek bilgi almaları amacıyla ödev verdiklerini belirtmektedirler. 

Konu ile ilgili bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:  

K1: Ev ödevlerinin kullanımının önceki öğrenmeleri ya da gün içinde meydana gelen 

öğrenmeleri pekiştirmek amacıyla önemli olduğunu düşünüyoru 

K2: Ev ödevi tekniği öğrencilerin gün içinde öğrendiklerini tekrar etmeleri amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu tekniğin kullanımının öğrencilerin bilgiyi kalıcı hale getirmesini 

sağladığını düşünüyorum. 

K3: Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi, öğrenilen bilgilerin zihinde oturması için ev 

ödevinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bilgiler tekrar edildiklerinde kalıcı hale gelirler. 
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K7: Aslında ödev tekniğine verilen önem günden düne azalıyor. İnsanlar değişiyor 

jenerasyonlar değişiyor. Öğrencilere daha az ödev vermeliyiz Bunun yerine öğrencilerin sınıf 

dışında değil de sınıf içerisinde daha çok öğrenme gerçekleştirmeleri için kullanabileceğimiz 

yeni tekniklere odaklanmalıyız. Bence ödevleri en aza indirip sınıf içerisinde neler 

yapabileceğimize odaklanmalıyız. 

K9: Bence ödevler kişiye özel olmalı. Yani öğrencinin bilgi düzeyine göre ve aynı zamanda 

multisensory (çoklu algı) yaklaşımına göre bireysel olarak seçilmelidir. Tüm öğrencilere aynı 

ödevi verebileceğimiz zamanın geçtiğini düşünüyorum. Her öğrencinin bir bireyselliği 

olduğunun farkına varmalıyız ve gelecekte kullanılabilecek bilgileri geliştirmelerine gerçekten 

yardım etmek istiyorsak, her öğrenci için bireysel yaklaşımı düşünmeliyiz. Dijitalleşmenin erken 

çocukluktan itibaren günlük hayatımızın bir parçası haline geldiğini de hesaba katmalıyız. 

Öğretmenler daha bilgili olmak için kendilerini eğitmeli ve teknolojiyi eğitim sürecine 

uygulamaya hazır olmalıdır. Ödevlerin öğrencilerin çoklu duyusal algı türü dikkate alınarak, 

teknolojilerin uygulanmasıyla kişiselleştirilmesi mümkün olursa, ödevler bir yük olmaktan 

ziyade hem öğretmenlere hem de öğrencilere yardımcı olacaktır. 

K14: Ödev tekniği, öğrencilerin motivasyonu, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ve 

araştırma becerilerinin teşvik edilmesi işlevinde uygulanmalıdır. Öğretmenler bunu 

çalışmalarında daha sık kullanmalıdır. 

 

Şekil 1 : Ödev Kontrolü için kontrol aracı hazırlama grafiği 

 

Şekil 1 incelendiğinde katılımcıların %60’ ı öğrencilere kontrol aracı hazırlamamaktadır ve 

ödevlerin kontrolünü kontrol aracı olmadan yapmaktadır. Katılımcıların %40 ise kontrol aracı 

hazırlamakta ve ödevleri kontrol ederken hazırladığı araçtan faydalanmaktadır. 

Katılımcıların çoğunluğunun ödev için kontrol aracı hazırlamadığı belirlenmiştir. Bunun yanı 

sıra katılımcıların ödevleri kontrol etmesi farklılıklar göstermektedir.  Bazı katılımcılar ödevleri 

evde kontrol ederken, bazıları sınıfta kontrol etmektedir. Ödev kontrolü ile ilgili en çok sıkıntı 

yaratan durum olarak sınıf mevcutları ifadesi belirtilmektedir. Konu ile ilgili bazı katılımcıların 

görüşleri şu şekildedir: 

K1: Özellikle 1. sınıfta okuma-yazma sürecinde verilen ödevlerin öğrenci tarafından 

yapılmasında veli desteği vardır. Ve kontrol de büyük oranda veli tarafından sağlanmaktadır. 

Ancak ilerleyen sınıflarda kontroller okulda öğretmen tarafından yapılmaktadır. Özellikle sınıf 

mevcutlarının az olması durumunda öğrencinin yapmış olduğu hataya göre tek tek dönüt 

verilebilmekte. Sınıf mevcudunun fazla olduğu durumlardaysa yapılan yanlışın yoğunluğuna 
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göre tüm sınıfa yönelik olarak tahtadan veya akıllı tahtadan faydalanılarak gerekli düzeltme ve 

dönütler yapılmakta. Verilen ödevler için ben bir kontrol aracı hazırlamıyorum. 

K3: Verilen ödevler kimi zaman öğretmen tarafından kontrol edildiği gibi kimi zaman velilerden 

bu kontrolün yapılması istenmektedir. Kalabalık sınıflarda tek tek ödev kontrolü sıkıntı olmakta 

çok fazla vakit gerekmektedir. Bu sebeple velilerden bu kontrolün yapılması istenebilmektedir. 

Bu konuda yetersiz olan velilere öğretmen destek verebilmektedir. Verilen ödevler için kontrol 

aracı hazırlamıyorum. 

K5: Verilen ödevlerin kontrolleri, doğruluğu – yanlışlığı evde öğrenci velisi, okulda da 

öğretmeni takip etmiyorsa bana göre o ödevin çok fazla yararı da olmayacaktır. Tüm öğrenci 

velilerim okula imzasız ödev gönderilmeyeceğini sene başından itibaren bilir. Bundan dolayı 

verilen tüm ödevler evde veli tarafından kontrol edilerek sınıfa gelir. Sınıftaki kontrolde de ders 

ders ödev kontrol çizelgeleri ile görevli öğrenciler tarafından kontrol sağlanır. Artı ve eksiler 

yazılır. Çizelgeler öğretmene gösterilir. Ödevlerin yapılmama nedenleri sorulur. Veli ile 

iletişime geçilir. Tekrar edilmemesi konusunda uyarılar yapılır. Son olarak yapılmayan soru 

olup olmadığı sorulur. Varsa sınıfta birlikte çözüm bulunur. 

K8:Letonya'da ev ödevi için ayrı bir bölümü olan eklase sistemi olarak bilinen Ev Ödevi siciline 

kaydedilirler. Öğretmenler normalde ders sırasında ev ödevlerini toplar ve not alır ve bir sonraki 

derse bir geri bildirimle birlikte dağıtır. 

K11:Sınıfımda bütün öğrenciler aynı zamanda ödevlerini açarlar. Biz birlikte kontrol ederiz. 

Aynı zamanda öğretmen teker teker ödevlerini okumalarını ister. Onlar da doğru olup 

olmadığını kendileri kontrol eder. Onlar ödevlerini okumayı bitirdiklerinde öğretmen teker teker 

yanlışları olup olmadığını kontrol eder. 

Tablo 2 

Bir haftada ödev yapmaya ayrılan süre 

Kodlar f % 

0-5 saat 4 26,6 

5-7 saat 1 6,6 

7-9 saat 7 46,6 

10 ve üzeri saat 3 19,9 

TOPLAM 15 100 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların %46,6’sı öğrencilerin bir hafta içerisinde ödeve 7-9 saat 

arasında vakit ayırdığından bahsetmektedir. Katılımcıların %26,6 ‘sı i ödevlere 10 ve üzere süre 

ayırdıklarını belirtmiştir. Araştırmada en az öğrencilerin 5 -7 saat arasında ödeve ayırdıkları 

görülmüştür buna göre 5-7 saat arasında ödev yapan öğrenciler %6,6 düzeyindedir.  Ödeve 0-5 

saat arasında ayıran öğrencilerin oranı da %26,6 düzeyinde görülmektedir. 

Katılımcıların çoğunluğu öğrencilere her gün ödev verdiğini vurgulamaktadır. Verilen ödevlerin 

süresinin sınıf seviyesi ve dersine göre değil değişkenlik gösterdiği belirtilmektedir. Konu ile 

ilgili bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir : 

K1: Ödev için ayrılan süre sınıf seviyelerine göre değişmekle birlikte haftada ortalama olarak 6 

saati bulmaktadır. Burada tabi öğrenci özellikleri, ödevin yoğunluğu gibi değişkenler de söz 

konusudur. 
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K4: Bir ödevin tamamlanması ortalama bir saat sürecek şekilde hazırlanıyor. Çocukların 

bireysel farklılıklarına göre bu süre artabiliyor veya azalabiliyor. Hafta sonu da dâhil olmak 

üzere günlük bir saati kapsayan ödevler haftalık olarak ortalama 7 saati bulabiliyor.   

K5: “Teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın geniş kitlere yayılması ile öğretmenlerin ödev 

hazırlamasına çok fazla rastlanmamaktadır. Bunun nedeni geniş kitlelere yayılan çok sayıda 

eğitim platformlarda kaliteli içeriklerin hazırlanmasıdır. Öğretmen eğitim içerikli sosyal medya 

hesaplarından bulduğu eğitim içeriğini ya yine sosyal medya araçlarını kullanarak ya da eğitim 

materyalinin çıktısını alarak öğrenciye ödev olarak verebilme imkânı buluyor. Bu da öğretmenin 

işini daha fazla kolaylaştırmış oluyor. Öğrencilerin verilen ödevleri yerine getirme durumu da 

öğretmenden öğretmene göre farklılık gösterebilmekle beraber ödevlerin yapma oranının 

yaklaşık yüzde 85 olarak oran verebilirim. Bu da ödevlerin öğrenci tarafından kullanma 

sıklığının başarılı olduğunu söylenebilir. Öğrencilere her gün düzenli olarak ödev veririm. ” 

K7: “ Bence ilkokullarda kesinlikle gereklidir. Çünkü öğrencilerin neleri ne kadar bağımsız bir 

şekilde yapabildiklerini görmeleri ve kendilerini test etmeleri gerekiyor bu sebeple tabiî ki 

ilkokullar için ödev tekniği önemlidir. Ödevler her bir dersin öğretim sürecinin basamağıdır ve 

ödev süresi de bu derse göre genişletilmelidir. Her dersin sonunda her gün düzenli bir şekilde 

ödev verilir.” 

Sonuç ve Tartışma 

Bu bölümde temalardan elde edilen bulgular doğrultusunda ev ödevlerinin öğrencilerin 

başarısına ne kadar etki ettiğinin öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi ve tercihlerine yönelik 

sonuçlar sunulmuş ve tartışılmıştır. 

Ülkeniz eğitim sisteminde ev ödevi tekniği kullanımına ilişkin uygulama ne şekildedir? Ev 

ödevlerinin öğrencilerde kullanım sıklığı nasıldır?’’ sorusuna verilen cevaplara göre 

katılımcılar ev ödevlerinin ülkelerinde sıklıkla kullanıldığını hatta bazı katılımcılar ev 

ödevlerinin zorunlu olduğunu belirtilmektedir. Çoğu öğretmenin ev ödevini düzenli olarak  

kullandığı, bununla birlikte ödevlerin öğrencilere dersin amacına göre verildiğinin de üzerinde 

durulmuştur. Bazı ödevler tekrar ve pekiştirme amacıyla bazı ödevler araştırma yapılması için 

öğrencilere verilebilmektedir.  

Katılımcıların %59,9 ‘u öğrencilere düzenli olarak ödev verdiğinden bahsetmektedir. 

Katılımcıların %6,6’sı öğrencilere haftanın sadece 1,2 günü ödev verdiklerini araştırmada 

belirlenmiştir. Haftanın 3,4 günü ödev verdiğini belirten katılımcılar ise araştırmanın %26,6’sı 

oluşturmaktadır. Katılımcıların %6,6 s öğrencilere haftanın 5,6 günü ödev verdiğini araştırmada 

vurgulanmıştır.  

Yılmaz (2013), araştırmasında öğretmenlerin öğrencilere araştırma yapmaya yönelten ödevleri 

vermeyi daha çok tercih ettiğini ve öğrencilere araştırma imkanı verdiği sonucuna ulaşmıştır. Ok 

(2018), yaptığı araştırmada öğretmenlerin öğrencilere ödev verirken araştırma ödevleri vermeyi 

tercih ettiğini belirlemiştir.  

Gürlevik (2006), yaptığı araştırmada ödevlerin öğrenilen konunun tekrar ve pekiştirme amacıyla 

verildiğinden ve bu nedenle ödevin gerekli olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca yapılan diğer 

araştırmalara göre öğretmenlerin ödevleri tekrar ve pekiştirme amacıyla öğrencilere verdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. (Yıldırım, 2018;) Albayrak (2004) çalışmasında ödevin öğrencilerin 

öğrendiği konuda kalıcılığın artması ve konunun pekiştirilmesi açısından oldukça önemli bir 

ders dışı öğretim etkinliği olduğunu vurgulamaktadır. Baynazoğlu (2018), araştırmasında 

ödevlerin öğrencileri sıkmayacak şekilde verilmesi gerektiğini ve ödevlerin öğrencilerin 

ihtiyaçlarını karşılayacak türde verilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.  

Yapılan araştırma ve daha önce yapılan araştırmaların bulguları incelendiğinde ev ödevlerinin 

yıllardır süregelen bir şekilde öğrencilere düzenli olarak verildiği belirlenmektedir. Öğrenciler 

haftanın her günü ödeve zaman ayırabilmektedir.   
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Verilen ev ödevlerinin kontrolleri nasıl sağlanmaktadır? Verilen ödevler için kontrol aracı 

hazırlamakta mısınız?’’ sorusuna verilen cevaplara göre katılımcıların %60’’ı öğrencilere 

kontrol aracı hazırlamamaktadır ve ödevlerin kontrolünü kontrol aracı olmadan yapmaktadır. 

Katılımcıların %40 ise kontrol aracı hazırlamakta ve ödevleri kontrol ederken hazırladığı araçtan 

faydalanmaktadır.  

Aladağ ve Doğu (2009) araştırmasında ödevi kontrol edilen öğrencilerin daha sonra verilen 

ödevleri yapmaya daha istekli olduğu ve ödevleri yapmakla ilgilerinin daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Baynazoğlu (2018), yaptığı araştırmada öğretmenlerin çoğunun verdiği 

ödevleri ayrıntılı bir şekilde kontrol ettiği, bazı öğretmenlerin ayrıntılara çok bakmadan sadece 

ödevin yapılıp yapılmama durumunu kontrol ettiğini, çok az sayıda öğretmeninde ödevleri hiç 

kontrol etmediğini belirlenmiştir.  

Ilgar (2005), araştırmasında eğer ödevler kontrol edilemeyecekse, öğrenciye kontrol edilebilecek 

daha az ödev verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Öğretmenden ödevi hakkında dönüt alan 

öğrencilerin daha sistematik şekilde çalıştıklarını ifade etmiştir. Jonhson ve Pontius (1989), ev 

ödevlerini her zaman kontrol edemiyorsak bile en azından haftada iki kez kontrol edilmesi 

gerektiğini araştırmasında belirlenmiştir. Büyüktokatlı (2009), sadece ev ödevi vermenin 

öğrenciye bir fayda sağlamadığını verilen ödevin kontrol edilmesinin ve bu kontrollerden sonra 

öğrenciye dönüt verilmesinin, varsa yanlışlarının düzeltilmesinin ödevin amacına ulaşmasında 

oldukça katkı sağladığını yaptığı araştırmada vurgulanmaktadırlar.  

Yapılan araştırma ve daha önce yapılan araştırmalara ait bulgular incelediğinde verilen ödevlerin 

kontrol edilmesinin verilen ödevin fayda sağlaması için çok önemli olduğu belirtlenmiştir. 

Kontrol edilemeyecek ödevler öğrenciye verilmemeli veya kontrol edilebilecek düzeyde ödevler 

öğrencilere verilmelidir. Kontrol aracı hazırlanan ödevlerin kontrolü daha kolay olmaktadır ve 

öğretmenin ödev kontrol etmesi daha az vaktini almaktadır. 

Eğer ödev veriliyorsa 1 haftada öğrencilerin ödev için ayırdıkları süre nedir?’’ sorusuna verilen 

cevaplara göre katılımcıların %46,6’sı öğrencilerin bir hafta içerisinde ödeve 7-9 saat arasında 

vakit ayırdığından bahsetmektedir. Katılımcıların %26,6 ‘sı i ödevlere 10 ve üzeri süre 

ayırdıklarını belirtmiştir. Araştırmada en az öğrencilerin 5 -7 saat arasında ki süreyi ödeve 

ayırdıkları görülmüştür buna göre 5-7 saat arasında ödev yapan öğrenciler %6,6 düzeyindedir. 

Ödeve 0-5 saat arasında vakit ayıran öğrencilerin oranı da %26,6 düzeyinde görülmektedir. 

Yılmaz (2013) yaptığı araştırmada öğretmenlerin daha çok ödevi öğrencilere hafta sonu 

verdiğini, hafta içi ise öğrencilere daha az ödev verildiği sonucuna ulaşmıştır. MEB (2011) 

yaptığı araştırmada öğrencilerin hafta içi ödev yapmak için ayırdıkları sürenin 30 dakika ile bir 

saat olduğunu vurgulamaktadır. Büyüktokatlı (2009), araştırmasında öğrencilere ödev verirken 

öğrenci seviyelerine dikkat edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Oluşum (2016), yaptığı araştırmada 

öğretmenlerden bazılarının öğrencilere daha fazla ödev verdiğini, bazı öğretmenlerinde daha az 

ödev verdiğini ifade etmiştir. Hayward (2010), eğer öğrencilere düzenli olarak her gün ödev 

veriliyorsa verilen ödevlerin öğrencilere fayda sağlayıp sağlamadığının gözlenmesi gerektiğini 

araştırmasında vurgulanmaktadır. 

Daha önce ödev süreleriyle ilgili yapılan araştırmalarda ve yapılan araştırmanın bulguları 

incelendiğinde ödev verme ile ilgili sürenin her öğretmene göre farklılık gösterdiği ancak önemli 

olanın doğru zamanda doğru ödevi öğrencilere vermek olduğu belirlenmiştir. Verilen ödevin 

amacının ve süresinin uyumlu olması, ödevin fayda sağlaması açısından oldukça önemli olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Öneriler  

Bu bölümde araştırmanın sonuçlarına dayalı öneriler ve gelecek araştırmalara dayalı önerilerde 

bulunulmuştur. 

Öğretmenlere Yönelik Öneriler 
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Görüşme sonucunda elde edilen veriler dikkate alındığında araştırma sonuçlarına dayanarak 

yapılan öneriler:  

• Ödevler verilirken teknoloji daha fazla kullanılmalıdır. Ödev uygulamalarının daha fazla 

kullanılması sağlanabilir.  

• Öğrencilere daha çok araştırmaya yönelik ödevler verilmelidir. Öğrenciler teknolojiyi 

kullanarak ödevleri yapabilmelidirler. 

• Öğrencilerin sorumluluk duygusunun gelişmesi için ödevler ile ilgili aileler ile sürekli 

iletişim halinde olunmalıdır. Ailelere ödev konusunda bilgi verilmelidir.  Ödevi öğrencinin 

yapması gerektiği öğrenciye hissettirilmelidir. 

• Öğrenciye verilen ödevle ilgili dönüt verilmelidir. Kontrol edilemeyecek, dönüt 

verilemeyecek ödevler öğrenciye verilmemelidir.  

• Uzaktan verilen ödevlerin kontrolü uygulama üzerinden yapılabilmeli, öğrenciye dönüt 

verme imkanı olan uygulamalar kullanılmalıdır.  

• Öğrenciye ödevlerinde yapılan yanlışlar gösterilmelidir. Eğer ödevde sınıfın çoğunluğu 

zorlandıysa o konu tekrar edilmelidir.  

• Her öğrenciye aynı ödev verilmemelidir. Ödevler öğrenciye göre verilmelidir ve 

öğrencinin seviyesine uygun ödevler verilmelidir. Öğrencilere yapamayacakları ödevler 

sunulmamalıdır.  

• Verilen ödevler ile öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirmesine yardımcı olmalıdır. 

Öğrenciler ödev yaparken güçlü özelliklerini keşfedebilmelidir. Ödev öğrenciyi hayata 

hazırlamalıdır. 

• Öğrenciye ödev verilirken öğrenciye boş zaman kalmasına dikkat edilmelidir. Çok fazla 

zaman alan ödevler verilmemelidir. Öğrencinin sosyalleşebilmesi için gerekli imkan 

verilmelidir.  

• Ödev verilirken öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler 

• Pandemi sonrasında verilen ödevlerin, ne şekillerde verilmesi gerektiğine dair 

araştırmalar yapılabilir. 

• TIMSS sınavına yönelik araştırmamızın dışında PISA sınavı sonuçlarına göre de 

araştırma yapılabilir.  

• Veli ve öğrencilerin ev ödevleriyle ilgili görüşlerinin alındığı bir çalışma yapılabilir.  

• Ev ödevine dair yapılan çalışmalar yeterli seviyede değildir. Farklı araştırma yöntemleri 

ile ev ödevlerine dair çeşitli çalışmalar yapılabilir. 
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Özet 

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniklerine ilişkin görüşlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu devlet ve özel okullarda görev yapan gönüllü yirmi 

beş sınıf öğretmenin oluşturduğu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum analizi ile 

yürütülmüştür. Araştırma yüz yüze ve online şekilde gerçekleştirilerek araştırmanın verileri 

görüşme formu ve Google formlar kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz 

kullanılmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniğine ilişkin 

tanımlamalarını yaparken “oyun tekniği” konusunda kavram yanılgısına sahip oldukları 

belirlenmiştir. Öğretmenler, iki tekniğin uygulamasının birçok faydası olduğunu ve eğitsel oyun 

tekniğini en çok matematik derslerinde kullanmayı tercih ettiklerini,  ilgili teknikleri uygularken 

en çok sınıf yönetimi noktasında zorluk çektiklerini ifade etmişlerdir. Oyun ve eğitsel oyun 

teknikleri açısından öğretmenlerin yeterlilik düzeylerinin iyi olduğu ancak yeterliliklerini 

arttırmaları için hizmet içi eğitime ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Oyun, Eğitsel Oyun, Sınıf Öğretmeni. 

Abstract 

In this study, it was aimed to examine the views of classroom teachers about games and 

educational game techniques. The study, which consisted of twenty-five volunteer classroom 

teachers working in public and private schools, was conducted with a situation analysis, one of 

the qualitative research methods. The research was conducted face-to-face and online, and the 

data of the research were collected using the interview form and Google forms. Descriptive 

analysis was used in the analysis of the data. In the study, it was determined that the classroom 

teachers had misconceptions about the "game technique" while making their definitions about 

the game and the educational game technique. The teachers stated that the application of the two 

techniques has many benefits and that they prefer to use the educational game technique in 

maths lessons the most, and that they have the most difficulty in classroom management while 

applying the related techniques. It has been determined that teachers' proficiency levels are good 

in terms of games and educational game techniques, but they need in-service training to increase 

their proficiency. 

Keywords: Game, Educational Game, Classroom Teacher. 
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Geniş Özet 

Oyun, çocuğun gelişimi için yaşamsal bir önem taşır, çocuğun gelişimini yansıtır ve beslenme 

ve uyku kadar önemli bir ihtiyaçtır. Çocuk yaşamla ilgili deneyimleri oyun aracılığıyla öğrenir. 

Oyun sırasında çeşitli roller üstlenerek dünyayı kendi duyularıyla algılamaya çalışır. 

Büyüdüğünde sürdüreceği uğraşlara, üstleneceği rollere oyun sayesinde hazırlanır. Çocuk oyun 

sayesinde yaşam deneyimleriyle yeteneklerini geliştirir, işlevsellik kazanır, kendine özgü 

gerçekler oluşturur ve bunları yapılandırır; anlaşılmaz ve karmaşık olayları kendi bilişsel 

seviyesine uygun şekilde çözümler ve kendince anlamlı hale getirir. Oyun ortamında bir araya 

gelen farklı yetenek ve becerilere sahip çocuklar seçkisiz biçimde ortak etkinliklerde bulunurlar. 

Oyun türleri içinde mücadele oyunları altında ele alınan eğitsel oyunlar ise öğrencilerin ilgisini 

çeken, kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmelerini sağlayan, yaratıcılık, hayal gücü ve üst düzey 

zihinsel becerilerini gelişmesine yardımcı olan oyunlardır. Eğitsel oyun, çocukların duygu istek 

ve ihtiyaçlarını gösterebilmelerine elverişli bir ortam oluşturmaktadır. 

Eğitsel oyun teknikleri ile ilgili yapılan araştırmalardan farklı olarak, sınıf öğretmenlerinin oyun 

ve eğitsel oyun tekniklerine ilişkin görüşlerini incelenme amacı olan araştırmanın çalışma 

grubunu, benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 25 gönüllü, MEB’e bağlı özel 

ve devlet okullarında sınıf öğretmeni oluşturmuştur. 

Çalışma yüz yüze ve online olmak üzere 2 şekilde yürütülmüştür. Yüz yüze yapılan 

görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Online olarak katılım 

sağlayacak öğretmenler için “Google Formlar” kullanılmıştır. Görüşme formu ve Google-form, 

araştırmanın amaçları ve alt problemleri göz önüne alınarak hazırlanmış, katılımcıların 

bilgilerini içeren 5 soru ve katılımcıların görüşlerinin alınacağı 10 adet açık uçlu sorulardan 

oluşmaktadır. Araştırmada yüz yüze olan görüşmeler esnasında “Yarı yapılandırılmış Görüşme 

Formu”, online toplanan veriler için ise “Google-form” kullanılmıştır.  

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniklerine ilişkin görüşlerini 

incelenmesinde veri analiz yöntemi olarak betimsel analiz kullanmıştır. 

Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniğine ilişkin tanımlamalarında ve 

nasıl kullandıklarına ilişkin görüşlerinde “oyun tekniği” konusunda kavram yanılgısına sahip 

oldukları belirlenmiştir.  Gerek tanım gerekse kullanım biçimleri iki kategoride incelenmiştir. 

Öğretmenler oyun tekniğini daha çok rahatlama, motive etme, eğlendirme amaçlı kullanılırken; 

eğitsel oyun tekniğini ise derslerin belirlenmiş kazanımlarına ulaşmak, öğrenim-öğretim 

sürecinin etkili verimli yürütülmesi ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi amacıyla kullandıkları 

tespit edilmiştir. Verilen bazı cevapların eğitsel oyun tekniklerini işaret ettiği görülmüştür. 

Öğretmenler iki tekniğin de kullanımının öğrenciler açısından faydalı olduğu ve derslerde 

kullanılması görüşünde hemfikirdirler.  

Faydaları yanında araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin oyun  ve eğitsel oyun 

tekniğini uygularken karşılaştıkları güçlüklerin başında sınıf yönetimi gelmektedir.  

Araştırmada sınıf öğretmenlerinden 12’si eğitsel oyunların yoğunlukları farklı olmak şartıyla 

tüm derslerde kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. Öğretmenlere göre eğitsel oyunlar tekniği 

en çok matematik dersinde kullanılmalıdır. Sonraki sıralama; Türkçe (9), hayat bilgisi (5), fen 

bilimleri (4) ve sosyal bilgiler (2) şeklindedir. 

Sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniklerinin kullanımı konusundaki yeterliliklerine 

ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin kendini yeterli hissetse dahi eğitim 

ihtiyacı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin fiziksel aktivite ve oyun derslerinin uygulanmasına ilişkin Devlet 

okullarında çalışan bir öğretmen dışında (okul birimi düzenliyor şeklinde cevap vermiştir.) tüm 

öğretmenler bu dersi kendileri vermekteyken, özel okullarda bu dersler beden eğitimi öğretmeni 
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(branş öğretmeni)  tarafından verilmektedir. Bu durumun bir takım zorlukları beraberinde 

getirdiği ifade edilmiştir. 

Öğretmenlerin tamamına yakını öğrenim programlarının oyun ve eğitsel oyunların derslerde 

kullanımı konusundaki desteğine ilişkin olumsuz görüş bildirdiği görülmüştür. 

 

Giriş 

Çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine etki eden oyun, çocuğun her anlamda 

ilerlemesini göstermesi ve etrafını algılaması açısından büyük bir gereksinimdir. Çocuk dünyayı 

tanımayı ve ileriki yaşları için ona hayat tecrübesi oluşturacak rolleri yine oyun içinde kazanır 

ve deneyimler. Oyun sırasında farklı roller yüklenen çocuk, bu rollere uygun davranış özellikleri 

göstererek olayları analiz eder, yorumlar ve ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Farklı aile 

ortamlarından oyunlar aracılığı bir araya gelen birbirinden farklı özelliklere sahip çocuklar; oyun 

sırasında karşılaştığı nesneleri kavramayı ve anlamlandırmayı öğrenerek bilişsel olarak gelişim 

gösterir. (Akkuş Sevigen, 2013). 

Oyunlar; eğlenceli olmaları ve eğitici yanları gereği, çocukların yaş ve gelişim seviyeleri dikkate 

alındığında en verimli ve etkili öğretim tekniklerdendir. (Özyürek ve Çavuş 2016). Oyunun 

sosyal ortamı içinde bir araya gelmiş çocuklar, belirli öğrenme alışkanlıkları oluşturarak, bir 

yandan sosyal bir yanda da akademik olarak gelişme göstermektedirler. (Bıyık ve Erdoğan, 

2021). 

Çocuğun gelişimine çok farklı boyutlarda katkı sağlayan oyun oynama faaliyetinin izin 

verilmediği ya da engellendiği çocuklarda bir takım olumsuzlar yaşanmaktadır. Oyun içinde 

farklı görevlerle yer alan çocuğun zihinsel gelişimi, karakteri ve yetenekleri gelişirken bir 

yandan da kendisini geleceğe hazırlayacak tecrübeleri biriktirmiş olur. (Ayan ve Dündar, 2009). 

Eğitim sistemi içinde oyunla öğretim tekniklerine mesafeli yaklaşımın, öğrenciyi merkeze alan 

yöntemlerin etkililiği ve çocukların derslere karşı davranışları ve gelişimleri üzerinde negatif 

etkisi olmaktadır. Buna engel olmak için de bu tekniklerin eğitim sistemi içinde devamlı olarak 

kullanılması gereklidir. (Bıyık ve Erdoğan, 2021). 

Çocuklardan yetişkinlere kadar herkes için bir ihtiyaç olarak görülen oyunun önemi dolayısıyla 

öğrenme-öğretme süreçlerinde tercih edilmesi ve uygulamasının yayılması artmaktadır. (Sezgin 

ve Yüzer, 2020).  Bu yapılmadığında dünyayı teknolojik pencereden bakan, ihtiyaçları ve 

zevkleri değişime uğramış çocukların derslere konsantre olmalarını ve ilgi duymalarını 

sağlamak zor olacaktır. Dijital yerli olarak ifade edilen çocukları eğitimin içine çekme yolu; 

öğrenilenleri ve aktarılan yöntemleri daha cazip hale getirmek, ilgilerini çekmek, çocuğun 

derslere aktif katılımlarını ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. Klasik yöntemlerin etkisinin 

olmadığı bu öğrencilerin kendilerini tanımaları ve ifade etmelerinin bir yolu da oyunla 

öğretimdir (Karamustafaoğlu ve Kılıç 2020). 

Oyun türleri içinde mücadele oyunları altında ele alınan eğitsel oyunlar, öğrencilerde yaratıcı ve 

eleştirel düşünme gibi farklı düşünme biçimlerini geliştiren, eğlendirirken öğretmesi nedeniyle 

öğrenciler tarafından tercih edilen oyunlardır. Bu oyunların uygulanma ortamlarında çocukların 

davranışları, duygu ve düşünceleri, gereksinimleri gözlemlenebilmektedir. (Yenice, Tunç ve 

Yavaşoğlu, 2019). 

Yapılan araştırmalarda eğitsel oyunların öğrenme süreçlerinde kullanıldığı eğitimlerde 

öğrencilerin derslerde daha katılımcı, daha başarılı olduğu, öğrendiklerini pekiştirdikleri ve uzun 

vadede hafızalarında kaldığı bir öğrenme ortamı yarattığı; aynı zamanda derslerin eğlendirici ve 

öğrencilerin de bu ortamda eğlenip mutlu olduğu ifade edilmektedir. (Fiş Erümit, 2016). Çünkü 

eğitsel oyunlar bilginin kalıcı olmasını sağlayan, belirli hedeflere daha eğlenceli ve keyifli 

ulaşmak için uyarlanmış oyunlardır (Sarıoğlu, 2020). 
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Oyun teknikleri ile çocukların aktif olarak eğitimin içinde rol aldığı yeni anlayışta çocukların 

eğitimin parçası olma hızı artmıştır ve eğlenerek de öğretimin gerçekleştiğini göstermişlerdir. 

Ancak burada hangi oyunlar kavramına netlik getirmek getirilmelidir.  

Eğitim sistemi içinde hatta alanyazınında da birbiri yerine kullanılan üç kavramdan bahsetmek 

gerekmektedir. Play, game ve eğitsel oyunlar. Sadece eğlence amaçlı oynanan oyunlar (play), 

eğlence amaçlı olup belirli kuralları - amacı olan oyunlar (game) ve eğitimde kullanılıp 

öğretimin kalıcılığını sağlamak üzere oyunun içine eğitsel ürünlerin yerleştirildiği oyunlar 

(eğitsel oyunlar) dır. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki bir oyunun eğlence amaçlı olması 

onun çocuğun gelişimine katkı yapmayacağı anlamına da gelmemektedir. 

Öğretmenlerin oyun ve eğitsel oyun teknikleri uygulamalarında farklı roller benimseyerek oyuna 

dahil olması, oyun çeşitliliğini sağlaması, öğrenciler arasında iyi bir iletişim ortamı yaratması 

gibi önemli görevleri vardır ve bu görevler eğitsel oyun tekniklerinin belirlenen hedeflerine 

ulaşılmasında oldukça önemlidir.  (Akçanca ve Sömen, 2018).  

Alanyazında eğitsel oyun teknikleri ile ilgili yapılan araştırmalarda daha çok bu tekniklerin 

öğrenciler üzerindeki etkileri, sadece belirli ders ve konulara ilişkin öğretmen görüşleri 

araştırılmıştır.  Dolayısıyla bu çalışma, oyun ve eğitsel oyun tekniğinin etkin ve verimli 

olmasında, planlanmasından tasarlanmasına ve uygulanmasına kadar büyük etkisi olan sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerini ortaya çıkarması bağlamında önem arz etmektedir. 

Yöntem 

Araştırma sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniklerine ilişkin görüşlerini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada bu amaçla algıların ve olayların gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde doğal ortamda ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği nitel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu bağlamda nitel araştırma yöntemi ile 

gerçekleştiren araştırma durum çalışması olarak desenlenmiştir. 

Durum çalışması; araştırmacının tek veya birden fazla durumun veri toplama araçları ile birlikte 

çok kapsamlı incelendiği, durumların ve duruma bağlı temaların tanımlandığı nitel bir araştırma 

yaklaşımıdır (Subaşı ve Okumuş, 2017). Eğitim bilimleri alanında üretilen kuramların 

uygulanması ve uygulamaların geliştirilmesinde durum çalışması önemli bir işleve sahiptir 

(Ozan Leylum, Odabaşı ve Kabakçı Yurdakul, 2017).  

Araştırma Grubu (Evren-Örneklem/Çalışma Grubu) 

Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiştir. Amaçlı örneklemenin çeşitlerinden olan benzeşik örneklem yönteminde küçük ve 

homojen bir örneklem ele alınmakta ve detaylı olarak çalışılmaktadır. Benzeşik örnekleme 

yönteminde örneklem, araştırmanın problemiyle ilgili olarak evrende yer alan benzeşik bir alt 

grubu ya da oldukça özelleşmiş bir durumu içerebilir (Baltacı, 2018). 

Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi 

ile belirlenen 2021-2022 eğitim-öğretim yılında görev yapan 25 gönüllü sınıf öğretmeninden 

oluşmuştur. Tüm katılımcıların ortak özellikleri MEB’e bağlı özel ve devlet okullarında sınıf 

öğretmeni olarak görev yapmalarıdır.  Katılımcılardan 5 sınıf öğretmeni ile İstanbul ilinde yüz 

yüze görüşmeler yapılmıştır. Diğer 20 katılımcıya ise okul öğretmenlerinin olduğu okul ve 

içinde bulunduğum sınıf öğretmenleri whatsapp gruplarında bağlantı paylaşılması yoluyla 

ulaşılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan 25 katılımcıya gizlilik ilkesi gereği Ö1,Ö2,…….,Ö25 

biçiminde kodlar verilmiştir. Çalışma grubuna ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1 

Çalışma Grubuna İlişkin Bilgiler 

Öğretmen Cinsiyet Kıdem 
Çalıştığı 

Kurum 
Öğretmen Cinsiyet Kıdem 

Çalıştığı 

Kurum 

Ö1 K 15 Devlet Ö14 K 31 Devlet 

Ö2 K 16 Özel Ö15 K 28 Devlet 

Ö3 K 15 Özel Ö16 E 12 Devlet 

Ö4 K 13 Devlet Ö17 K 33 Özel 

Ö5 E 22 Devlet Ö18 K 9 Devlet 

Ö6 K 25 Devlet Ö19 K 5 Özel 

Ö7 K 29 Devlet Ö20 K 40 Özel 

Ö8 K 9 Özel Ö21 K 25 Devlet 

Ö9 K 10 Özel Ö22 K 5 Devlet 

Ö10 K 12 Devlet Ö23 K 33 Devlet 

Ö11 E 12 Özel Ö24 K 10 Özel 

Ö12 E 8 Özel Ö25 K 14 Devlet 

Ö13 E 5 Özel     

 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak odak grup görüşmesinden yararlanılacağı planlanmış 

ancak öğretmenlerin katılım durumlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çalışma 2 şekilde 

yürütülmüştür. Yüz yüze yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Online olarak katılım sağlayacak öğretmenler için “Google Formlar” 

kullanılmıştır. Görüşme formu ve Google-form, araştırmanın amaçları ve alt problemleri göz 

önüne alınarak hazırlanmış, katılımcıların bilgilerini içeren 5 soru ve katılımcıların görüşlerinin 

alınacağı 10 adet açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 

1. Oyun tekniği dendiğinde aklınıza neler gelmektedir?  Öğretimde oyunun 

tekniğinin kullanımının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?  

2. Öğrencileriniz için oyun tekniğini öğretim sürecinde ne şekilde kullanırsınız? 

Oyunların öğrencileriniz üzerinde ne tür etkileri olduğunu düşünüyorsunuz?  

3. Oyun tekniğini kullanırken karşılaştığınız güçlükler oluyor mu? Çocuklar en çok 

hangi oyunu oynamayı tercih ediyorlar? 

4. Eğitsel oyun tekniğini nasıl tanımlarsınız? Eğitsel oyun tekniğini derslerinizde 

kullanıyor musunuz? 

5. Eğitsel oyunların en çok hangi konu/derslerin öğretiminde kullanılması 

gerektiğini düşünüyorsunuz? 
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6. Kendinizi, oyun ve eğitsel oyun tekniklerinin kullanımı konusunda yeterli 

hissediyor musunuz? Eğitim desteği gereksinimi duyuyor musunuz?  

7. Bir öğretim tekniği olarak eğitsel oyun tekniği uygulanması sırasında sınıf 

yönetiminde karşılaştığınız güçlükler oluyor mu? Oluyorsa bunlar nelerdir? Güçlükleri 

aşmak için neler yapıyorsunuz? 

8. Fiziksel aktivite ve oyun derslerini sınıf öğretmeni olarak siz mi yapıyorsunuz? 

Evet, ise bu derslerin planlama ve uygulamasında zorluk yaşıyor musunuz? Hayır, ise 

hangi birim planlıyor? 

9. Öğretim programları oyun ve eğitsel oyunların derslerde kullanımı konusunda 

yeterli desteği sağlamakta mıdır? Sağlıyorsa en çok hangi derslerin programında bu 

durumu yeterli buluyorsunuz? 

10. Bunların dışında oyun ve eğitsel oyun teknikleri konusunda belirtmek istediğiniz 

görüş ve önerileriniz var mı? 

Veri Toplama Süreci 

Öncelikle çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilimsel Araştırma Etik Kurulu’ndan gerekli olan izinler alınmıştır. 

Araştırmada yüz yüze olan görüşmeler esnasında “Yarı yapılandırılmış Görüşme Formu”, online 

toplanan veriler için ise “Google-form” kullanılmıştır.  

Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği araştırmacının, veri toplamak üzere 

oluşturduğu görüşme sorularının önceden hazır hale getirildiği ancak görüşme esnasında 

katılımcıların cevaplarına göre yeniden şekillendirildiği bir tekniktir (Ekiz, 2020). Yüz yüze 

görüşmelerin yapılacağı öğretmenlere hepsine araştırma süreci hakkında bilgi verilerek Mayıs 

ayı içinde mesai saatleri dışında, katılımcılara uygun gün ve saatler belirlenmiştir. Görüşme her 

öğretmenimizle yaklaşık 30 dk. sürmüştür ve cevaplar ilgili soruların altına cevap şeklinde not 

alınmıştır. Görüşmelerin bir kısmı öğretmenlerin izni alınarak ses kaydı ile kaydedilip yazıya 

geçirilmiş, diğerleri görüşme esnasında not alma şeklinde düzenlenmiştir. Ses kaydı ve notlar 

daha sonra birer Word dosyasına kaydedilmiştir. 

Online olarak açık uçlu sorular ‘Google Formlar’ kullanılarak, katılımcı öğretmenlere yer 

aldıkları yöneticileri ya da zümre arkadaşları tarafından whatsapp gruplarında bağlantı adresi 

paylaşılarak ulaştırılmıştır. Katılımcılar kendilerine gönderilen bağlantıyı takip ederek 

hazırlanan soruların olduğu forma erişmiş ve soruları cevaplamışlardır. Sorulara cevap veren 

katılımcı öğretmenlerin çalışmaları sistemde kaydedilmiş, daha sonra çıktı alınıp araştırmada 

kullanılmıştır. Google Formlar, tüm sorulara cevapların zorunlu olduğu şekilde hazırlanmıştır.  

Dolayısıyla bu durum cevap verilmeyen soruların olmasının önüne geçilmesini sağlamıştır. 

Verilerin Analizi 

Betimsel analiz veya içerik analizi nitel araştırmalarda toplanan verilerin analizinde çokça 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniklerine ilişkin 

görüşlerini incelenmesinde veri analiz yöntemi olarak betimsel analiz kullanmıştır. Amaç, 

görüşme ve gözlem sonucu elde edilen verilerin düzenlenmesi ve yorumlanmış hali ile 

sunulmasıdır. Çoğu betimsel analizde veriler önceden belirlenmiş temalara göre sınıflandırılır, 

sınıflandırılan verilere ilişkin bulgular özetlenir ve özetler ise araştırmacının öznel birikimi ile 

yorumlanır. Ayrıca araştırmacı bulgular arasında neden-sonuç ilişkisi kurar ve gerekirse olgular 

arasında yapısal farklılık analizleri ile karşılaştırmalar yapar (Baltacı, 2019). 

Bu çalışmada yüz yüze görüşme gerçekleştirilen katılımcıların yanıtları Microsoft Word 

belgesine aktarılırken, Google Formlar aracılığı ile sorulara cevap veren katılımcıların yanıtları 

sistemin bize sunduğu yazdırma seçeneği ile çıktı olarak alınmıştır. Sadece yazım yanlışları 

düzeltilerek tüm öğretmenlerin verdikleri yanıtlara sadık kalındı. Araştırmanın alt problemleri 
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dikkate alınarak uzman görüşü ile oluşturulan görüşme soruları kapsamında betimsel analiz için 

uygun çerçeve belirlenmeye çalışıldı. 

Tüm katılımcıların yanıtlarının olduğu formlar Ö1,Ö2…,Ö25 şeklinde numaralandırılarak her 

soruya verilen yanıtlar aynı şekilde yazılmıştır. Tüm veriler bir araya getirilip bulgular 

bölümünde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bulgular 

Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Tekniğine İlişkin Algıları ve Oyun Tekniğinin Gerekliliği 

Hakkındaki Düşünceleri 

Öğretmenlerin oyun tekniği dendiğinde akıllarına gelen kavramlar yoğunluğuna göre iki açıdan 

incelenebilir. Öğretmenlerin bir kısmı (10)  oyun tekniği için, kalıcı öğrenmeyi sağlayan, 

kazanım pekiştirici, oyunla eğitimin birleşmesi, oyun oynayarak eğitim ifadelerini kullanırken;  

diğer grup öğretmenler (9), daha çok küçük çocuklara uygun olan, rahatlatıcı, eğlenceli-

eğlendirici zaman geçirmeyi sağlayan, sınıf dışı aktiviteler şeklinde ifade etmişlerdir. Bu 

öğretmenler dışında sorunun bu bölümü için bir fikir beyan etmeyen (3) ile oyun tekniğini 

hedefimize ulaşmak için uyguladığımız oyun çeşidi olarak gören (1), drama ile ilişkisini ifade 

eden (1) ve çocukların eğlenerek öğrenmeleri yanında sosyal ve fiziksel katkısına vurgu yapan 

(1) öğretmen bulunmaktadır. 

Sınıf öğretmenlerinin öğretimde oyun tekniklerinin kullanımının gerekliliği sorusuna cevapları 

ise kesinlikle katılıyorum ve düşünüyorum şeklinde olmuştur. Özellikle böyle bir cevap 

vermeyen öğretmenlerin de bir önceki cümlelerinde bu fikri katıldıklarına dair ifadelere yer 

verildiği görülmektedir. 

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Oyun Tekniği Uygulamaları ve Öğrenciler 

Üzerindeki Etkisi  

Oyun tekniğinin öğretim sürecinde kullanım şekline ilişkin öğretmen görüşleri yine iki 

kategoride yoğunlaşmıştır. Bir grup öğretmen (14) oyun tekniğini pekiştirme süreçlerinde, ders 

hedeflerine - kazanımlara uygun olduğunda, ders içinde dikkat toplamada, ders konusunu ilgi 

çekici hale getirmek ve zor konulara başlamadan önce-sonra, soyut bilgilerin öğretilmesinde-

dokunsal öğrenmenin kalıcılığı ve dikkat ve değerlendirme gibi eğitim süreçlerinde kullanırken 

diğer grup (7) çocukların sosyalleşme ve iletişim becerileri, drama şeklinde, sınav/zor ders 

sonraları ya da genelde rahatlama ve motivasyon için eğlence için kullanmaktadırlar. Uygulama 

konusunda net bir bilgi alamadığımız (4) ancak oyun tekniğinin sonuçları hakkında bilgi 

alabildiğimiz cevaplar da bulunmaktadır. 

Oyun tekniğinin öğrenciler üzerindeki etkisi konusunda fikir beyan eden tüm öğretmenler 

çocuklarda bu tekniğin pozitif etkileri konusunda fikir birliği içindedir. Öğrencilerin oyun 

tekniği ile derse ilgilerinin-isteklerinin arttığını, kalıcı öğrenmenin gerçekleştiğini, 

eğlendiklerini, onları hayata hazırladığını, sosyalleşmelerine yardım ettiğini, rahatladıklarını, 

motivasyonlarının ve mutluluklarının arttığını, yenilendiklerini, ve farkına varmadan 

öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 

Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Tekniğini Uygularken Yaşadıkları Güçlükler ve Çocukların 

Oyun Tercihi 

Sınıf Öğretmenlerinin oyun tekniğini uygularken yaşadıkları güçlüklerin başında sınıf yönetimi 

(5), öğrencilerin oyun kurallarını benimsememesi / oyunun kurallarının net olmaması (6) 

gelmektedir. Öğrencilerden kaynaklanan (3)  lider olmaz arzusu, bireysel farklılıklar-aile 

yapıları, eğitsel oyunlarda sadece oyuna odaklanma ve akademik eksikliği olan öğrencilerin 

bulunması da güçlükler arasında ifade edilmiştir. Ayrıca fiziki ortamların yetersizliği (1) ve ders 

bazında yaşanılan güçlükler de (1) ifade edilmiştir. Bunun dışında hiç sorun yaşamayan (1), 

bazen yaşadığını ifade eden (Ö6) ve bir fikir bildirmeyen öğretmenler de görülmektedir (5). 
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Çocukların oyun tercihlerine bakıldığında; yarışmalı / rekabet gerektiren oyunlar (6), sonunda 

ödül olan oyunlar (2), müzik ritim içeren grup oyunları (1), fiziksel aktivite gerektiren oyunlar 

(9), bilgisayar oyunları (1), beyin fırtınası şeklinde soru-cevap oyunları (1), dikkat oyunları (1), 

anlık geliştirilen oyunlar (2). Bazı öğretmenler birden fazla oyun belirttiği için birden fazla oyun 

kategorisinde yer almakla birlikte bir görüş bildirmemiş öğretmenler de yerleştirilememiştir (7). 

Sınıf Öğretmenlerin Eğitsel Oyun Tekniğini Tanımlama ve Derslerinde Kullanım 

Durumları 

Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun tekniğini tanımlarken belli kategorilerde benzer ifadeleri 

kullandıkları görülmektedir. Eğitsel oyun teknikleri; hedef ve kazanımlara ulaşmak için oynanan 

oyun (4), eğlenerek ve mutlu öğrenme (6) eğitimde oyunların yer alması (5), konu anlatımında 

yapılan canlandırma (1), kutu oyunları (1), kalıcı öğrenme ve konuyu iyi kavrama (3) ve 

problemlere çözüm bulma (1) şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca sadece kullanım durumlarını 

bildirip tanımla yapmayan (5) cevapları da yer almaktadır. 

Öğretmenlerin derslerinde kullanım durumları incelendiğinde öğretmenlerin 17 öğretmenin 

eğitsel oyun tekniklerini kullandıklarını, 4 öğretmenin bu konuda görüş bildirmediğini, 2 

öğretmenin zaman zaman kullandığını, 1 öğretmenin daha önce kullanıp şimdi etkileşimli tahta 

için tasarlanan eğitsel oyunları ve web 2.0. araçlarını kullandığını ve 1 öğretmenin de hiç 

kullanmadığını görüyoruz. Diğer bir öğretmenin de şu an kullanmadığı sonucuna kendi 

cevabından ulaşılmıştır. Şu an kullandıkları da aslında eğitsel oyundur. 

Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyunları Konu ve Dersler Özelinde Kullanma Tercihleri 

Sınıf öğretmenlerinden 12’si eğitsel oyunların yoğunlukları farklı olmak şartıyla tüm derslerde 

kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. Sonuçlara göre eğitsel oyunlardan en fazla tercih edilen 

neredeyse tüm eşleşmelerde yer alan matematik dersi olmuştur. Sonraki sıralama; Türkçe, hayat 

bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler şeklindedir. 

Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Oyun Ve Eğitsel Oyun Tekniklerinin Kullanımı 

Konusunda Yeterliliklerine ve Eğitim Desteği İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri 

Sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniklerinin kullanımı konusundaki yeterliliklerine 

ilişkin cevaplar incelendiğinde 11 öğretmenin kendini yeterli, 7 öğretmenin zaman zaman eksik, 

5 öğretmenin yeterli olmadığını ifade ettiğini ve 3 öğretmenin de bu soruyu cevaplamadıkları 

görülmektedir. 3 öğretmenin eğitim desteğinin gerekliliğine ilişkin ifadeleri yer alsa da kendi 

yeterlilikleri konusunda bilgiye erişilmemektedir.  

Öğretmenlerin eğitim desteğine ilişkin görüşlerini incelediğimizde 16 öğretmenin eğitim 

desteğine ihtiyacı olduğunu, 1 öğretmenin eğitime ihtiyacı olmadığı, diğer 1 öğretmenin zaten 

eğitim aldığı ve 7 öğretmenin  de bu soruya cevap vermediği ifadeleri görülmektedir. 

Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Tekniğini Uygularken Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları 

Güçlüklere İlişkin Görüşleri ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri 

Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun tekniğini uygularken sınıf yönetiminde yaşadıkları güçlüklere 

ilişkin incelemede; fiziksel ortam, malzeme yetersizliği, sınıfların kalabalık olması, bazı dersler 

için eğitsel oyun tekniği uygulama, yeterli zamanın olmaması, oyunlara karşı direnç, kuralların 

tam yerleşmemesi, oyun planlamasının yapılamaması öğretmenlerin sınıf yönetiminde 

yaşadıkları güçlüklere ilişkin verdikleri cevaplardır. Bunlara ek olarak bazı çocukların ön plana 

çıkma isteği, toplu yönerge almamaları, çabuk sıkılmaları, tüm öğrencilerin oyuna katmada 

zaman sıkıntısı ve öğrencilerin oyun içerisinde eğlence ve rekabetçi ortam açısından tatmin 

olmaması da öğrenci kaynaklı sıkıntılar şeklinde ifade edilmiştir.  

Oyunun planlaması, kurallarının net şekilde açıklanması, çocukların sevdiği belirli oyunları 

yerleşik hale getirme, kazanan-kaybeden oyunları yerine grup oyunları, kalabalık sınıfları 

bölerek oyuna katma, oyunların çeşitliliği ifade edilmiş çözüm önerilerindendir. 
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Hiç güçlük yaşamadığını ifade eden öğretmenin çözüm önerisi tüm öğrencilere bire bir görev 

vermedir. Yine aynı şekilde diğer bir öğretmen oyunun kurulma aşamasında grupları 

oluşturduktan sonra sorun kalmadığını ifade etmektedir. 

Bazı öğretmenler ise ilgili soruya cevap verememiştir.  

Fiziksel Aktivite ve Oyun Derslerinin Uygulanmasına İlişkin İnceleme ve Öğretmen 

Görüşleri 

Sınıf öğretmenlerinin fiziksel aktivite ve oyun derslerinin uygulanmasına ilişkin incelemede 

öğretmenlerin çalıştıkları yerler etkili olmaktadır. Öğretmenlerin özelliklerinin verildiği Tablo 

1’de devlet okullarında çalışan bir öğretmen dışında (Okul birimi düzenliyor şeklinde cevap 

vermiştir.) tüm öğretmenler bu dersi kendileri vermekteyken, özel okullarda bu durum beden 

öğretmeni (branş öğretmeni) vermektedir.  

Devlet okullarında çalışan sınıf öğretmenlerinin bazıları zorluklar yaşadığını ifade etmiştir. 

Yaşanan zorluklar; MEB destekli planların yeterli gelmemesi, farklı oyunlar bulma zorluğu 

(uygulama zorluğu),  ders araç-gereçleri, fiziksel ortam (spor salonu), akademik derslerin 

işleyişi ile birlikte yük oluşturması. 

Sorun oluşturmasa da dersin verimi açısından branş öğretmenlerinin girmesini isteyen 

öğretmenler de görüşlerini tavsiye şeklinde paylaşmışlardır. 

Öğretim Programlarının Oyun Ve Eğitsel Oyunların Derslerde Kullanımı Konusunda 

Yeterliliğine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Derslerin Yeterliliklerinin 

Sorgulanması 

Sınıf öğretmenleri, 4 öğretmen dışında öğretim programlarının oyun ve eğitsel oyunların 

derslerde kullanımında yeterli desteği sağlamadığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler ayrıca sebep 

olarak da öğretim programlarının çok yoğun olduğunu ve oyun için vakit ayıramadıklarını da 

eklemişlerdir. 

Bir öğretmen programların esnek yönlerinden yararlanarak hayat bilgisi ve matematik 

derslerinde öğrenim programlarını yeterli bulurken, diğer bir öğretmen de programın esnek 

yönlerinden yararlanılabileceğini eklemiştir. 1.sınıf olması dolayısıyla oyuna fazla yer 

ayırabildiğini ifade eden bir öğretmen ve soruya sadece Türkçe dersi şeklinde cevap veren bir 

öğretmen de yer almaktadır. 

Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Eğitsel Oyun Teknikleri Konusunda Görüş Ve Önerileri 

Sınıf öğretmenleri oyun ve eğitsel oyun tekniklerinin öğretim programlarının içerisinde yer 

alması gerektiğini, tüm öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle yetkin hale gelip iyi planlamalarla 

dersleri bu şekilde işlemelerinin faydalı olacağını ifade etmişlerdir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniğine ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen veriler ve bulgular ışığında araştırma 

sonuçları sunulmuştur. 

İlk olarak araştırma çalışma grubunu oluşturan sınıf öğretmenlerinin oyun tekniğine ilişkin 

algıları ve oyun tekniğinin gerekliliği hakkındaki düşünceleri açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Öğretmenlerin oyun tekniği dendiğinde ifade ettikleri kavramlar, oyun ve eğitsel oyun farkına 

ilişkin kavram yanılgısı olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin bir kısmı oyun tekniği için; 

• Kalıcı öğrenme 

• Kazanım pekiştirici 

• Oyunla eğitimin birleşmesi 

• Oyun oynayarak eğitim ifadelerini kullanırken, 
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 Diğer kısmı ise; 

• Daha çok küçük çocuklara uygun olan 

• Rahatlatıcı 

• Eğlenceli-eğlendirici zaman geçirmeyi sağlayan 

• Sınıf dışı aktiviteler şeklinde ifade etmiştir. 

İyi oyunların hepsinin eğitici yönü olsa da her oyunun eğitsel olmadığını ifade eden Güneş’e 

(2015) göre eğitsel oyunların en temel özelliği çocuğun gelişimsel alanlarına yaptığı katkıdır. Bu 

oyunlar öğrencilerin dünyayı algılamasını sağlayan, hayal gücü ve yaratıcılığını geliştiren 

oyunlardır. Oyunlar için ise eğlendirici oyunlar kavramını kullanarak; bunların sınıf ve ders dışı 

aktiviteler olduğunu ifade etmiştir. Alanyazında bu ayrımı destekleyen başka çalışmalar da 

bulunmaktadır (Akkuş Sevigen 2013; Demirel,2017; Celayir,2019; Akçınar 2018; Samur ve 

Cömert, 2022; Korkmaz,2018; Aydın,2020). 

Ayrıca alanyazında sınıf öğretmenlerinin oyun teknikleri ya da eğitsel oyun kavramlarına 

birlikte görüş bildirdiği bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Ulaşılan tek araştırma olan Karataş 

(2021)’ın eğitsel oyun kullanımına ilişkin araştırmasında sosyal bilgiler öğretmenlerinin oyun ve 

eğitsel oyun kavramlarını nasıl tanımladıklarını ve iki kavram arasında farklara ilişkin öğretmen 

görüşlerini incelemiştir. Ancak sonuçlarında bu araştırmadan farklı olarak katılımcıların literatür 

bilgilerinin iyi olduğu sonuna varmıştır. 

 Oyun teknikleri ile ilgili araştırmalar genelde okul öncesi öğretmenlerine ilişkin yapılmıştır. 

Öğretmenlerin oyun ve eğitim programlarında oyuna yer verme durumlarının incelendiği 

araştırmada; öğretmenlerin oyunu, çocukların öğrenmesi, eğlenmesi, kendini ifade etmesi, 

rahatlama aracı ve ilerlemelerini destekleyen araç olarak tanımladıkları görülmüştür. Bunlar 

araştırmadaki ikinci grup ifadelerle benzerlik göstermektedir (Ünal, Kök ve Pınar, 2017). 

Ayrıca sınıf öğretmenlerinin bir kısmının oyun tekniğine ilişkin algıları Pilten ve Pilten’in 

(2013) çocukların oyuna ilişkin algılarının değerlendirildiği çalışmasında “öğrencilerin oyun 

kavramına ilişkin algılama ifadeleri” ile örtüşmektedir. Oyun dendiğinde öğrencilerin; 

çocukların işi, vakit geçirmek için eğlenceli şeyler, öğrenmek için yapılan eğlenceli şeyler 

şeklinde ifadeleri görülmüştür.  

Yılmaz’a (2020) göre oyun ve eğitsel oyun kavramlarının ayrılma ihtiyacının sebebi amaçlarının 

belirlenme öneminden gelmektedir. Amaç eğlence değil; aracımızın eğlence ve amacımızın da 

eğitim olduğunu ifade etmektedir. Çünkü oyunları tanıyan, seçmesini bilen her öğretmen 

belirlediği amaçlara oyunları kullanarak ulaşır (Can, 2021). Oyunların tasarlayıcısı 

öğretmenlerin oyunların hedeflerine ilişkin sahip olduğu bilgi; oyun planlanmasından, oyunun 

uygulanmasına ve değerlendirmesine kadar olan süreçte oyun-materyal seçimi dahil kendisine 

yol gösterici olacaktır.  

Uğurel ve Moralı’nın  (2010) ilgili  çalışmalarının öneriler bölümünde yine bu ayrıma dikkat 

çekerek, öğretmen adaylarına üniversite eğitimleri sırasında oyun, eğitsel oyun ve bunların 

matematiksel versiyonlarına ilişkin  eğitimlerin verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Araştırma sınıf öğretmenlerinin oyun tekniklerinin gerekli olduğunu düşündüklerini ortaya 

koymuştur. Öğretimde oyun tekniklerinin kullanımının gerekliliği sorusuna cevapları ise 

kesinlikle katılıyorum ve düşünüyorum şeklinde olmuştur. Özellikle bu ifadeleri kullanmayan 

öğretmenlerin de bir önceki cümlelerinde bu fikri katıldıklarına dair ifadelere yer verildiği 

görülmektedir.  

Alanyazında bu ifadeleri destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Ayan ve Dündar (2009)’ın 

çalışmalarında çocukların oyun oynama etkinliklerine izin verilmediği ya da engellendiği 

durumlarda, çocukların bir takım olumsuzlar yaşadıkları belirtilmiştir.  
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 Carrier (1985) da çocukların sınıf dışında yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına imkan veren 

oyunların öğretmenler tarafından kullanılmasının çok önemli olduğunu belirtmiştir.  (Carrier, 

1985, Akt. Savaş ve Gülüm, 2014). 

Özyürek ve Çavuş’un (2016) ilkokul öğretmenleri ile yaptıkları araştırma sonuçları da 

öğretimde oyunun gerekliliği konusunda çalışmamızı destekler niteliktedir. 

Sınıf öğretmenlerinin öğretim sürecinde oyun tekniğini nasıl kullandıklarına ilişkin görüşlerini 

yine iki kategoride incelemek mümkün olmuştur. Birinci kategorideki cevapları veren 

öğretmenler oyun tekniğini; 

• Pekiştirme süreçlerinde 

• Ders hedeflerine- kazanımlarına uygun olduğunda 

• Ders içinde dikkat toplamada 

• Ders konusunu ilgi çekici hale getirmek 

• Soyut bilgilerin öğretilmesinde-dokunsal öğrenmenin kalıcılığı 

• Değerlendirme gibi eğitim süreçlerinde kullandığını ifade ederek bir sonraki 

adımda detaylandırılacak olan eğitsel oyunlara gönderme yapmışlardır.  

Özyürek ve Çavuş’un (2016) yine ilgili çalışmalarında oyunu derslerinde kullanan öğretmenler 

bu yöntemle birlikte çocukların derse katılımının arttığını, derslerin daha eğlenceli geçtiğini ve 

bilgilerin kalıcılığının sağlanmış olduğu ifade edilmiştir.  Bu araştırma oyun tekniği ile ilgili 

sorulara eğitsel oyun şeklinde cevap veren öğretmenlerin görüşlerini destekler niteliktedir ve 

ilgili çalışmada da yine oyun ve eğitsel oyun tekniği kavramlarının karıştırıldığı görülmektedir. 

Varan (2017) ilgili çalışmasında eğitsel oyunun özelliklerini;  

• Kalıcı öğrenmelerin gerçekleştiği ve fikirlerin açıkça söylenebildiği özgür ortam 

imkanı sunar,  

• Belli kurallar halinde bireyin esnek davranabilmesini sağlar,  

• Amacı öğrenmedir,  

• Eğlenme ve keyif almanın etkisi ile öğrencilerin dikkatini çeker şeklinde ifade 

etmiştir. 

Eğitsel oyunun yukarıda verilen özelliklerinden de anlaşıldığı üzere öğretmenlerin oyun 

tekniğinin öğretim süreçlerinde kullanılmasına ilişkin cevaplarında bir kavram yanılgısı olduğu 

görülüyor. Ve yukarıdaki ifadeler araştırmanın ilerleyen bölümlerinde eğitsel oyun kavramı 

altında verilecektir. 

Diğer grup öğretmenler oyun tekniğini; 

• Çocukların sosyalleşme ve iletişim becerileri 

• Drama şeklinde 

• Zor konulara başlamadan önce ve bittiğinde 

• Sınav sonraları 

• Rahatlama, motivasyon ve eğlence için kullandıklarını ifade etmişlerdir. İkinci 

grup öğretmenlerin oyun tekniği kavramı ile Oyun ve Fiziksel etkinlik dersi içeriğine atıf 

yaptı görülmüştür (Yeni adıyla Beden eğitimi ve oyun). 

Pilten ve Pilten’nin (2013) ilgili araştırmasında çocukların oyun oynama sebeplerine ilişkin 

ifadelerinde yine öğretmenleri destekleyecek şekilde; oyunların dinlenmek için, zevk, eğlenmek 

için, neşelenmek, rahatlamak için, paylaşmak için, sorumluluk almak için, vakit geçirmek, 
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kazanmak için oynandığını ifade etmişlerdir. Tüm öğrencilerin görüş birliğinde olduğu 

kavramlar ise zevk ve eğlenmektir. 

Oyun tekniğinin öğrenciler üzerindeki etkileri ile ilgili soruya öğretmenler; öğrencilerinin 

derslere ilgilerinin arttığını, eğlendiklerini, onları hayata hazırladığını, sosyalleşmelerine yardım 

ettiğini, rahatladıklarını, motivasyonlarının arttığını, yenilendiklerini ve farkına varmadan 

öğrendiklerini ifade etmişlerdir.  

Bıyık ve Erdoğan (2021) ve Boz’un (2018) çalışmalarında oyunların çocukların eğlenmesinde, 

iletişim yeteneklerinin gelişmesinde, üst düzey düşünme becerilerinin artmasında ve akademik 

öğrenmeyi kolaylaştıracak motivasyonun sağlanmasında öğretmenler açısından en önemli 

materyaller olduğun ifade edilmiştir.  

Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin oyun tekniğini uygularken karşılaştıkları 

güçlüklerin başında sınıf yönetimi geldiği görülmüştür.  

 Çubukçu ve Girmen’nin (2008) araştırmasında öğretmenlerin kendilerini en çok planlama, 

etkinlik yönetimi ve zaman yönetimi konusunda eksik gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonuç öğretmenlerin cevaplarını destekler niteliktedir.  

Can ve Arslan (2018) tarafından yapılan çalışmada, etkili sınıf yönetimi için öneriler kısmında 

ikinci sırada “eğlenceli etkinliklerle, oyunlarla ders anlatmak” gelmektedir. Sınıf yönetiminin 

oyun teknikleri uygulanırken karşılaşılan bir güçlük olmasına rağmen aynı zamanda etkili sınıf 

yönetimi için de araç olduğu görülmektedir.  

Özyürek ve Çavuş’un (2016) araştırma sonuçlarına göre oyun tekniklerinin kullanılmasının sınıf 

yönetimini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. 

Öğretmenlerin ifade ettikleri diğer güçlükler ise öğrencilerin kuralları benimsememesi, oyunun 

kurallarının net olmaması şeklinde ifade edilmiştir. Ancak tüm bu güçlükler iyi bir oyun 

planlamasında öğretmenlere düşen görevler arasındadır. Dolayısıyla bu güçlüklerin bertaraf 

edilmesi için öğretmenlerin oyun tasarımının tüm süreçlerini eksiksiz yerine getirmesi 

gerekmektedir. Oyunlar dikkatli ve titizlikle hazırlanmalı, oyunu ve sınıf ortamını çocuklar 

tarafından katılıma cazip hale getirilmeli, oyunun yalın ve her çocuk tarafından aynı şekilde 

anlaşılması sağlanmalı, oyun devam ederken denetlemeler yapılmalı ve öğretmen oyun kurucu 

ve rehber görevini üstlenmelidir (Cantürk Günhan, 2019). 

Demir ve Kurt (2015)’a göre oyundan önce oyunun kuralları detaylı açıklanmalı çünkü 

çocukların oyunun kurallarını iyi kavramamaları oyun sürecinin sağlıklı işlemesini engelleyerek 

zaman kaybı ve öğrenciler arasında disiplin sorunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. 

Öğretmen burada oyun kurucu ve rehber görevi üstlenmelidir (Demirtaş, vd., 2021). Oyunun 

yarattığı özgürlükçü ortamda ve aynı zamanda demokratik sınıf olmanın gereği olarak kurallar 

öğretmen ve öğrenciler tarafından ortak görüş birliği ile belirlenmelidir. Bu davranış şekliyle 

oyun ya da genel sınıf kuralları öğrenciler tarafından yüksek oranda benimsenir. Kural koyma 

süreci bu şekilde gerçekleşmemiş dahi olsa oyundan önce tüm kurallar açık ve net şekilde 

öğrencelere bildirmelidir. (Şahin, 2002). 

Güçlükler arasında gösterilen aile yapıları kavramına bakıldığında olumsuz ev koşulları 

içerisinde büyümüş olan çocuklarda, sınıf içinde uyumsuz sayılabilecek davranışlar 

görülebildiği ifade edilmektedir. Bunlar aşırı ölçülere varan çekingenlik, saldırganlık 

hareketleridir. Eğer çocuğun bu tür davranışları okuldaki çalışmalarını, verimini etkileyecek 

ölçülere varıyor ve devamlılık gösteriyorsa, üzerinde önlemle durulması gerekmektedir (Nimse, 

2006). 

Öğretmenlerin yaşadıkları güçlükler olarak belirttikleri cevaplar alanyazında sınıf yönetiminin 

alt boyutu olarak konumlandırılmaktadır. Ekici’ye (2008) göre etkili bir sınıf yönetimi akademik 

başarılara ulaşmaktan, öğrenciler arasındaki ilişkilere hatta sınıf içi etkinliklerin düzenlenmesine 

kadar çok geniş bir perspektifte ele alınması gereken önemli bir konudur. Sınıf yönetiminde 
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başarılı olamamış bir öğretmenin etkili bir öğrenme ortamı yaratması mümkün değildir. 

Dolayısıyla böyle bir ortamda oyunla öğrenme teknikleri dahi amacına ulaşamamaktadır.  

Çocukların oyun tercihlerinin incelediği bölümde öğrencilerin en çok kategorik şekilde; 

yarışmalı / rekabet gerektiren oyunları, sonunda ödül olan oyunları, müzik ritim içeren grup 

oyunları, fiziksel aktivite gerektiren oyunları, bilgisayar oyunlarını, beyin fırtınası şeklinde 

soru-cevap oyunlarını, dikkat oyunlarını ve anlık geliştirilen oyunları tercih edildiklerini 

görmekteyiz. 

İlk sırayı alan rekabet oyunlarına örnek olarak saklambaç, yakalamaç, yerden yüksek, kutu 

oyunları, dart ve futbol gibi oyunları verebiliriz. Kısacası içinde kazanan ve kaybedenin olduğu 

tüm oyunları örnek olarak gösterebiliriz. (Uzman Görüşü: Çocuklarda rekabet duygusu, 2022). 

Yılmaz’ın (2018) oyunlara ilişkin öğrenci görüşlerinin araştırıldığı çalışmasında  öğrencilerin 

okullarda en çok oynadıkları oyunlarda ilk sırayı macera oyunlarının aldığını görüyoruz. Macera 

oyunları, çocuğun bedensel gücü ile atlama, zıplama, saklanma gibi etkinliklerle yaptıkları 

oyunlardır. Sıralama dış mekan oyunları, yaratıcı oyunlar, taklit oyunlar, yıkıcı-yapıcı oyunlar, 

hayali oyunlar şeklinde devam etmektedir.  

Öğretmenlerin araştırmada özellikle adını verdikleri oyunlar yakalamaç (3), ortada vurmaca 

(yakar top), elim sende, körebe, meyve sepeti, rüzgar nereden esiyor, ev sahibi-kiracı 

şeklinde belirtilmiştir. Güven’nin (2018) ilgili araştırmasında da çocukların en çok  yakan top, 

yakalamacılık, alçaktan yüksek, saklambaç ve voleybol oyunlarını tercih ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu sonuçlar oyun ismi veren öğretmenlerin cevaplarını destekler niteliktedir.  

Yine Piten ve Pilten’nin (2013) ilgili araştırmasında da aynı şekilde öğrenciler en çok 

yakalamaca, fiziksel aktivite gerektiren sek sek, ip atlama gibi oyunlarla, bilgisayar oyunlarını 

tercih etmektedirler. Araştırmada öğretmenlerin ifadelerinde yer almayan taklit oyunlar (evcilik, 

askercilik, öğretmencilik) da yine ilkokul birinci ve ikinci sınıflarda çok ilgi gören oyunlar 

arasında görülmektedir. Öğretmenlerin taklit oyunların isimlerini vermeme sebepleri 

öğrencilerin teneffüslerde bu tarz oyunları oynuyor olmaları olabilir.  

Müzik – ritim içeren oyunlar sadece bir öğretmen tarafından dile getirilmiş. Bu durum özel 

okullarda görev yapan öğretmenlerin müzik derslerini branş öğretmenlerine bırakıyor 

olmasından, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin ise müzik derslerine yeteri kadar yer 

verememesinden kaynaklanıyor olabilir. Kurtaslan ve Köksoy’un (2011) araştırmasında sınıf 

öğretmenlerinin müzik derslerinde bir müzik aleti kullanmadıkları ve bu dersi yürütecek 

yeterliliğe sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum çocuklarda yaşayarak öğrenme 

olgusundan ötürü ilgili derslere ilgiyi azaltmış olabilir. Bir başka çalışmada da beden eğitimi ve 

oyun dersinde olduğu gibi, temel dersler ile eksiklerin kapatılması için kullanıldığı müzik 

dersinin başka derslerin telafisinde kullanıldığı, ders olmaktan ziyade bir öğretim aracı olarak 

görüldüğü de araştırmadan elde edilen sonuçlardandır (Dinç Altun ve Uzuner, 2018). 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun tekniği tanımlarını incelediğimizde; hedef ve 

kazanımlara ulaşmak için oynanan oyun, eğlenerek ve mutlu öğrenme, eğitimde oyunların yer 

alması, konu anlatımında yapılan canlandırma, kutu oyunları, kalıcı öğrenme ve konuyu iyi 

kavrama ve problemlere çözüm bulma şeklinde ifadeler yer almaktadır. Oyun tekniğinin aksine 

öğretmenlerden görüş bildirenlerin tamamına yakını alanyazınla benzer tanımlamalar 

yapmışlardır.  

Öğretmelerden elde edilen bulguları destekleyici nitelikte çalışmalar alanyazında yer almaktadır. 

Çakır ve Karamustafaoğlu’nun (2021) araştırmasında eğitsel oyunların verimli bir öğrenme 

ortamı sağlayan bir öğretim materyali olduğu; Karamustafaoğlu ve Çoşgun’un (2021) ve  

Demirtaş ve vd.’nin (2021) araştırmalarında aynı şekilde öğretmenlerin eğitsel oyunların 

eğlenceli olması yanında güdüleyici ve öğretici olduğu ve somutlaştırma etkisinin olduğu; 

Altınbulak, Emir ve Avcı (2018) ve Akcanca ve Sömen’nin (2018) araştırmalarında eğitsel 

oyunların etkili bir yöntem olarak görüldüğü; öğrenmeyi hızlandırıp ilgi uyandırdığı, güdüleyici 
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olduğu ve etkin katılımı özendirdiği (Hazar ve Altun, 2018); farklı öğrenme stillerine sahip 

öğrencilere uygun öğrenme imkanı oluşturduğu ve öğrencilerin tümüne hitap edecek ve onları 

aktif kılacak bir yönünün bulunduğu (Karadeniz ve Er, 2021) ve çoklu zeka türlerine uygun bir 

öğrenme ortamı yaratarak öğrencilerin farklılıkların gözlemlenebileceği ve öğrencilerle birlikte 

mutlu ve keyifli derse katılım gibi önemli fırsatlar sunduğu (Hazar ve Altun, 2018)  ifade 

edilmiştir.  

Araştırmanın sonucunda elde ettiğimiz bulgular,  farklı derslere ilişkin yapılmış eğitsel oyun 

araştırmalarının sonucu da desteklemektedir. Kaya ve Elgun (2014) fen ve teknoloji dersinde; 

Genç (2014) sanat eğitiminde; Altunay (2004) , Sönmez (2012), Aksoy (2010) , Yiğit (2007) ve 

Kılıç (2007)   matematik dersinde; Dindar (2009) trafik güvenliği dersinde; Dinçer (2008) müzik 

dersinde; Yağız (2007) bilgisayar dersinde; Uyan (2006) resim dersinde eğitsel oyun 

tekniklerinin kullanımına ilişkin çalışmalarda bulunmuşlardır.  

Araştırmada öğretmenlerin derslerinde eğitsel oyun kullanımına ilişkin durumları incelendiğinde 

öğretmenlerin genelinin bu tekniği kullandığını görüyoruz.  

Çakır ve Karamustafaoğlu’nun (2021) araştırmasında, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 

yarıdan fazlasının oyunla öğretimi derslerinde sıklıkla kullandığı görülmektedir. 

Çakır ve  Kurt (2021)’un ilgili araştırmasına göre 10 sınıf öğretmeninden 6’sı sıklıkla kullanırım 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Kayabaşı’nın (2012) araştırmasında da aynı şekilde çalışmaya katılan öğretmenlerin eğitsel oyun 

tekniklerini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Ancak alanyazında bazı araştırmalar da öğretmenlerin bir öğretim tekniği olarak eğitsel oyun 

tekniğini öncelikli olarak tercih etmediğini göstermektedir.  

Karamustafaoğlu ve Çoşgun’nun (2021) fen öğretmenlerinin eğitsel oyunları kullanım tercihleri 

araştırmasında öğretmenlerin bu tekniği az kullandıkları; Demirtaş ve vd.’nin (2021) 

araştırmasında eğitsel oyun tekniğinin geleneksel yöntemlerden sonra tercih edildiği ve Karasu 

Avcı ve Ketenoğlu Kayabaşı’nın  (2019) sınıf öğretmenlerinin tercihlerinin araştırıldığı 

çalışmada eğitsel oyunların en az tercih edilen teknikler arasında yer aldığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır.  

Araştırmalar arasında böyle farkların görülmesi, farklı sınırlıkları da olsa, eğitsel oyunların 

derslerde uygulanmasının ciddi bir zaman ihtiyacı,  dikkatli ve titiz bir hazırlık (Yıldırım, 2015) 

süreci gerektirmesi olarak yorumlanabilir. 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinden 12’si eğitsel oyunların yoğunlukları farklı olmak şartıyla 

tüm derslerde kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. Öğretmenlere göre eğitsel oyunlar tekniği 

en çok matematik dersinde kullanılmalıdır. Sonraki sıralama; Türkçe (9), hayat bilgisi (5), fen 

bilimleri (4) ve sosyal bilgiler (2) şeklindedir. 

Matematik dersi, öğrencilerin çoğu zaman başarılı olamama ön yargısıyla yaklaştıkları bir ders 

olması sebebiyle, konuların somutlaştırılması için öğretmenler tarafından daha fazla tercih 

ediliyor olabilir.  

Öztop ve Toptaş’ın (2017) ilkokul öğrencilerinin matematik korkusunun incelendiği 

araştırmanın sonuçlarında yer alan öğrenme-öğretme sürecinin sıkıcı olmaktan kurtarılarak 

eğlenceli hale getirilmesi ve matematik dersinin içeriğinin somutlaştırılması ihtiyacı neden 

matematik dersinde eğitsel oyunların kullanıldığını açıklar niteliktedir.  

Demirtaş’ın (2012) araştırmasında eğitsel oyunlar tekniğinin en çok Matematik derslerinde 

kullanıldığı ancak bu görüşlerden farklı olarak Karasu Avcı ve Ketenoğlu Kayabaşı’nın (2019) 

araştırmasında ise eğitsel oyunların en çok Türkçe ve hayat bilgisi derslerinde;  

Karamustafaoğlu ve Kılıç’ın (2020) araştırmasında ise eğitsel oyunların en çok fen bilimleri 

dersinde kullanıldığı sunucuna ulaşılmıştır.  
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Alanyazında bu konuda fikir birliği bulunmamaktadır. Araştırmalar ders bazında kalmaktadır. 

İlkokulda farklı seviye sınıflar hatta aynı seviye sınıflar için bile farklı derslerin önceliği ortaya 

çıkmış gözüküyor. Dolayısıyla sadece sınıf öğretmenlerinin daha geniş katılım gösterdiği, 

sebepleri ile birlikte genel sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak araştırmaların yapılması alanyazına 

katkı sağlayacaktır. 

Sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniklerinin kullanımı konusundaki yeterliliklerine 

ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin kendini yeterli hissetse dahi eğitim 

ihtiyacı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Eğitsel oyun süreçlerinin planlanma, uygulanma ve 

değerlendirme süreçlerinde, belirlenen kazanımların amacına ulaşması için ciddi çalışmaların 

yapılma gerekliliği sebep olarak gösterilebilir. 

Araştırmanın bulgularında ise 11 öğretmenin kendini yeterli, 7 öğretmenin zaman zaman eksik, 

5 öğretmenin de yeterli olmadığını ifade ettiği görülmektedir. Öğretmenlerin eğitim desteğine 

ilişkin görüşlerini incelediğimizde ise 16 öğretmenin eğitim desteğine ihtiyacı olduğunu, 1 

öğretmenin eğitime ihtiyacı olmadığı, diğer 1 öğretmenin zaten eğitim aldığı ve 7 öğretmenin  

de bu soruya cevap vermediği  görülmektedir. 

Çakır ve Kurt’un (2021) araştırmasına katılan sınıf öğretmenlerinin büyük kısmının oyunla 

öğretim konusunda yeterliliğinin orta düzeyde olduğu; Karamustafaoğlu ve Çoşgun’nun (2021) 

katılımcılarının eğitim alma isteklerini belirttikleri; Özyürek ve Çavuş’un (2016) çalışmasında 

öğretmenlerin çoğunun kendini yeterli hissettiği ancak tamamın bilgi gereksinmesi duyduğunu 

belirttikleri ve Karataş’ın (2021) araştırmasında öğretmenlerin tamamına yakınının kendini 

geliştirme ihtiyacı hissettiği şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır. 

Kendini yeterli hisseden öğretmenlerin dahi büyük kısmının eğitim ihtiyacı olduğu görüşü 

hizmet içi eğitimin önemini ortaya koymaktadır.  

Sarıbaş ve Babadağ (2015)’a göre öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin sağlanması açısından 

hizmet içi eğitimler büyük önem taşımaktadır. Bu eğitimler sadece meslekli gelişimi değil aynı 

zamanda aynı meslek grubunda çalışan diğer öğretmenlerle fikir alışverişi yapılmasını sağladığı 

için önemlidir.   

Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun tekniğini uygularken sınıf yönetiminde yaşadıkları güçlüklere 

ilişkin bulgular, oyun tekniğini uygularken yaşadıkları zorluklarla benzerlikler göstermektedir. 

Öğretmenlerin; fiziksel ortam, malzeme yetersizliği, sınıfların kalabalık olması, bazı dersler için 

eğitsel oyun tekniği uygulama, yeterli zamanın olmaması, oyunlara karşı direnç, kuralların tam 

yerleşmemesi, oyun planlamasının yapılamamasını yaşadıkları güçlükler olarak ifade 

etmişlerdir. Bunlara ek olarak bazı çocukların ön plana çıkma isteği, toplu yönerge almamaları, 

çabuk sıkılmaları, tüm öğrencilerin oyuna katmada zaman sıkıntısı ve öğrencilerin oyun 

içerisinde eğlence ve rekabetçi ortam açısından tatmin olmaması da öğrenci kaynaklı sıkıntılar 

şeklinde ifade edilmiştir.  

Öğretmenler, güçlüklere ilişkin oyunun planlaması, kurallarının net şekilde açıklanması, 

çocukların sevdiği belirli oyunları yerleşik hale getirme, kazanan-kaybeden oyunları yerine grup 

oyunları, kalabalık sınıfları bölerek oyuna katma, oyunların çeşitliliği gibi çözüm önerilerinde 

bulunmuşlardır. 

Alanyazında öğretmenlerin ifade ettikleri güçlükleri destekleyecek çalışmalar yer almaktadır.  

Erol (2006) etkili öğrenme-öğretme sürecinde için fiziksel ortamın uygun olması gerektiği; 

Yaman (2010) okuldaki sosyal alanlarda kısıtlamaya gidilmesinin öğrencilerde karamsarlığa 

neden olacağı, bunun da olumsuz bir sınıf ortamı anlamına geleceği; Blatchford (2003) sınıf 

sayının artmasıyla birlikte öğretmen-öğrenci etkileşimin azalacağı (Akt. Yaman, 2010); Ergen 

(2009) sınıf mevcudu fazla olan sınıflarda etkinlik yapmanın yolunun kuvvetli bilgi akışı ve 

sürenin sınırlı tutulması olduğu;  Coşkun (2012) oyunların amacından sapabildiği, rekabet 

ortamının oluşabildiği ve bunların sonucunda da yöntemlerin amacına ulaşmayabileceği; 

Canbay (2012) kazananın ve kaybedenin olmasının  çocuklarda kısa süreli hayal kırıklığı 
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yaratabileceği ve Günaydı (2019) sınıfların kalabalık olması nedeniyle her öğrenciye oyuna 

katılım şansı vermek için öğrencilerin gruplara ayrılabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Aynı zamanda eğitsel oyunların uygulanmasında, etkisiz bir sınıf yönetimi, eksik planlama ve 

öğretmenin yeteri kadar oyunu önemsememesini çocukların fark etmesi, öğrencilerin de oyunu 

dikkate almamasına neden olur (Tan, 2005 Akt. Canbay, 2012). 

Gençer ve Karamustafaoğlu’nun (2014) güçlüklerin çözümü olarak tavsiye çalışmalarında 

eğitsel oyunlara sınıf katılımının artmasının sınıf yönetimi üzerinde pozitif etkisi olacağı 

sonucuna ulaşılmıştır.   

Yukarıdaki çalışmaların aksi yönde bulguların elde edildiği Kırbaş ve Koparan Girgin 

(2018)’nin çalışmasında ise eğitsel oyunların öğrenci başarısını değerlendirmede güçlük 

oluşturmadığı ifade edilmiştir.  

Sınıf öğretmenlerinin fiziksel aktivite ve oyun derslerinin uygulanmasına ilişkin Devlet 

okullarında çalışan bir öğretmen dışında (okul birimi düzenliyor şeklinde cevap vermiştir.) tüm 

öğretmenler bu dersi kendileri vermekteyken, özel okullarda bu dersler beden öğretmeni (branş 

öğretmeni)  tarafından verilmektedir.  

Devlet okullarında çalışan sınıf öğretmenlerinin bir kısmı zorluklar yaşadığını ifade etmiştir. 

Yaşanan zorluklar; MEB destekli planların yeterli gelmemesi, farklı oyunlar bulma zorluğu 

(uygulama zorluğu),  ders araç-gereçleri, fiziksel ortam (spor salonu), akademik derslerin 

işleyişi ile birlikte yük oluşturması şeklinde sıralanmıştır. 

Sorun oluşturmasa da dersin verimi açısından branş öğretmenlerinin girmesini isteyen 

öğretmenler de görüşlerini tavsiye şeklinde paylaşmışlardır. 

Alanyazında öğretmenlerin ifade ettikleri güçlükleri ve tavsiyeleri destekleyici çalışmalar yer 

almaktadır. Çivrilkaya, Küçükkılıç ve Öncü (2017); Güven ve Yıldız (2013); Altun (2016); 

Şentürk, Yılmaz ve Gönener (2015), Dağdelen ve Kösteroğlu (2015) çalışmalarının tamamında 

sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun derslerini bilgi eksikliği, oyun alanları ve materyal 

yetersizliği nedeniyle etkili bir şekilde yürütemedikleri ve  bu dersi temel derslerin açıklarının 

kapatılması için kullandıkları ifade edilmiştir. 

Tüm bu çalışmaların aksine beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin eğitsel 

oyun oynatma yeterliliklerinde planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında 

eksikliklerinin olduğu, bu eksikliklerin beden eğitimi ve spor öğretmenlerin de daha fazla 

görüldüğü belirlenmiştir. Bu manada, hizmet içi kurslarla öğretenlerin gelişimlerinin 

desteklenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir (Yılmaz, Kırımoğlu ve Yamankurt 2019). 

MEB’in (2008) hizmet içi eğitimleri için yaptıkları çalışmada sınıf öğretmenlerinin beden 

eğitimi ve oyun dersi için acilen hizmet içi eğitime ihtiyaçları bulunduğunu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Araştırmanın bir diğer bulgusu, öğrenim programlarının oyun ve eğitsel oyunların derslerde 

kullanımı konusundaki desteğine ilişkin yapılmış olup 4 öğretmen dışında öğretim 

programlarının; oyun ve eğitsel oyunların derslerde kullanımında yeterli desteği sağlamadığını 

ifade etmişlerdir. Öğretmenler ayrıca sebep olarak öğretim programlarının çok yoğun olduğunu 

ve oyun için vakit ayıramadıklarını da eklemişlerdir. Bir öğretmen programların esnek 

yönlerinden yararlanarak hayat bilgisi ve matematik derslerinde öğrenim programlarını yeterli 

bulurken diğer bir öğretmen de programın esnek yönlerinden yararlanılabileceğini eklemiştir. 

Aynı zamanda 1.sınıf olması dolayısıyla oyuna fazla yer ayırabildiğini ifade eden ve soruya 

sadece Türkçe dersi şeklinde cevap veren öğretmenler de bulunmaktadır.  

Öğretim programlarının oyun ve eğitsel oyunların derslerde kullanımı konusunda aksi görüş 

bildiren 4 öğretmenden 3’ünün özel kurumlarda çalışıyor olması, esneklik konusunda özel 

kurumların daha açık olabileceği kanısını doğurabilir. Yine de 11 özel okul öğretmeninin sadece 

4’ünün bu şekilde cevap vermesi kampüs bazında farklı yönetim biçimleri olabileceğinden 

kaynaklanabilir. 
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Öğretmenlerin öğretim programlarının yoğunluğunu, esnek olmaması dolayısıyla aktivitelere 

zaman ayıramaması görüşlerini destekleyen görüşler alanyazında yer almaktadır. Yapıcı ve 

Demirdelen’nin (2007) araştırmasında öğretmenlerin yüzde 70’i sınıf içi etkinliklerin 

yapılmasında ders saatlerinin yetersiz olduğu görüşünü savunmaktadır.  

Taş ve Kıroğlu’nun (2018) çalışmasında öğretmenler, öğrenim program içeriklerinin çok yoğun 

olduğu; Dağdeler ve Arseven’nin (2015)  ilgili çalışmasında öğretimin daha esnek olması ve 

programların uygulayıcısı öğretmenlerin de programlar hazırlanırken sürece dahil olmak 

istediği; Karacaoğlu ve Acar (2010)’ın çalışmalarında esneklik vurgusu ile birlikte, 

programlarının yoğunluğunun etkinlikler önünde engel oluşturduğu; Sarıbaş ve Babadağ’ın 

(2015) çalışmalarında esnek olmayan merkezi bir programın zorlayıcı olduğu; Yalar’ın (2010) 

ilgili araştırmasında ise yine içeriklerin fazlalığının konuları yetiştirmede ve dersler dışındaki 

etkinliklerin yapılmasında sorun olduğu şeklindeki sonuçlara ulaşılmıştır.  

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun teknikleri ile ilgili görüşleri 

sorulduğunda, oyunların öğretim programlarının içerisinde yer alması gerektiğini, tüm 

öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle yetkin hale gelip iyi planlamalarla dersleri bu şekilde 

işlemelerinin faydalı olacağı ifade edilmiştir. 

MEB’in (2008) yapmış olduğu hizmet içi eğitim ihtiyacı araştırmalarında sınıf öğretmenlerinin 

eğitsel oyunlarla ilgili bir araştırma yapılmamıştır. Oyun ile ilgili olan araştırma beden eğitimi 

ve oyun dersi ve eğitimleri farklı gelişen çocukları içine alacak şekilde yapılmıştır. 

Araştırmanın farklı bölümlerinde, öğretmenlerin yeterlilikleri ve özellikle güncel öğretim 

tekniklerini uygularken karşılaşılan güçlükler hizmet içi eğitimlerin önemini bir kez daha 

vurgulamıştır.  

Özetlemek gerekirse sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniklerine ilişkin görüşlerinin 

incelendiği araştırmada öğretmenlerin oyun ve eğitsel oyun tekniklerini tanımlarken kavram 

yanılgısına düştüğünü bunun da oyunların hedeflerine ulaşılması açısından sıkıntı yaratabileceği 

ifade edilmiştir. Öğretmenlerin oyun tekniğini daha çok rahatlama, motive etme, eğlendirme 

amaçlı kullanılırken; eğitsel oyun tekniğini ise öğretim aşamalarının daha verimli geçmesi ve 

belirlenen amaçlara ulaşılması açısından kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenler iki tekniğin 

uygulamasının birçok faydası olmasının yanında ilgili teknikleri uygularken en çok sınıf 

yönetimi noktasında zorluk çektikleri ifade edilmiştir. Güçlü bir şekilde oluşturulmuş sınıf 

yönetiminin hem oyun ve eğitsel oyun teknikleri hem de diğer farklı güncel öğretim 

yöntemlerinin uygulanmasında öğretmenlere büyük avantaj sağlayacakları ifade edilmiştir. 

Eğitsel oyun teknikleri anlamında kendilerini yeterli gören öğretmenlerin aynı zamanda hizmet 

içi eğitimlere ihtiyaç duyduklarını ifade etmesi, teorik ve düşünce boyutunda kalmış bilgilerini; 

oyunları planlamaya, uygulamaya ve değerlendirmeye yönelik adımlarla daha verimli ve etkin 

bir hale getirmek istemelerinin yolu olarak gördükleri düşünülebilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin belli başlıklarda en çok ifade ettiği konu hizmet içi eğitim 

olmuştur. Özel ya da devlet tüm eğitim kurumlarının, mesleklerinde güncelliği yakalamak 

zorunda olan öğretmenler için planlanmış eğitim programları olması faydalı olacaktır. 

Araştırmaya katılan hiçbir öğretmen öğrencilerin tercih ettikleri oyunlarda dijital eğitsel 

oyunlardan (özellikle web 2.0.) bahsetmemişlerdir. Sadece bir öğretmen bilgisayar oyunları 

kavramını kullanmıştır ancak O da hangi oyunları ifade ettiğini açıklamamıştır. Pandeminin de 

etkisiyle uzaktan öğretim sürecinde kullanılan dijital öğrenme ortamlarının sınıflarda kullanılıp 

kullanılmadığı bilgisine ulaşılamamıştır.  

Araştırmada aynı zamanda devlet ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin müzik ve beden 

dersi yeterlilikleri ve görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın derinliği açısından katılımcı sayısının 

arttırılarak, her soru için özel ve devlet okulu ayrımı yapılarak gerçekleştirilecek bir araştırma 
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özellikle eğitsel oyunların uygulanmasında yaşanan güçlükler, öğretmen yeterlilikleri ve öğretim 

programlarının yoğunluğu ve esnekliğinin belirlenmesi açısından çok faydalı olacaktır.  
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Özet 

Eğitimde kaliteyi artırmak, öğretmenlerin niteliklerini artırmaktan geçer. Öğretmen 

yetiştirmenin kalitesinin göstergelerinden biri akreditasyondur. Türkiye’de Eğitim Fakültesi 

Program Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği bu amaca hizmet vermektedir. Çalışmanın 

amacı, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde akreditasyon sürecinin özdeğerlendirme 

aşamasında karşılaşılan güçlükleri betimlemektir.  Çalışmanın deseni tek iç içe durum 

çalışmasıdır. Veri toplama yöntemi doküman incelemesi ve yarı yapılandırılmış görüşmedir. 

Araştırma grubu maksimum çeşitlilik örnekleme ile akreditasyona başvuran 6 programdan 2’şer 

akademisyenin katılımıyla 10 akademisyenden oluşmaktadır. Sonuç olarak bölümler, yönetimin 

teşvikiyle akreditasyona; kurumsallaşma, arşiv kültürü, bilimsel araştırmalara destek gibi 

kazanımları düşünerek katılmıştır. Öğrenciler ve öğretim üyelerinin katılımı kısmen gönüllü, 

yönetimin desteği çoğunlukla yeterli bulunmuştur. Katılımcıların sürece dair olumlu 

değerlendirmeleri belgeleme, eksikleri görme, yapılandırmacılık vb.dir. Karşılaşılan güçlükler 

ise yoğun evrak süreci, kanıt toplamanın zorluğu, belirsizlik, bireyleri ikna zorluğu vb.dir. 

Güçlüklere örneklenen doküman incelemesi bulguları iyi-kötü-orta seviye sınav kağıtlarının 

belirlenmesi, kanıt toplamada fakülte-okul işbirliği, istatistiksel bilgilere erişim, memnuniyet 

anketleri tasarlamak, tarihçe yazımı vb.dir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, eğitim fakültesi, akreditasyon, özdeğerlendirme. 

 

Abstract 

Increasing the education’s quality requires increasing the teachers’ qualifications. An indicator 

of teacher training quality is accreditation. The study’s purpose is describing difficulties 

encountered in self-evaluation stage of accreditation. The study’s pattern is a single-case 

embedded design. Data collection methods are document analysis and semi-structured interview. 

The research group as maximum diversity sampling was formed from 10 academicians in 6 

programmes applied the accreditation. In conclusion, the departments decided joining it for 

obtainments like institutionalization, archiving, support to scientific researches. The 

academicians’ and the students’ participation were stated as part voluntary and the 

administration’s support was mostly evaluated as sufficient. The positive evaluations are 

archiving, eliminating deficiencies, constructivism etc. The difficulties are busy paper work, 
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collecting evidence, uncertainty, persuading people etc. Document analysis’s findings 

exemplifying them are determining good-bad-medium level exam papers, ensuring faculty-

school cooperation during collecting evidences, accessing statistical information, designing 

satisfaction surveys, writing the faculty’s history, etc. 

Keywords: Teacher training, faculty of education, accreditation, self-assessment.  

 

Geniş Özet 

Eğitimde kaliteyi artırmanın yollarından biri öğretmenlerin niteliklerini artırmaktır. Bu 

bağlamda öğretmen yetiştirme, bu sürecin kaliteli olması gerekliliğini kabul eden bir gerçeklik 

haline gelmiştir (Adıgüzel ve Sağlam, 2009). Öğretmen yetiştirmenin kalitesinin 

göstergelerinden biri de akreditasyondur. Akreditasyon, belirli kalite standartlarıyla 

güvenilirliğin, dürüstlüğün, etik standartların yerleşmesini amaçlayan ve sürekli periyotlarla, 

iç/dış denetleyici birimlerle denetleme ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesidir (Güngör, 2019). 

Yükseköğretimde akreditasyon ise bir yükseköğretim kurumunun veya programının ulusal 

ve/veya uluslararası düzeyde kalite, verimlilik, etkinlik gibi performans standartlarına sahip 

olduğunu ortaya koyarak kurumdan hizmet alanlar ve kurumun tanınırlığı açısından güven 

oluşturmayı amaçlayan sistemdir (Aktan ve Gencel, 2010). Eğitim fakülteleri akreditasyonla, 

programlarının kalitesini gözden geçirmeyi ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlamaktadır. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde akreditasyonun 

özdeğerlendirme sürecinde karşılaşılan güçlükleri tanımlamaktır. Alt araştırma amaçları ise 

katılımcılara göre akreditasyon sürecinin nasıl başladığını, paydaşların bu sürece katılımını ve 

süreci kolaylaştıran faktörler ile güçleştiren faktörleri ortaya koymaktır.  

Yöntem 

Çalışmanın deseni tek iç içe geçmiş durum çalışmasıdır. Araştırma grubunu maksimum çeşit 

örnekleme neticesinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde akreditasyon sürecine başvuran 

Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi (ilköğretim ve ortaöğretim programlarından birer 

öğretim elemanı olmak üzere) Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Eğitimi 

anabilim dallarından 1 erkek profesör, 1 erkek doçent, 1 erkek ve 2 kadın doktor öğretim üyesi, 

1 kadın doktor öğretim görevlisi, 1 erkek ve 3 kadın araştırma görevlisi oluşturmaktadır. 

Katılımcılardan 1’i 50 yaş ve üzeri, 3’ü 40 yaş ve üzeri, 3’ü 30 yaş ve üzeri, 3’ü 30 yaş ve 

altıdır. Veri toplama teknikleri yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman incelemesidir. Bu 

bağlamda 8 soruluk bir görüşme formu hazırlanmıştır. Doküman incelemesinde ise 

özdeğerlendirme raporu ve akreditasyon dosyasına eklemek amacıyla toplanan kanıtlar ele 

alınmıştır. Veri toplama araçları aktarılabilirlik, inanılırlık ve tutarlılık koşullarına uygunluğu 

bakımından nitel araştırmada uzman ve Eğitim Yönetimi alanında çalışmakta olan 1 

akademisyen tarafından uzman görüşü alınarak düzenlenmiştir. Görüşme verilerinin 

toplanmasında ön görüşme yapılarak ses kaydı ve alan notları tutulmuştur. Ses kayıtlarının 

transkripti ilgili katılımcılardan teyit alınarak analiz edilmiştir. Görüşme verilerinin analizi için 

ilk ve odaklanılmış kodlama aracılığıyla içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. 

Akreditasyon kanıt dosyaları ise doküman analizi tekniği ile incelenerek içerik analizi 

bulgularının örneklendirilmesinde kullanılmıştır. 

Bulgular 

Görüşme sorularına dair içerik analizinde 8 tema oluşturulmuştur. Katılımcıların; akreditasyon 

sürecine başlangıcını, paydaşların bu sürece katılımını ve süreci kolaylaştıran faktörler ile 

güçleştiren faktörleri değerlendirmeleri “yönetimin teşviki”, “özdeğerlendirmeye dayalı 

gelişim”, “göreve yönelik tutum”, “bilinçli veya göreve yönelik tutum”, “ortak çaba”, “bölüme 

uygun süreçleri oluşturma”, “özdeğerlendirme ile gelişimin sürekliliği” ve “işbirliği ve zamana 

dönük engeller” temaları ile açıklanmıştır. Buna ek olarak anabilim dallarının özdeğerlendirme 

raporları ve kanıt amacıyla toplanan sınav kağıdı örnekleri, memnuniyet anketleri, istatistiksel 
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veriler ile bölümlerin ve fakültenin tarihçesi gibi kanıtlar doküman incelemesi tekniği ile 

incelenmiştir. Doküman incelemesi; ele alınan kanıtların uzun bir zamana yayılarak 

toplanabildiğini, memnuniyet anketlerinin ve istatistiksel verilerin eksikler içerdiğini ve tarihçe 

yazımı için geriye dönük verilere tam olarak erişilemediğini göstermektedir. Doküman 

incelemesi bulguları, olumsuz katılımcı görüşlerini desteklemektedir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Katılımcı görüşmelerinin içerik analizi sonuçlarına göre fakültemizde akreditasyon süreci, 

öncelikle fakülte yönetiminin konuyla ilgilenmesi ve anabilim dallarını bilgilendirmesi ile 

başlamıştır. Bu bağlamda akredite olmak ile öğrenci tarafından tercih edilebilirlik, eğitim-

öğretimde verimlilik, arşivleme kültürü, anabilim dalınca özdeğerlendirme, sistemlilik ve 

kurumsallaşma, amaçlılık, iş ve işlemlerde kalite, bilimsel araştırmalar için genişleyen imkanlar 

gibi kazanımlar amaçlanmaktadır. Bu konulardaki katılımcı görüşlerinde demografik 

değişkenlere göre farklılaşma görülmemiştir. Akreditasyona başvuran anabilim dalları, 

özdeğerlendirme boyunca paydaşlardan gördükleri katılım ve desteği çoğunlukla yeterli 

bulmakla beraber katılımın her zaman anlamlı olmadığını da ifade etmişlerdir. Örneğin anabilim 

dallarında görevli kimi öğretim üyeleri, gerekli evrakları raporlama konusunda akreditasyonun 

faydasına inanarak destek olurken kimileri karşıt bir tutum sergilemekte olarak açıklanmıştır. 

Benzer olarak öğrencilerin de sürece katılımı kısmen bilinçli, kısmen göreve yönelik olarak 

değerlendirilmiştir. Öte yandan fakültenin performans ve tutumu çoğunlukla olumlu 

değerlendirilmiştir. Katılımcı yanıtlarında cinsiyet bakımından farklılaşma görülmemekle 

beraber yaş ve akademik unvan bakımından öğrenciler ve fakülte hakkındaki değerlendirmeler 

farklılaşmaktadır. Öğrencilerin akreditasyona ilişkin bilinci genç ve akademik unvanı doktora 

altı olan öğretim elemanları tarafından daha düşük görülmektedir. Ayrıca fakülte performansı 

konusunda genç ve akademik unvanı doktora altı olan öğretim elemanları daha destekçi bir 

tutumla karşılaştığını ifade etmektedirler. 

Özdeğerlendirme için izlenen iş akışında bölümler kendi içlerinde ihtiyaç analizi yapmakta, 

mevcut özdeğerlendirme raporlarını ve EPDAD tarafından sunulan yönergeleri incelemekte ve 

kendi iş bölümlerini planlamaktadır. Katılımcılar, akredite olmak amacıyla gerçekleştirdikleri 

özdeğerlendirmenin, kendi anabilim dallarının sürekli gelişimini de temellendireceği 

görüşündedir. Öte yandan katılımcılara göre yoğun evrak işinin olması, anabilim dallarında 

öğrenci ve öğretim üyelerini ikna etmeye ve görev paylaşımı yapmaya ilişkin zorluklar, 

istatistiksel ve geçmişe dönük verilere ulaşma zorluğu, akreditasyon kılavuzunda belirsizlikler, 

uzun zaman ihtiyacı, sorumlu öğretim elemanlarının yorgunluğu, özdeğerlendirme neticesinde 

fark edilen eğitsel ve sosyal faaliyetlerin yetersizliği akreditasyon sürecinde işbirliğinden ve 

zamandan kaynaklı engelleri oluşturmaktadır. Bu konulardaki katılımcı görüşlerinde demografik 

değişkenlere göre farklılaşma görülmemiştir. Özdeğerlendirmeler sonucu anabilim dallarının 

eğitsel ihtiyaçlarını giderecek müfredat hazırlıklarının yapılması, fakülte ve okul işbirliklerinin 

planlanması, öğretmenlik mesleğine ilişkin farkındalığın artırılmasını sağlayacak etkinliklerin 

eksikliği saptanmıştır. Bu süreçte gerçekleştirilen hazırlıklar, akreditasyona dair farkındalığı 

olan paydaşlarla daha kolay ve hızlı ilerlemekteyken akreditasyon bilincinin oluşmadığı 

paydaşlar bakımından daha da zorlaşmaktadır. Bu çalışma sonucunda, özdeğerlendirmelerini 

gerçekleştirecek eğitim fakültelerinde, paydaşlarda akreditasyon bilincinin oluşturulması, bu 

bilinç doğrultusunda ve uzun vadede planlama ile anabilim dallarının işbirliğine, görev 

paylaşımına teşvik edilmesi önerilmektedir. 
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Introduction 

One of the main ways to increase the quality of education is to increase the qualifications of 

teachers. In this context, teacher training has become a reality that accepts the necessity of this 

process to be of high quality (Adiguzel and Saglam, 2009). One of the indicators of the quality 

of teacher training is accreditation. Accreditation is a system which gives opportunity to 

inspections and regulations with certain quality standards, regular periods that aim at spreading 

reliability, honesty and ethical principles, and in and out inspection units (Gungor, 2019). 

Accreditation in education examines educational institutions’ competency (Dogan, 1999). 

Accreditation in higher education is a system which intends to develop trust on a higher 

education establishment for customers and recognition of the establishment by proving it has 

performance standards about quality, efficiency and operativeness at national and/or 

international level (Aktan and Gencel, 2010). 

Main purposes of accreditation: Increasing quality of educational researches and maintaining it 

with systematic and continuous development, developing trust for stakeholders about services 

have certain quality standards in higher education institutions, simplifying recognition processes 

in these institutions, supplying equivalence by means of certificates and titles, simplifying 

interacademic change for students and academicians, creating main standards of careers for 

alumnus, simplifying comparison and cooperation by providing “etiquette of excellence”, 

conducting the process in case being accredited is required for state aids, and creating a solution 

to imperfect information by means of international higher education (Aktan and Gencel, 2010). 

Accreditation has also significant role for higher education institutions by means of creating 

international aims and competition. Thus, universities can do their self-evaluation by 

accreditation. Self-evaluation requires thinking on what they do as their profession and 

evaluating how much they show good performance according to the evaluation criteria for 

universities. Quality in higher education is multidimensional so implementation of quality in 

higher education institutions depends on several factors. Some of these factors are 

accountability, academic development, improvement of the institution, student satisfaction, self-

evaluation, efficiency, and appropriateness. Universities can see their deficiencies by self-

evaluation and try to raise quality by elimination of them through accreditation processes. Then, 

they account to the society about showing their educational services in the quality they 

promised. So, higher education institutions can get benefit from accreditation for showing that 

they feel responsible, and they are beneficial and efficient (Erkus, 2009). 

Universities which have an important role to develop the society, are also important to train the 

society when especially education faculties are considered. In this context, it is a need to have 

quality standards for teacher training. According to Green (2004), quality standards should be 

built in competence areas such as teachers’ knowledge and abilities, expectations, planning 

competence, effective method and organizations, classroom managements, effective usage of 

time and sources, and continuous evaluation to increase quality and efficiency in teacher 

training. Academic development in education faculties will be provided with these quality 

standards. Additionally, accreditation which is a term includes not only quantitative but also 

qualitative criteria will promote establishments to self-work, create own rules, and self-evaluate, 

and will make teacher training programmes to have a rich quality (Adiguzel and Saglam, 2009; 

Colleen, 1999). 

According to Aktan and Gencel (2010), accreditation means both institutional or internal 

evaluation and external evaluation from out-of-institution like independent accreditation 

foundations. The requirement of creating quality and providing standards in teacher training has 

brought a reorganisation in education faculties in Turkey. Firstly, accreditation in accordance 

with total quality management was implemented in 1997 by YOK (Council of Higher 

Education) (Karaca, 2008; Kizilcaoglu, 2005). However it was the first attempt to accreditation 

of education faculties in all over the country, it has remained with new regulations for 
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deficiencies and improved itself through the years. Today, Association for Evaluation and 

Accreditation of Teacher Education Programs (EPDAD) which is one of the authorized 

independent quality assurance associations has conducted accreditation processes of education 

faculties in the country. This association was founded by attempts of Education Faculties Deans 

Council. EPDAD as an external evaluation establishment aims at contributing to increase quality 

of education in education faculties in Turkey by accreditation, evaluation and informative works 

for education faculties. Thus, it is intended to raise teachers who comprehend and imply actual 

and improving education approaches, and are more qualified. EPDAD can use its authority to 

evaluation and accreditation in case of faculties’ application. So, external evaluation of EPDAD 

is only possible with volunteered application from education faculties. It is an external 

evaluation process based on voluntariness (EPDAD, 2022). 

It is enabled establishments to maintain themselves by aiming at quality and improvement by 

accreditation because there is a necessity for increasing the quality of education services, and 

having modern criteria as education systems to fulfil expectations of the society and global 

world (Parliyan, 2022). Accreditation of education faculties has become more and more 

important with the necessity of adaptation of new differences acquired with social change. 

Besides education faculties have purposes such as reviewing their programs’ quality, and 

increasing academic quality and accountability. In this context, accreditation becomes a solution 

to be an education faculty which competes national and international teacher training policies 

and programmes, adapts to modern conditions with technology, promotes academic 

development for both students and academicians, and to maintain good conditions as to regulate 

bad conditions. Education faculties apply accreditation to maintain their institutional identities. 

In this study, it is aimed at describing the challenges in self-evaluation stage of accreditation 

processes in Ahmet Kelesoglu Faculty of Education. Sub-research purposes are revealing the 

participants opinions about how accreditation process begun, how they perceive the participation 

from stakeholders and what factors make easy and difficult the processes are. 

Methodology 

The design of the study was determined as single-case embedded design. This research design 

contains more than one sub-unit of analysis. The reason for choosing this method is a type of 

case study which is proper for in-depth exploration in researches is that it is useful to answer 

explanatory questions as “how” and “why” about a particular research phenomena (Yin, 2014).  

Research Group (Study Group)  

Maximum diversity sampling management was used to determine the sample of the study. For 

this reason, two academicians with different gender, age, and academic titles from each 

departments which applied to EPDAD was selected as research group. The research group was 

formed from 1 male professor, 1 male associate professor, 1 male and 2 female assistant 

professors, 1 female lecturer, 1 male and 3 female research assistants from Science Education, 

Mathematics Education (1 from Primary Mathematics Teaching Programme and 1 from 

Secondary Mathematics Teaching Programme), Special Education, Psychological Counselling 

and Guidance, and Classroom Education departments. 1 of the participants is over 50 years old, 

3 of the participants are over 40 years old, 3 of the participants are over 30 years old, and 3 of 

the participants are under 30 years old. 

Data Collection Tools  

In the study, document analysis and semi-structured interview techniques were used as data 

collection methods. In this regard, 8 question-interview form about main and sub-questions of 

the research was prepared. The self-evaluation reports and accreditation evidences were 

examined as a part of document analysis. Prepared data collection tools revised by getting expert 

opinion from an academician who is expert on qualitative research and Educational 

Administration for transferability, credibility and consistency. 
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Data Collection Process 

The participants were informed about the research purposes, scope and method with pre-

interviews. Voice recordings and field notes were taken during the interviews. Transcriptions of 

the voice recordings were analysed by the researchers after getting participant confirmations. 

Evidences collected during the interviews and weekly accreditation meetings were also included 

data analysis.  

Data Analysis 

Interview data of the study were analysed with content analysis technique. The data were 

examined with first coding and focused coding. Codes, categories and themes were reached end 

of the coding process. Findings from accreditation evidences were analysed with document 

analysis and used to exemplify content analysis findings. 

Findings 

8 themes were created at the end of the content analysis of interviews about the main and sub-

research purposes. The participants’ evaluations about the beginning of the accreditation 

process, participation of stakeholders to this process, and the factors that make the process easier 

or more difficult are explained with the themes “encouragement of the administration”, “self-

evaluation based improvement”, “mission oriented attitude” “conscious or mission oriented 

attitude”, “common attempt”, “creating the departments’ own procedures”, “continuous 

improvement with self-evaluation” and “obstacles in cooperation and time”.  

 

 

Figure 1. Themes of the content analysis 

The participants’ opinions about how the accreditation decision is made in their departments 

created the categories “the administration’s decision”, “common decisions with the meetings”, 

“requirement”. These categories were explained in the theme “encouragement of the 

administration”. The participants’ views about the obtainments of accreditation as another 

question of the interview are examined in the theme “self-evaluation based improvement”. The 

categories of this theme can be ordered as “students’ preference”, “efficiency”, “archiving”, 

“self-evaluation”, “systemness,” “institutionalization”, “purposefulness”, “quality”, and 

“support to scientific researches”. 
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The participants’ evaluations about the participation and support of their departments’ 

academics to the process of accreditation and self-evaluation created the categories “supportive 

attitude”, “sense of mission”, “counter-attitude”, “division of labour”. These categories were 

explained in the theme “mission oriented attitude”. The evaluations about the students’ manner 

in the same issue were examined in the theme “conscious or mission oriented attitude”. The 

categories of this theme are “raising awareness” and “sense of duty”.  Lastly, the participants’ 

opinions about the faculty’s performance and support created the categories “high performance”, 

“motivation”, “collaboration”, and “assignment the task”. These categories were explained in 

theme “common attempt.”  

According to the participants’ views about how the work flow they follow was during their self-

evaluations the theme “creating the departments’ own procedures” was created. The categories 

of this theme are “needs analysis”, “following the instructions”, “division of labour”. The 

participants’ responses to positive aspects of self-evaluation process were explained with the 

categories “elimination of deficiencies”, “archiving”, “institutionalization”, “increasing 

academic and social activities”, “being student-centred”, and “constructivism”. These categories 

were examined under the theme “continuous development with self-evaluation”. On the other 

hand, the responses to negative aspects of self-evaluation process created the categories “busy 

paper work”, “task sharing”, “accessing data”, “uncertainty”, “timing”, “tiredness”, “convincing 

students”, “convincing academicians”, “lack of academic and social activities”. The theme of 

these categories is “obstacles in cooperation and time”. Additionally, the departments’ self-

evaluation reports and the evidences such as exam papers, satisfaction surveys, statistical data of 

the departments and history of both the departments and the faculty were examined with 

document analysis technique. According to the document analysis results, collecting evidences 

has taken long time. Also, there are some deficits in satisfaction surveys and statistical data. 

Lastly, retroactive data which is needed to writing the history couldn’t be fully accessed. The 

findings of document analysis have similarities between the negative aspects which the 

participants expressed. 

Results and Discussion 

According to the content analysis, the faculty’s accreditation process has begun with the faculty 

administration informing to the departments. The administration has set meetings and involved 

the departments in the accreditation. The departments applied the accreditation encouraged 

during the meetings, and accreditation has examined a requirement in a long term. The 

departments have expected an improvement based on their self-evaluations during the process. 

In this context, it is aimed at being preferable by students, efficiency in education services, 

archiving, self-evaluation in the departments, systemness and institutionalization, 

purposefulness, quality in services, expanding possibilities for scientific researches by 

accreditation. There is no differentiation was found according to the demographic variables in 

these results. 

The participants expressed that the participation and support of stakeholders are mostly 

sufficient but not meaningful during all the time the process. For instance, academicians in the 

departments gave required papers to the coordinators but some of them did it because they are 

convinced to the accreditation while the others did it because of sense of mission with a counter-

attitude towards the accreditation. Another example can be seen in task sharing between the 

academicians. According to the participants who reported self-evaluations in their departments, 

participation of academicians differs between convincing to the process and mission oriented 

attitude. Similar result was found between students; while some of them are told about the 

accreditation during the process and raised awareness, others supported their departments with a 

sense of duty. The students’ participation was evaluated as part voluntary. On the other hand, the 

faculty administration’s performance and attitude towards the departments were evaluated as 

mostly positive. According to the participants, motivation and performance has been high in the 
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faculty and there is an attitude that aims cooperation between all stakeholders. Common attempt 

for the accreditation and self-evaluation was observed in the entire faculty. There is no 

difference among gender but age and academic title in regards to these questions. Students’ 

awareness about accreditation was evaluated as low by younger academicians who have 

academic titles as research assistant, lecturer, or assistant professor while the older academicians 

as associate professors and professors expressed the opposite. On the other side, while younger 

academicians who have academic titles as research assistant, lecturer, or assistant professor 

expressed that the faculty performance are supportive, the older academicians as associate 

professors and professors think that they need more support especially about uncertainties.  

According to the participants, work-flow of accreditation process has been required them to 

create their own procedures. In this regard, the departments do their needs analysis, examine 

self-evaluation report examples and EPDAD instructions and plan their own collaboration and 

cooperation. While needs analysis can be the source of self-evaluation, instructions and 

collaborations reveals the formal procedure. The participants’ positive evaluations as the result 

of this work-flow were explained as finding opportunity to eliminate deficiencies, learning how 

to archive, increased institutional nature, more academic and social activities, being student-

centred, and improving the departments in accordance with constructivist educational 

philosophy. The participants believe that self-evaluation as a part of accreditation has been a 

source to their departments’ continuous development. Especially students satisfaction surveys, 

course evaluations, social activities were given as examples for self-evaluation sources. On the 

other hand, it is seen that formal procedure of self-evaluation which means preparing files of it 

has lots of difficulties. According to the participants, busy paper work, convincing stakeholders 

in the departments, difficulties in cooperation, difficulties to reach statistical and retroactive 

data, uncertainties in the accreditation manual and instructions, need to long time, tiredness of 

responsible academicians in the process, inadequacies in academic and social activities are 

significant challenges to conduct this process in a right way with required collaboration and 

time. There is no differentiation was found according to the demographic variables in these 

results. 

As a result, it is anticipated that self-evaluation will find needs and eliminate problems for 

improvement by shedding light on the faculty’s academic identity and educational services. It is 

found that there are needs for curriculum preparation to eliminate academic failures, planning 

collaboration between the faculty and schools, planning activities to raise awareness of teaching 

as an occupation. The preparation of accreditation process is seen easier with aware stakeholders 

while it is difficult with the ones who don’t believe in the process’ obtainments. Course 

evaluations, gathering exam papers, satisfaction surveys, collecting statistical data, and writing 

history of both the faculty and the departments are seen as examples of it. In addition to that, 

uncertain and busy process of reporting raises the need for more time and collaboration. It is 

suggested that creating awareness in stakeholders about accreditation and encouragement to 

collaboration with long-time planning for education faculties which prepare for self-evaluation 

as the result of this study. While it is considered that educators and educational institutions have 

dynamism for a need to continuous improvement, self-evaluation can be seen as a significant 

opportunity. Since accreditation process has multi-dimensional in higher education, these 

challenges can be re-examined with different dimensions in further researches.  
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Abstract 

The aim of this study is to reveal the techniques that geography teachers use intensively among 

alternative measurement and evaluation techniques (AMET) and to list the problems they 

encounter while using these techniques. Questionnaire method was used in the research in 

order to determine the techniques most frequently used by the teachers in AMET. The 

frequency questionnaire included the names of 16 techniques included in the AMET. 

Questionnaire was applied to 30 geography teachers working in Süleymanpaşa, the central 

district of Tekirdağ province, and other districts (Malkara, Çerkezköy, Çorlu) in the 2019-2020 

and 2020-2021 academic years. In the study, the frequency of use of AMET by geography 

teachers and the determination of which AMET they use mostly constitute the main problem 

statement of the research. In the study, the teachers answered the performance evaluation 

technique as 93%, the observation technique 80%, the project technique 73%, the oral 

presentation technique 47%, the interview technique 40%, as they use "always" and "often". 

None of the teachers who participated in the survey responded as "I never use" the performance 

evaluation, project, observation and oral presentation techniques. 

Keywords: Geography Lesson, Traditional Measurement and Evaluation, Alternative 

Measurement and Evaluation 

Özet 

Bu çalışmanın amacı; coğrafya öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri 

(AÖDT) arasında yoğun olarak kullandıkları teknikleri ortaya çıkarmak ve bu teknikleri 

kullanırken karşılaştıkları sorunları sıralamaktır. Araştırmada öğretmenlerin AÖDT içerisinde 

en yoğun olarak kullandıkları teknikleri tespit etmek amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. 

Sıklık anketinde AÖDT arasında yer alan 16 tekniğin ismi yer almıştır. Anket; 2019-2020 ve 

2020-2021 eğitim-öğretim yıllarında Tekirdağ iline bağlı merkez ilçe olan Süleymanpaşa ile 

diğer ilçelerde (Malkara, Çerkezköy, Çorlu) görev yapan 30 coğrafya öğretmenine 

uygulanmıştır. Çalışmada coğrafya öğretmenlerinin AÖDT’yi kullanma sıklıkları ve daha çok 

hangi AÖDT’yi kullandıklarının tespiti araştırmanın temel problem cümlesini oluşturmaktadır. 

 
4 This paper was produced from the master thesis named "Examination of Geography Textbooks in Terms of 

Alternative Measurement and Evaluation Techniques and Geography Teachers' Views on the Aforementioned 

Techniques and Practices" which was accepted at Çanakkale Onsekiz Mart University. 
5 Bu bildiri; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde kabul edilen “Coğrafya Ders Kitaplarının Alternatif Ölçme 
ve Değerlendirme Teknikleri Bakımından İncelenmesi ve Coğrafya Öğretmenlerinin Sözü Edilen Teknik ve 

Uygulamalara İlişkin Görüşleri” adlı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. 
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Çalışmada öğretmenler, performans değerlendirme tekniğini % 93, gözlem tekniğini % 80, 

proje tekniğini % 73, sözlü sunum tekniğini % 47, görüşme tekniğini 

% 40 oranında “her zaman” ve “sık sık kullanıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. Ankete 

katılan öğretmenlerin tamamı performans değerlendirme, proje, gözlem ve sözlü sunum 

tekniklerini “hiçbir zaman kullanmıyorum” şeklinde cevap vermemişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Dersi, Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme, Alternatif Ölçme ve 

Değerlendirme 

 

GİRİŞ 

Ölçme-değerlendirme uygulamaları, eğitim-öğretim sürecinin en kritik ve önemli 

aşamalarından biridir. Son yıllarda gerek dünyada gerek ülkemizde ölçme-değerlendirme ile 

ilgili çalışmaların sayısı artmaktadır. Etkili ve kaliteli bir öğretim süreci için doğru ve tutarlı bir 

değerlendirme yapmak şarttır. Değerlendirme öğrenciye kazandırılmak istenen davranışların ne 

kadar öğrenilip öğrenilmediğinin bir göstergesi olarak kabul edilir (Jimaa, 2011). 

Etkili bir değerlendirme süreci sadece öğrencinin başarısı hakkında geri bildirim sağlamaz, 

aynı zamanda öğretimin etkililiği, ders amaç ve hedeflerine ulaşılma düzeyi gibi konularda 

öğretmene değerli ve gerekli bilgiler sağlar. Ayrıca öğretim sürecinin ve müfredatın 

iyileştirilmesine olanak sağlar. Öğretmen ve öğrenci yanında okul yönetimi ve ebeveynlere de 

yol gösterici birtakım bilgiler sağlar (Lamprianou ve Athanasou, 2009). Değerlendirmenin 

sonuçları öğrenci seçme, yerleştirme ve öğrencilere rehberlik yaparak onları yönlendirme 

konularında da büyük önem taşımaktadır (Yaşar, 2020). 

Küreselleşen dünyada özellikle bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle eğitim-öğretim anlayışları 

ve yaklaşımlarında da birtakım değişikler meydana gelmiştir. Özellikle bilgisayarın ve 

internetin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile bilgiye ulaşım imkân ve hızı artmıştır 

(Erdem ve Demirel, 2002). İnternet ve bilgisayar günümüzün vazgeçilmez birer aracı olmuştur. 

Teknolojik alanda yaşanan bu yeniliklerin eğitim-öğretim sürecine yansıtılması öğrencilerin 

gelişimi açısından zaruri hale gelmiştir (Türker, 2016). Teknolojinin gelişmesiyle bilginin hızla 

yayıldığı bu çağda bilgiyi üretebilen ve kullanabilen bireyler yetiştirilmesi toplumun geleceği 

açısından büyük önem taşımaktadır (Çınar, Teyfur ve Teyfur, 2006). 

Ülkemizde de dünyanın değişen koşullarına bağlı olarak eğitim-öğretim sisteminde birtakım 

değişikliklere gidilmiştir. Uzun bir süre eğitim-öğretim faaliyetleri davranışçı kuram 

çerçevesinde sürdürülmüştür. Fakat davranışçı uygulamaların yeterli olmadığı anlaşılmış, farklı 

arayışlar başlamıştır (Arslan, 2007). Buna bağlı olarak ülkemizde 2005 yılından itibaren 

öğrencilerin yaşadığımız çağa entegre olmalarının sağlanması amacıyla öğretim programları 

yapılandırmacı yaklaşım esas alınarak şekillendirilmiştir (Abalı Öztürk ve Şahin, 2014). 

2005 yılından itibaren yapılandırmacı yaklaşım ile şekillenen yeni öğretim programlarında 

alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin (AÖDT) kullanımının önemi artmıştır (Abalı 

Öztürk ve Şahin, 2014). AÖDT, popüler olarak kullanılan geleneksel araçlara alternatif teknik 

ve uygulamaları içermektedir. AÖDT geleneksel araçların eksiklerine ve öğrencilerin yeni 

ortaya çıkan ihtiyaçlarına yanıt olarak ortaya çıkmıştır (Al Mahrooqı ve Denman, 
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2018). Öğrenciyi merkeze alan bir yapıya sahiptir. Öğrencilerin kazandığı becerilerin gerçek 

hayata taşınmasına önem vermektedir (Çalışkan ve Kaşıkçı, 2010). 

AÖDT geleneksel araçlardan farklı olarak öğrenciyi süreçte etkin hale getirir ve öğrencilerin 

kendi öğrenme ürünlerini oluşturmasına teşvik eder. Süreçte daha etkin olan öğrencilerin 

problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişir. Böylece öğrenciler mevcut bilgileri ile 

yaptıkları arasında bağlantı kurarlar. Bu durum öğrenilenlerin kalıcılığı ve uzun süreli olması 

bakımından büyük önem taşır. Öğrenme sorumluluğunu alan ve öğrenme deneyiminin etkin bir 

parçası olan öğrenciler daha istekli olurlar, kendilerine verilen çalışmaya daha fazla zaman 

ayırırlar, böylece daha çok şey öğrenirler. Bir proje çalışmasını veya aktiviteyi başardıklarını 

gören öğrencilerin motivasyonu artar, yaparak yaşayarak öğrendikleri için yeni öğrendiklerini 

başka durumlara aktarabilirler (Litchfield ve Dempsey, 2013). 

Problem Durumu 

2005 ve 2018 CDÖP’te alternatif ölçme değerlendirme teknikleri hakkında genel bir analiz 

yapılmış, ancak nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı gibi konular detaylı bir şekilde 

belirtilmemiştir. Dolayısıyla öğretmenler tarafından AÖDT’nin hangi sıklıkta ve nasıl 

uygulanacağı konusunun açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda 

coğrafya öğretmenlerinin AÖDT’yi ne sıklıkta kullandıklarını ve daha çok hangi AÖDT’yi 

kullandıklarını belirlemek araştırmanın temel problem cümlesini oluşturmaktadır. 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; coğrafya öğretmenlerinin AÖDT’den hangilerini bildiklerini ve bunları 

hangi sıklıkla uyguladıklarını ortaya çıkarmak, yanı sıra öğretmenlerin bu teknikleri 

kullanırken karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik görüşlerini 

belirlemektir. 

Metodoloji 

Araştırma Modeli 

Araştırmada coğrafya öğretmenlerinin AÖDT’ye ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla 

betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan 

anket yöntemi kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim yıllarında Tekirdağ ili 

ilçelerinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan coğrafya öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini Tekirdağ iline bağlı merkez ilçe Süleymanpaşa ile diğer ilçelerde 

(Çerkezköy, Çorlu, Malkara) ortaöğretim kurumlarında çalışan 30 coğrafya öğretmeni 

oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Süreci ve Analizi 

Öğretmenlerin AÖDT arasında en yoğun ve en seyrek olarak kullandıkları teknikleri tespit 

etmek amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Anket araştırma evreninden rastgele seçilen 30 

coğrafya öğretmenine uygulanmıştır. Anket, öğretmenlerin AÖDT arasında yer alan 16 

tekniğin kullanılma sıklıklarını tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Anketin birinci bölümü 

öğretmenlerin kişisel bilgilerini belirlemeye ilişkin sorulardan, ikinci bölümü ise öğretmenlerin 

AÖDT içerisinden hangilerini yoğun olarak kullandıklarına ilişkin sorulardan oluşmaktadır. 

Anket, likert tipi ölçek kullanılarak geliştirilmiştir. Ankette yer alan AÖDT’yi öğretmenlerin ne 

sıklıkta kullandıkları “her zaman”, “sık sık”, “bazen”, “nadiren” ve “hiçbir zaman” 

biçiminde beşli olarak 
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cevaplayacakları şekilde oluşturulmuştur. Öğretmenlerin verdikleri cevaplardan yola çıkılarak 

en yoğun ve en seyrek kullandıkları AÖDT tablo haline getirilerek, Tablo 1'de verilmektedir. 

Ayrıca öğretmenlerin AÖDT’yi uygularken karşılaştıkları sorunları ve bu tekniklerin kullanım 

sıklıklarını artırmak için getirdiği önerileri tespit etmek gayesiyle yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aynı 30 coğrafya öğretmenine 

uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu iki bölüm halinde geliştirilmiştir. Birinci 

bölümde öğretmenlerden kişisel bilgilerine ilişkin soruları cevaplaması istenmiştir. İkinci 

bölümde ise öğretmenlerin AÖDT hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla 11 açık uçlu 

soruya cevap vermeleri istenmiştir. Sorular şekillendirilirken alan uzmanı ve eğitim bilimleri 

uzmanı görüşüne başvurulmuştur. Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu 

bulgularından öğretmenlerin söz konusu teknikleri kullanırken karşılaştıkları sorunlar ve bu 

sorunların çözümüne yönelik görüşlere yer verilmiştir. 

2005 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında (CDÖP) Alternatif Ölçme ve 

Değerlendirme 

Günümüzde bilgi-iletişim kanallarında artan hıza bağlı olarak iletişim ve etkileşim yeni 

boyutlar kazanmıştır. Zaman ve mekân yakınlaşması yaşanmaktadır (Sözen, 2018). Buna bağlı 

olarak birçok alanda olduğu gibi eğitim- öğretim alanında da birtakım değişikliklerin yapılması 

zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede 2005 ve 2018 yıllarında hazırlanan CDÖP sözü edilen 

ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmıştır. 

2005 CDÖP ile öğrencilerde coğrafi bilinç oluşturulması ve yaşadığı dünyaya ilişkin belli bir 

bakış açısı kazandırılması hedeflenmiştir. Bir diğer hedeflenen durum ise sorumluluk alabilen 

bireyler yetiştirebilmektir. Yeni programda kazanımlar çerçevesinde öğrencilerde birtakım 

değerler geliştirilmek istenmesi önemli bir yenilik olarak ifade edilebilir (Demiralp, 2017). 

2018 CDÖP’te her sınıf seviyesinde (özellikle 11 ve 12. sınıflarda) sürdürülebilir kalkınma ile 

ilgili hedef ve kazanımlara da yer verilmiştir (Öztürk Demirbaş, 2011). 2018 CDÖP’te 2005 

CDÖP’ten farklı olarak kazanım sayısı azaltılmış ve “Mekansal Bir Sentez: Türkiye” öğrenme 

alanı programdan çıkarılmıştır. 9. sınıfta yer alan konular sadeleştirilerek 10. sınıf konularının 

içine eklenmesi 10. sınıf konularındaki yoğunluğu artırmıştır (Şahin, 2019). 

2005 ve 2018 CDÖP’te ölçme ve değerlendirme faaliyetleri önceki programların aksine daha 

farklı bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu programların ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile 

ilgili yaklaşımları ve hedefleri aşağıda sıralanmıştır (CDÖP, 2005; CDÖP, 2018): 

• Öğrenci değerlendirme sürecinin etkin bir parçası haline gelmelidir. 

• Öğrenciler bireysel farklılıkları gözetilerek değerlendirilmeli, değerlendirme süreci 

bu doğrultuda çeşitlendirilmeli ve zenginleştirilmelidir. 

• Ölçme değerlendirmede sürecinde sadece öğrenme ürünü veya sonuç göz önünde 

tutulmamalıdır. Bunun yanında öğrenme süreci ölçme-değerlendirmenin önemli bir 

parçası olmalıdır. 

• Öğrenciler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Öğrencilerin bilişsel özelliklerinin 

yanı sıra duyuşsal ve psikomotor özellikleri ölçülmeli ve değerlendirmelidir. 

• Değerlendirme sürecinde okulun imkânları, okulun içinde bulunduğu sosyal ortam, 

dersin kazanımları vb. birçok iç ve dış dinamik göz ardı edilmemeli, öğretmenler bu 

koşul ve imkânları da hesaba katarak gerçekçi, özgün ve yaratıcı bir biçimde 

değerlendirmeye katkıda bulunmalıdırlar. 

• Değerlendirme süreci zamana yayılmalı, öğrencilerin değişimi ve gelişimi dikkate 

alınmalıdır. 
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• Öğrencilerin akademik gelişimleri açısından geleneksel araçların yanında AÖDT de 

ölçme ve değerlendirme uygulamaları içerisinde güçlü bir biçimde yer almalıdır. 

Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde hazırlanan 2005 ve 2018 CDÖP’te öğrencilere 

kazandırılmak istenen hedef ve kazanımlar ile AÖDT ile öğrencilere kazandırılmak istenen 

hedef ve kazanımlar örtüşmektedir. AÖDT’nin yeni hazırlanan programlarla uyumlu bir yapıya 

sahip olması kullanımını artırmaktadır ve artıracağı öngörülmektedir. Nitekim son yıllarda 

MEB tarafından hazırlanan ders kitaplarında ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda 

AÖDT ile ilgili çalışmalara yer verilmeye başlanmıştır. 

Bulgular 

Anket yapılan öğretmenler AÖDT içerisinden en çok; performans değerlendirme, proje, 

gözlem, sözlü sunum ve görüşme tekniklerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler; 

performans değerlendirme tekniğini % 93, gözlem tekniğini % 80, proje tekniğini % 73, sözlü 

sunum tekniğini % 47, görüşme tekniğini % 40 oranında her zaman ve sık sık kullanıyorum 

şeklinde cevap vermişlerdir (Şekil 1). Öğretmenler performans değerlendirme, proje, gözlem ve 

sözlü sunum tekniklerini hiçbir zaman kullanmıyorum şeklinde cevap vermemişlerdir (Tablo 

1). MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre öğretmenlerin performans değerlendirme 

ve proje tekniklerini kullanmakla yükümlü olması, bu tekniklerin öğretmenler arasında eskiden 

beri bilinmesi tercih edilmesinde etkili faktörler olarak görülmektedir. Ayrıca bu iki tekniğe 

2005 ve 2018 CDÖP’te yer verilmiştir. 

 

Şekil 1. Öğretmenlerin AÖDT Arasından En yoğun Kullandıkları Teknikler 

 

Gözlem tekniğinin uygulanmasının kolay olması, hemen hemen her zaman yapılabilmesi, 

öğrenciler hakkında doğrudan bilgiler sağlaması, ek bir maliyet gerektirmemesi gibi özellikleri 

bu tekniğin sıkça tercih edilmesinde etkili olmaktadır. Sözlü sunumun öğrencileri öğretim 

sürecinde en aktif kılan tekniklerden biri olması, öğrencileri araştırmaya sevk etmesi ve 

uygulanmasının ek bir maliyet gerektirmemesi bu tekniğin öğretmenler tarafından sıkça tercih 

edilmesinde etkili olmaktadır. Görüşme tekniği öğretmenlerin eskiden beri bildiği ve aşina 

olduğu bir tekniktir. Görüşme esnasında öğrenciler hakkında doğrudan ve derinlemesine bilgiler 

edinilebilir. Ayrıca görüşme esnasında sözel olmayan ifadelerden (jest, mimik) öğrenciler 

hakkında çıkarımlarda bulunulabilmektedir. Bu anlamda görüşme tekniğinin sık kullanılması 

doğal görülmüştür. 
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Tablo 1 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Kullanma 

Sıklığı 

Alternatif 

Ölçme- 

Değerlendirme 

Teknikleri 

 

Her 

Zaman 

 

Sık Sık 

 

Bazen 

 

Nadiren 

 

Hiçbir 

Zaman 

 

Toplam 

 f % f % f % f % f % f % 

Performans 

Değerlendir
me 

16 53,3 12 40 2 6,7 0 0 0 0 30 100 

Proje 16 53,3 6 20 7 23,4 1 3,3 0 0 30 100 

Gözlem 14 47 10 33 4 13,3 2 6,7 0 0 30 100 

Sözlü Sunum 7 23,3 7 23,4 12 40 4 13,3 0 0 30 100 

Görüşme 7 23,3 5 16,7 9 30 4 13,3 5 16,7 30 100 

Kavram Haritası 5 16,7 13 43,3 6 20 6 20 0 0 30 100 

Öz 

Değerlendirme 
2 6,7 6 20 13 43,3 6 20 3 10 30 100 

Grup 

Değerlendir

me 

4 13,3 5 16,7 7 23,4 7 23,3 7 23,3 30 100 

Kelime 

İlişkilendirm

e Testi 

 

4 
 

13,3 

 

2 
 

6,7 

 

7 
 

23,4 

 

10 
 

33 

 

7 
 

23,3 

 

30 
 

100 

Rubrik (Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı) 

 

4 
 

13,3 

 

9 
 

30 

 

4 
 

13,3 

 

7 
 

23,3 

 

6 
 

20 

 

30 
 

100 

Kontrol Listesi 3 10 8 26,7 7 23,3 7 23,3 5 16,7 30 100 
Portfolyo 

(Öğrenci Ürün 

Dosyası 

0 0 8 26,7 5 16,6 11 36,7 6 20 30 100 

Akran 

Değerlendir

me 

1 3,3 4 13,3 8 26,7 9 30 8 26,7 30 100 

Tanılayıcı 
Dallanmış Ağaç 

1 3,3 5 16,7 6 20 9 30 9 30 30 100 

Yapılandırılm

ış Grid 
1 3,3 5 16,7 5 16,7 6 20 13 43,3 

 

30 
100 

Tutum Ölçeği 1 3,3 0 0 4 13,3 14 46,7 11 36,7 30 100 

Öğretmenlerin en az kullandıkları teknikler ise sırasıyla portfolyo, akran değerlendirme, 

tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve tutum ölçeği olduğu belirlenmiştir. Bu 

tekniklerin kullanım oranının oldukça düşük olduğu görülmüştür. Öğretmenler; tutum ölçeği 

tekniğini % 83 oranında, yapılandırılmış grid tekniğini % 63, tanılayıcı dallanmış ağaç 

tekniğini % 60, akran değerlendirme tekniğini % 57, portfolyo tekniğini % 57 oranında 

nadiren kullanıyorum ve hiçbir zaman kullanmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir (Şekil 2). 

En az kullanılan teknikler arasında tutum ölçeğinin kullanım oranının belirgin bir şekilde 

düşük olduğu saptanmıştır. Portfolyo tekniği öğretmenler arasında en çok bilinen teknikler 

arasındadır. Portfolyo tekniği son yıllarda MEB’in en çok üzerinde durduğu tekniklerden 

biridir. EBA’ya öğrencilerin dijital portfolyo oluşturmasını sağlayacak bir bölüm 

eklenmiştir. Buna rağmen portfolyo tekniğini her zaman kullandığını ifade eden öğretmen 

bulunmamaktadır (Tablo 1). Uygulanması için uzun bir zamana ihtiyaç olması (bazen bir 
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dönem, bazen bir yıl), süreçte öğrenci ve öğretmenler kadar ebeveynlerin de sorumluluğunun 

bulunması, kullanımının öğrenciler için zaman zaman ek maliyet gerektirmesi gibi 

sebeplerle portfolyo tekniğinin en az tercih edilen tekniklerden biri olduğu anlaşılmıştır. 

Öğrencilerin belli ölçütlere göre birbirlerinin performansını ve çalışmalarını değerlendirdiği 

akran değerlendirme tekniğinde yansız değerlendirmenin zor olması, akademik seviyenin 

düşük olduğu okul türlerinde değerlendirmenin amacından sapması kullanımının sınırlı 

olmasının en önemli sebepleri arasında gösterilebilir. Gelbal ve Kelecioğlu (2007)’nun 

yaptığı çalışmaya katılan öğretmenler de akran değerlendirme tekniğinin objektif olarak 

yapılamadığı düşüncesini sıklıkla dile getirmişlerdir. 

 

Şekil 2. Öğretmenlerin AÖDT Arasından En Az Kullandıkları Teknikler 

 

Tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve tutum ölçeği tekniklerinin kullanımının 

öğretmenler tarafından yeterince bilinmemesi, deneyim gerektirmesi, bazen hazırlamak için 

uzun zamana ihtiyacın olması gibi sebepler yeterince kullanılmamasının nedenleri olarak 

gösterilebilir. Bu üç tekniğe 2005 ve 2018 CDÖP’te yer verilmemiştir. Öğretmenler 

tarafından en az kullanılan teknikler arasında yer alan tutum ölçeğine coğrafya ders 

kitaplarında yer verilmemiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada öğretmenlerin AÖDT içerisinde en yoğun olarak performans değerlendirme, 

proje, gözlem, sözlü sunum ve görüşme tekniklerini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Ankete katılan öğretmenler performans değerlendirme, proje, gözlem ve sözlü sunum 

tekniklerini “hiçbir zaman” kullanmıyorum dememişlerdir. Yapılan birçok çalışma, 

performans değerlendirme ve proje tekniklerinin öğretmenler tarafından sıklıkla 

kullanıldıklarını ortaya koymuştur (Aktürk, 2012; Aydoğmuş ve Keskin, 2012; Banoğlu, 

2009; Buldur, 2009; Karakuş, 2019; Kaya, Balay ve Göçen, 2012; Manav, 2009; Yeşilyurt, 

2012; Yiğit, 2013). Sözü edilen çalışmalarda performans değerlendirme ve proje tekniklerini 

öğretmenlerin mevzuat gereği kullanmakla yükümlü olması bu tekniklerin kullanımını 

artıran önemli bir etken olarak görülmektedir. 

Sıklıkla kullanılan diğer teknikler (gözlem, sözlü sunum, görüşme) öğretmenler tarafından 

eskiden beri bilinmektedir ve diğer AÖDT’ye göre daha uygulanabilir özelliklere sahiptir. 

Karbeyaz (2018)’ın yaptığı çalışmada öğretmenlerin sözlü sunum ve görüşme tekniklerini 

yoğun olarak kullandıkları; Karalök (2014)’ün yaptığı çalışmada öğretmenlerin performans 

değerlendirme ve proje teknikleriyle beraber görüşme tekniğini de sık olarak kullandıklarını 
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ortaya koymuştur. 

Çalışmada öğretmenlerin AÖDT içerisinde en az portolyo, akran değerlendirme, tanılayıcı 

dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve tutum ölçeği tekniklerini kullandıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmenler tarafından daha az kullanıldığı belirlenen bu tekniklerin birçok 

çalışmada da kullanımının az olduğu saptanmıştır. Az kullanılan AÖDT (özellikle tanılayıcı 

dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve tutum ölçeği teknikleri) hakkında öğretmenlerin yeterli 

bilgiye sahibi olmadıkları, ayrıca bu teknikleri nasıl hazırlayacaklarını ve uygulayacaklarını 

bilmedikleri söylenebilir. Akbaş ve Gençtürk (2013), Aydoğmuş ve Keskin (2012), Özçelik 

(2011), Kaya, Balay ve Göçen (2012)’in yaptığı çalışmalarda çalışmamızın sonuçlarına 

paralel olarak tanılayıcı dallanmış ağaç ve yapılandırılmış grid tekniklerinin kullanım 

oranlarının çok düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmalarda öğretmenlerin bu 

teknikler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Şimşek (2011)’in 

yaptığı çalışmada ayrıca tutum ölçeği tekniğinin hiç kullanılmadığı, bunun nedeni olarak 

öğretmenlerin bu teknik hakkındaki bilgi yetersizliği gösterilmiştir. 

Portfolyo tekniği zaman problemi başta olmak üzere, özellikle ailenin de süreçte 

sorumluluğunun olması gibi sebeplerle kullanımının sınırlı olduğu ifade edilebilir. Nitekim 

Erdoğan (2006)’ın portfolyo tekniği ile ilgili yaptığı kapsamlı çalışmada portfolyo oluşturma 

sürecinde ailenin rolünün oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akran 

değerlendirme tekniğinin önündeki en ciddi engel ise öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını 

değerlendirirken objektif değerlendirme yapmasının zor olmasıdır. Adanalı (2008) ve Algan 

(2008)’ın yaptığı çalışmalarda bu durum önemli bir sorun olarak ortaya konulmuştur. 

Karalök (2014)’ün yaptığı çalışmada akran değerlendirme ve portfolyo tekniklerinin 

kullanım oranlarının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda literatürde yer alan 

birçok çalışmanın sonuçları ile elde ettiğimiz bulgular birbirleriyle uyuşmaktadır. 

Öğretmenler ile yapılan görüşmede AÖDT’nin tercih edilmesinde ve uygulanmasında 

karşılaştıkları sorunlar arasında; başta zaman yetersizliği olmak üzere; öğrencilerden 

kaynaklı problemler (akademik seviyelerinin yetersizliği, öğrenci ilgisizliği), sınıf 

mevcutlarının yüksek olması, okulların fiziki ve ekonomik bakımdan istenilen düzeyde 

olmaması gibi nedenlerle AÖDT’yi yoğun olarak kullanamadıklarını ifade etmişlerdir 

(Kumru ve Yaşar, 2021). Çalışmada AÖDT ile ilgili sorunlara ilişkin elde edilen sonuçlarla 

Karakuş ve Demirbaş (2011) ile Akbaş ve Gençtürk (2013)’ün yaptıkları çalışmalarda 

AÖDT ile ilgili sorunlara ilişkin elde edilen sonuçlar benzer niteliktedir. Yine yapılan birçok 

çalışmada (Aksu, 2013; Alkan, 2015; Karakuş, 2019; Kumru, 2021; Özçelik, 2011; 

Özkoparan, 2016; Yiğit, 2013) AÖDT’nin kullanılması sürecinde özellikle “zaman 

yetersizliği”nin ciddi bir problem olarak görüldüğü tespit edilmiştir. 

Öğretmenler AÖDT’nin derslerde daha yoğun olarak kullanılmasına ilişkin olarak; zaman 

problemini ortadan kaldırmak için ders saatlerinin artırılması, hizmet içi eğitim kurslarının 

veya seminerlerin verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler ayrıca bu kurs veya 

seminerlerin niteliğinin geliştirilmesi gerektiği konusunda öneride bulunmuşlardır. Ayrıca 

öğretmenler okulun fiziki ve ekonomik imkânlarının geliştirilmesi, AÖDT ile ilgili yardımcı 

bir kaynak verilmesi, müfredatın sadeleştirilmesi ve yoğunluğunun azaltılması gibi hususları 

öneri olarak ifade etmişlerdir. Çalışmada öğretmenlerin AÖDT ile ilgili hizmet içi eğitim 

alma durumları ve aldıkları bu eğitim hakkındaki düşünceleri de incelenmiştir. Hizmet içi 

eğitime katılan öğretmenlerin büyük kısmının katıldıkları eğitimi yeterli görmedikleri 

sonucuna ulaşılmıştır (Kumru ve Yaşar, 2021). 

Öğretmenlerin AÖDT’ye karşı yaklaşımlarının olumlu olduğu, fakat çeşitli sebeplerden 

dolayı AÖDT’yi sık bir şekilde kullanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir sonuca 

Banoğlu (2009) ve Kepek (2019)’in yaptığı çalışmalarda da karşılaşılmaktadır. Ayrıca 
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öğretmenlerin AÖDT’yi birçok yönden geleneksel ölçme değerlendirme araçlarına göre 

üstün bulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gerçekten de geleneksel ölçme değerlendirme 

araçlarına göre birçok yönden daha etkili ve yararlı olan AÖDT’nin okullarda Coğrafya 

derslerinde daha doğru, verimli ve etkin kullanılması için yapılması gerekenler aşağıda 

maddeler halinde sıralanmıştır: 

1- Okulların fiziki imkânları ve koşulları AÖDT’nin daha etkili uygulanabileceği 

duruma getirilmelidir. Öğrencilerin özellikle performans görevi ve proje kapsamında 

hazırladıkları ürünler ( harita, maket vb.) için ayrı bir depolama ortamının oluşturulması 

yararlı olacaktır. 

2- AÖDT içerisinden öğretmenlerin ön yargılı olduğu ve hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadığı tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve tutum ölçeği gibi teknikler 

hakkında teorik boyutundan çok uygulamalı boyutu ön plana çıkan, sayıca az öğretmenden 

oluşan küçük gruplara hizmet içi eğitim verilmelidir. Teknolojinin zirve noktasını yaşadığı 

günümüz dünyasında öğretmenlerin AÖDT’yi dijital ortamda nasıl kullanacakları 

konusunda da bilgilendirilmelidir. Ayrıca hizmet içi eğitim kursları veya seminerler; 

AÖDT alanında uzman, üniversitede görev yapan öğretim üyeleri veya konu ile ilgili 

yüksek lisans ve doktora yapmış öğretmenler tarafından verilmelidir. Çoruhlu, Er Nas ve 

Çepni (2008) ve Gülbetekin (2011) yaptıkları çalışmada hizmet içi eğitimin öğretmenlerin 

AÖDT’ye bakış açılarını olumlu etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

3- Öğretmenler için AÖDT ile ilgili örnek etkinliklerin bulunduğu bir kılavuz kitap 

hazırlanmalıdır. Bu kitapta AÖDT ile ilgili örnek etkinlik ve sorulara yer verilmeli, 

öğretmenlerin bunları nasıl hazırlayacağı, nasıl uygulayacağı ve nasıl değerlendireceği gibi 

hususlar detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. 

4- AÖDT içerisinde yer alan portfolyo ve proje gibi tekniklerin uygulanması sürecinde 

geniş bir zamana ihtiyaç vardır. Bu teknikler kullanılarak yapılan çalışmalar için müfredata 

uygulamalı bölümler eklenebilir. 

5- Özellikle öğretmenler öğrencilerin akademik seviyesinin yüksek olduğu okullarda 

öğrencileri üniversite sınavına hazırlamak için genellikle çoktan seçmeli soru tipi 

kullanmayı tercih etmektedirler. Bu durumun önüne geçmek için ÖSYM’nin yaptığı 

sınavlarda az da olsa AÖDT kullanılarak hazırlanan sorulara yer verilmelidir. Bu durum 

öğrencilerin AÖDT’ye ilişkin bakış açılarını olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca okullarda 

dönem içinde ve dönem sonunda yapılan sınavlarda AÖDT’nin uygulanmasını teşvik 

edecek düzenlemelerin yapılması yararlı olacaktır. 

6- Doğası gereği daha küçük gruplara uygulamanın mümkün olduğu AÖDT’nin daha 

etkin, doğru ve verimli uygulanabilmesi için sınıf mevcutları azaltılmalıdır. 

7- Pandemi süreci sonucunda yaygınlaşan uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin daha 

bağımsız çalışmalarına uygun olan proje, performans değerlendirme ve portfolyo teknikleri 

ile; öğrencilerin bireysel anlamda kendilerini tanımaları ve değerlendirmelerinde etkili öz 

değerlendirme tekniğinin, öğrencilerin akademik ve sosyal olarak birbirlerini 

değerlendirme fırsatı veren akran değerlendirme tekniğinin önemi artmıştır. Bu yüzden 

AÖDT’nin dijital ortamda etkin bir biçimde kullanılması için öğretmenler ve öğrenciler 

için yüz yüze veya online eğitim ve kursların düzenlenmesi yararlı olacaktır. 

8- Öğrencilerin derste ve okulda bulunduğu zamanlar dışında da aktif olarak çalışmasını 

gerektiren AÖDT’yi uygulama ve değerlendirme süreci hakkında veliler bilgilendirilmeli, 

sürecin asıl amacı, öğrenciye nasıl yardımcı olacağı, hangi kriterlere göre değerlendirileceği 

konusunda onlara rehberlik edilmelidir. 
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