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ÖN SÖZ  
 

Değerli Meslektaşlarımız,  

 

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi’ne gösterdiğiniz 
ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Hakem değerlendirmesinden geçen ve Kongremizde sunulan 
tüm akademik, sözlü ve poster bildirilere “Bildiri Tam metin” kitabında yer verilmiştir.  

 

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi’ni, Bursa Uludağ 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, OrEgDa (Organizasyon & Eğitim & Danışmanlık) 
ve Türk BilMat işbirliğiyle uluslararası düzeyde gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 
Kongre kapsamında, uluslararası düzeyde meslektaşlarla, uzmanlık, deneyim ve bilimsel 
çalışmalar paylaşılmıştır. Kongre programında çağrılı konuşmacılara, çalıştaylara, panellere, 
sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilmiştir.  

 

Kongre kapsamında, hakem değerlendirmesinden geçen 202 sözlü bildiri, 37 akademik ve 2 
poster sunulmuştur. Kongre’nin tamamlanmasının ardından bildiriler, makale biçimine 
dönüştürülmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile “Bildiriler Tam 
Metin E-Kitabı”na yayımlanacaktır. Ayrıca isteyen katılımcılar çalışmalarını seçilen dergilere 
göndermek için talepte bulunduktan sonra editör kurulu onayı ile birlikte ilgili dergilere 
gönderilecektir.  

 

Sizleri Online (Çevrimiçi) 19-22 Kasım 2020’de yapılan 2. Uluslararası Fen, Matematik, 
Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi’nde (FMGTEK 2020) görmekten onur ve mutluluk 
duyduğumuzu belirtmek isteriz. 

 

Esenlik dileklerimle,  

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ  

Düzenleme Kurulu Başkanı 
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PREFACE  
 

Dear Colleagues,  

 

We would like to thank you for your interest in the 2nd International Conference on Science, 
Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education. All academic, oral and poster 
presentations were included in the Abstracts Book which have been submitted to the peer 
review process and presented in our Conference.  

 

We are happy to fulfill 2nd International Science, Mathematics, Entrepreneurship and 
Technology Education Congress, hosted by Bursa Uludag University Faculty of Education, 
OrEgDa (Organization & Training & Consultancy) and with the cooperation of Turkish Bilmat 
at the international level. At the conference, expertise, experience and scientific studies 
were shared with colleagues at international level. In the program, invited speakers, 
workshops, panels, academic and oral presentations and poster presentations were 
included.  

 

202 oral presentations, 37 academic papers and 2 posters were presented. Now the 
conference is completed and the papers will be published in the Proceedings Full Text E-
Book provided that they are converted into an manuscript format and passed through the 
referee evaluation process. In addition, after requesting the participants to submit their 
works to the selected journals, they will be sent to the related journals with the approval of 
the editorial board.  

 

We would like to state that we were honoured and pleased to see you at the 2nd 
International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology 
Education (FMGTEK 2020) held online on November 19-22, 2020.  

 

Best regards,  

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ,  

President, FMGTEK 2020
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Hayvanların Sınıflandırılması Konusunun Öğretiminde Argümantasyon Tabanlı 
Etkinlik Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Argümantasyon Becerilerine 

Etkisi 

Emine YURTYAPAN, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye, emineyurtyapan@hotmail.com 

Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye, abostan@balikesir.edu.tr 

 

Öz 

 Bu çalışmanın amacı, ortaokul 5. sınıf "Hayvanların Sınıflandırılması" konusunun öğretimine yönelik 
rehberli sorgulama yaklaşımı benimsenerek uygulanan argümantasyon destekli etkinliklerin ayrıntılı bir şekilde 
ele alınarak öğrencilerin argümantasyon becerilerinin geliştirilmesine etkisini incelemektir. Çalışma bir 
ortaokulda 5. sınıf seviyesindeki 14 kız, 11 erkek, toplam 25 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma tek gruplu 
ön test son test zayıf deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada "Hayvanların Sınıflandırılması" 
konusunun öğretimi için argümantasyon destekli etkinlikler grup çalışması şeklinde uygulanmıştır. Veriler 
çalışma kâğıtları şeklinde uygulanan açık uçlu sorulardan elde edilmiştir. Verilerin analizi, betimsel analiz tekniği 
kullanılarak Sadler & Fowler (2006) tarafından önerilen argümantasyon kalitesi rubriği ile gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan analiz sonucunda etkinliğin başlangıcında grupların argümantasyon kalitesinin üst düzey değil iken, 
etkinliğin sonunda argümantasyon kalitesinin en üst düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca etkinliğin sonunda 
genel olarak sınıfın argümantasyon kalitesi yükselmiştir. Bu çalışma örnek alınarak üst sınıf seviyelerinde 
"Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması" konusunda yapılabilecek argümantasyon destekli uygulamalarda 
öğrencilerin argümantasyon kalitesinin daha da artması için çalışma kâğıtlarına birden fazla çürütücü ve karşıt 
argümanların yazılmasına yönelik hatırlatıcı yönergeler yerleştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, hayvanları sınıflandırma, rehberli sorgulama yaklaşımı 

Abstract 

 The aim of this study is to examine the effects of the argumentation-supported activities applied by 
adopting a guided inquiry approach to the teaching of the subject of "classification of animals" in the 5th grade 
of secondary school and the effect of the students on the development of their argumentation skills. The study 
was carried out in a secondary school with 14 girls and 11 boys, totally 25 students at the 5th grade. The 
research was conducted using single group pretest posttest weak experimental design. In the study, 
argumentation supported activities were applied in the form of group work for the teaching of "Classification of 
Animals ". The data were obtained from open-ended questions applied in the form of worksheets. The analysis 
of the data was carried out with the descriptive analysis technique, using the argumentation quality rubric 
proposed by Sadler & Fowler (2006). As a result of the analysis, while the quality of the groups' argumentation 
was not high at the beginning of the activity, it was seen that the highest level of argumentation at the end of 
the activity. In addition, the overall argumentation quality of the class improved at the end of the activity. 
Taking this study as an example, reminder instructions for writing more than one rebuttal and opposing 
arguments can be placed on the worksheets in order to increase the argumentation quality of the students in 
the argumentation-supported applications that can be done on "Diversity and Classification of Living Beings" at 
upper grade levels. 

Keywords: Argumentation, classification of animals, guided inquiry approach 

Giriş 

Çocukların doğuştan sahip oldukları merak, çevresindeki olayları sorgulamasını, araştırmasını, keşfetmesini 
ve öğrenmesini tetikleyici en güçlü duygulardandır. Ancak öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencinin 
merakını ve ilgisini doğru yönlendirebilecek, anlamlı sorular sormasını sağlayabilecek öğrenme ortamları ve 
materyalleri sunmak gereklidir. Öğrencilerin sorgulamalarını sağlayabilecek ortamların sunulmasında en uygun 
derslerden biri Fen Bilimleri dersidir. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Fen Bilimleri dersi öğretim 
programının temel öğretim stratejisi olarak araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı olduğunu 
belirtmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). 

Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencilerin bilgiyi yapılandırırken bilim insanlarının kullandıkları 
yöntemleri uygulayan süreç odaklı bir öğrenme yaklaşımıdır (Keselman, 2003). Bu süreçte öğrenci bir bilim 
insanı rolünü üstlenerek sorular sorar, deney ve gözlemler yapar, deney ve gözlemlere dayalı açıklamalarıyla, 
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öğrenmenin sorumluluğunu üstlenir (National Research Council [NRC], 2000). Bu bakımdan bilgiye ulaşmada 
araştırma sorgulama süreci sadece deney ve gözlem yapma değil, ayrıca argümanlar üretme sürecidir (MEB, 
2018). Literatürde argüman ve argümantasyon ile ilgili pek çok tanımlama yapıldığı görülmektedir. O'Keefe'e 
(1977) göre argüman, bireylerin herhangi bir iddiayı desteklemek için iddia ve gerekçeleri bir arada olacak 
şekilde ürettiği "cümle" dir. Öte yandan Habermas (1984) argümanın sistematik bir şeklide oluşturulan geçerli 
bir iddia, sebepler ve deliller içermesi gerektiğini belirtmiştir. Argümantasyon ise bilimsel iddiaların deliller 
aracılığı ile desteklenerek değerlendirildiği bilimsel tartışma ve sosyal etkileşim süreci olarak tanımlanmaktadır 
(Erduran & Jiménez- Aleixandre, 2008). Argümantasyon bilimsel bilgiyi üretmede, değerlendirmede ve 
ilerlemesini sağlamada kritik bir öneme sahip olduğundan öğretim süreci içerisinde temel bir bileşendir (Bricker 
& Bell, 2008). Argümantasyonun temelinde öğrencilerin var olan problemi çözmek için alternatif bakış açılarını 
ve alternatif çözümleri inceleyip değerlendirerek karar verme becerilerinin gelişmesi vardır. Alternatif bakış 
açılarının oluşturduğu bilişsel dengesizlik, düşünmenin başlamasını sağlar. Bu özelliğiyle argümantasyon, 
yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını temele alan fen öğretiminde kullanılabilecek etkili bir yöntemdir.  

Son yıllarda argümantasyon ile ilgi yapılan pek çok araştırmada Toulmin Argüman Modeli'nin kullanıldığı 
görülmüştür (Hasançebi, 2014; Kabataş Memiş, 2011; Özlük, 2019; Öztürk, 2013; Yüksel, 2019). Toulmin'e 
(2003) göre argüman, iddia (claim), veri (data), gerekçe (warrant), destekleyici (backing), sınırlayıcı (qualifier) ve 
çürütücü ( rebuttal) olmak üzere altı öğeden oluşmaktadır. Bu modelde iddia, veri ve gerekçe temel öğe, 
destekleyici, sınırlayıcı ve çürütücü ise karmaşık argümanlarda bulunması gereken yardımcı öğeler olarak kabul 
görmektedir.  

Argümantasyon yönteminin fen öğretiminde kullanılmasının bilişsel, duyuşsal pek çok becerilerin 
gelişimine katkı sağladığı çeşitli araştırmalarda (Fettahlıoğlu, 2016; Öğreten & Uluçınar, 2014; Yıldırır & 
Nakiboğlu, 2014) görülmektedir. Bu nedenle ortaokul 5. sınıflarda argümantasyon destekli yürütülen bu 
çalışmada rehberli araştırma sorgulama yaklaşımı benimsenerek "Canlılar Dünyası" ünitesindeki  "F.5.2.1.1. 
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır" (MEB, 2018) kazanımına yönelik bir 
etkinlik kullanılarak rehberli sorgulama sürecinde öğrencilerin argümantasyon becerileri belirlenmiştir.   

Canlıların sınıflandırılması ile ilgili alan yazın incelendiğinde hayvanların sınıflandırılması konusunda 
öğrencilerin pek çok kavram yanılgısına sahip oldukları görülmektedir (Çinici, 2011; Özdemir ve Çalışkan, 2018; 
Saka, Ayas ve Enginar, 2002; Türkmen, Çardak ve Dikmenli, 2002). Özellikle ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin 
"Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar" konusundaki kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla Özdemir ve 
Çalışkan (2018) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin "Sürünen her canlı sürüngendir.", "Uçan her canlı 
kuştur.", "Yüzen/ suda yaşayan her canlı balıktır.", "Dış yüzeyi sert olan canlılar omurgalı, yumuşak olan canlılar 
omurgasızdır.", "Bir canlı hem omurgalı hem omurgasız olabilir.", "Bir canlı iki omurgalı sınıfına birden ait 
olabilir.", "Memeliler yumurtlayarak doğurur." kavram yanılgılarına sahip olduğu görülmüştür. Namdar ve 
Demir (2016) çalışmalarında omurgalı ve omurgasız canlıları sınıflandırmak için argümantasyon tabanlı 
etkinlikler geliştirmiş ve argümantasyon tabanlı sınıflandırma etkinliği kullanmanın ortaokul öğrencilerinin 
canlıların sınıflandırılmasını anlamada etkili olduğunu belirtmiştir. Yukarıda bahsedilen canlıların 
sınıflandırılması konusunda öğrencilerde karşılaşılan kavram yanılgıları ve Namdar ve Demir (2016) yaptıkları 
çalışmadan yola çıkarak kullanılan etkinliklerle gerek ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin argümantasyon 
becerilerinin geliştirilmesi gerekse öğretmenlere argümantasyon destekli rehberli sorgulama yaklaşımı 
benimsenerek hazırlanan bir örnek ders planının uygulanma örneklerinin sunulması amaçlanmıştır. Bu 
çalışmanın amacı ortaokul 5. sınıf "Canlıların Dünyası" ünitesinin "Hayvanların sınıflandırılması" konusunun 
öğretimine yönelik rehberli sorgulama yaklaşımı benimsenerek uygulanan argümantasyon destekli etkinliklerin 
ayrıntılı bir şekilde ele alınarak öğrencilerin argümantasyon becerilerinin geliştirilmesidir. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmayla rehberli sorgulama yaklaşımı benimsenerek "Hayvanların Sınıflandırılması" konusunun 
öğretimine yönelik uygulanan argümantasyon destekli etkinliklerin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin 
argümantasyon kalitesine etkileri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışma ön-test son-test zayıf deneysel 
desen kullanılarak yürütülmüştür. Deneysel araştırmaların amacı, sistematik bir yöntem kullanarak yapılan bir 
müdahalenin belirli şartlarda kontrol altındaki bir sorunun çözümündeki etkisini incelemektir (Özmen, 2019). 
Deneysel araştırma türlerinden biri olan zayıf deneysel desende, deneysel işlemin etkisi tek bir grup üzerinde 
uygulama öncesinde ön test, uygulama sonrasında son test kullanılarak belirlenir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). Yapılan bu araştırmada "Hayvanların Sınıflandırılması" konusuna yönelik 
uygulanan argümantasyon tabanlı etkinliklerle yapılan rehberli sorgulamaya dayalı öğretimin argüman kalitesi 
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üzerine etkisinin tek grup üzerinden incelendiği için tek gruplu ön test-son test zayıf deneysel desen 
kullanılmıştır. Tablo 1'de zayıf deneysel desenin simgesel gösterimi verilmiştir. 

Tablo 1.  
Zayıf Deneysel Desenin Simgesel Gösterimi 

Grup Ön Test Uygulama Son Test 

Çalışma grubu Çalışma kâğıdı-1 Argümantasyon tabanlı etkinliklerle 
rehberli sorgulamaya yönelik öğretim 

Çalışma kâğıdı-2 

 
Çalışma Grubu 

Bu çalışma, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Marmara bölgesindeki bir devlet ortaokulunda 5. sınıf 
düzeyinde öğrenim gören 14 kız, 11 erkek olmak üzere toplam 25 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışma grubunda 
yer alan öğrenciler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Kolay ulaşılabilir örnekleme 
yönteminde araştırmacı, ulaşılması kolay ve yakın olan durumlardan örneklemi belirlediğinde bu durum, 
araştırmacıya kolay ulaşılabilirlik, zaman ve maliyet açısından pek çok avantaj sağlar (Patton, 2014; Yıldırım ve 
Şimşek, 2016). Bu çalışmada "Hayvanların Sınıflandırılması" konusuna yönelik kullanılan argümantasyon 
destekli etkinliklerin uygulaması araştırmacılardan birinin öğretmenliğini yaptığı ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin 
tamamı ile gerçekleştirilmesinden dolayı çalışmadaki katılımcıların kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine 
uygun olarak belirlendiği düşünülmektedir.  

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak ön test-son test şeklinde çalışma kâğıtlarındaki açık uçlu sorular 
ve uygulanılan etkinlikler kullanılmıştır. Çalışma kâğıtlarının (Çalışma kâğıdı-1 ve Çalışma kâğıdı-2) ve 
etkinliklerin kapsam geçerliliğinin sağlanması amacıyla iki fen alan uzmanından görüşler alınarak gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. Çalışma kâğıtları ve etkinlikler öğretim süreci bölümünde sunulmuştur. 

Çalışma kâğıtları 

Çalışmada öğrencilerin hayvanların sınıflandırılmasında dikkate alınan kriterlerin neler olabileceğine ilişkin 
ürettikleri argümanların kalitesini incelemek amacıyla ön test ve son test olarak çalışma kâğıtları kullanılmıştır. 
Bu araştırma kapsamında uygulanan etkinlikler ve çalışma kâğıtları "F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek 
benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır" kazanımına yöneliktir (MEB, 2018). Dolayısıyla ön test ve son test 
şeklinde uygulanan Çalışma kâğıdı-1 ve Çalışma kâğıdı-2'de "denizanası ve midye" canlıları öğrencilere örnek 
verilmiştir. Bu canlılara ilişkin belirli bir senaryo durumuna bağlı olarak "denizanası ve midye, hayvanların hangi 
grubuna girer? Açıklayınız." açık uçlu sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin "Hayvanların Sınıflandırılması" 
konusunda argümanlarını üretmeleri için hedef soru olarak bu sorunun belirlenmesinde "Kabuklu her hayvan 
(salyangoz, midye, yengeç vb.)/ sert hayvanlar omurgalı canlıdır" (Özdemir ve Çalışkan, 2018) kavram yanılgısı 
etkili olmuştur. Bu durumun öğrenciler açısından tartışmaya, araştırmaya ve sorgulamaya açık bir problem 
durumu olması, canlıların anatomik yapısının özelliklerine göre yapılan hayvanların sınıflandırılmasındaki temel 
kriterlerden biri olan omurganın canlının dışsal bir özelliği değil, iç yapısına ait bir özellik olduğunu öğrenmesi 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Öğretim süreci 

Yürütülen bu çalışmada rehberli sorgulama yaklaşımının kullanıldığı öğretim sürecinde argümantasyon 
destekli etkinlik kullanılmıştır. Öğretim süreci MEB (2018) Fen Bilimleri dersi öğretim programı temel alınarak 4 
ders saati olacak şekilde tasarlanmıştır. Etkinlikler Namdar ve Demir (2016)’in çalışmalarında kullandıkları 
“örümcek mi? böcek mi?” etkinliğinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Öğretim sürecinde yapılan etkinlikler 
aşağıdaki gibi özetlenmiştir: 

1. Ders (Isındırma Etkinlikleri) 

Öğrenciler 5 kişilik heterojen gruplara ayrılır. Her gruptan kendi içerisinde görev paylaşımı (sözcü, yazman 
vb.) yapmaları ve grup isimlerine karar vermeleri istenir. Oluşan grup isimleri, "Şampiyonlar", "Altın Elma", 
"Kaplanlar", "Yıldızlar" ve "Zekiler" şeklinde öğrenciler tarafından belirlenmiştir. Öğrencilerin dikkatini çekmek 
amacıyla her gruba Şekil-1'de yer alan Çalışma kâğıdı-1 dağıtılır. Çalışma kâğıdı-1'de verilen durumu tartışmaları 
ve iddialarını verilen boşluklu kısma açıklayarak yazmaları istenir. 
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Şekil 1. Çalışma kâğıdı-1(Ön test) 

Gruplar iddialarını yazdıktan sonra her grubun sözcüsü iddialarını sınıf ile paylaşır. Öğrencilerin gruplar 
arası tartışma yapmalarındaki amaç gruplar arası benzer ve farklı düşüncelerin öğrenciler tarafından 
karşılaştırılarak sorgulanmasını sağlamaktır. Daha sonra öğrencilere bir adet omurgasız (salyangoz), bir adet 
omurgalı (kaplumbağa) hayvan şekli içeren Şekil 2'deki boyama kâğıdı dağıtılır. 

 

Şekil 2. Omurgalı ve omurgasız hayvan boyama kâğıdı 

Öğretmen, bu çalışma kağıdında yer alan canlıların özellikleri hakkında öğrencilerden fikirlerini 
belirtmelerini ister. Ayrıca çalışma kağıdında yer verilen iki hayvanın ortak ve farklı özelliklerini keşfetmeleri 
amacıyla öğrencilerden renkli kalemlerle bu canlıların vücut kısımlarını boyamaları ve gözlemleri sonucu 
keşfettikleri benzerlikleri ve farklılıkları not almaları istenir. Boyama kâğıdının öğrenciler tarafından 
doldurulmuş haline ait bir kaç örnek Şekil-3'te sunulmuştur. 

 

Şekil 3. Boyama kâğıdının öğrenciler tarafından doldurulmuş hali 

 

2. Ders (Argüman ve gerekçe sunma etkinlikleri) 

Öğrenciler ilk derste salyangoz ve kaplumbağa resimleri üzerinden belirledikleri omurgalı ve omurgasız 
hayvanların özelliklerini grup arkadaşları ile tartışırlar. Öğrenciler tartıştıkları fikirlerini Şekil 4’de verilen tabloya 
kaydeder.   



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

16 
 

 

Şekil 4. Omurgalı-omurgasız tablosu 

Daha sonra öğretmen grup sözcülerinden, gözlemlerinin neler olduğunu sınıf ile paylaşmalarını isteyerek 
sınıf içi tartışma ortamı oluşturur. Ayrıca gruplardan bu süreçte kendi gruplarının bulamadığı ancak başka 
grupların belirledikleri özellikleri tabloya kaydetmeleri istenir.  

Daha sonra öğretmen her gruba üç omurgalı üç omurgasız toplam altı hayvan resminin bulunduğu kartlar 
dağıtır. Öğrenciler bu canlıların omurgalı ya da omurgasız olduğuna karar vermek için grup içerisinde tartışırlar. 
Gruplardan omurgalı ve omurgasız olarak ayırdığı hayvanları kendilerine verilen Şekil 5'teki tabloya yapıştırarak 
bu hayvanların hangi nedenlerle omurgalı-omurgasız olduklarına ilişkin gerekçelerini yazmaları istenir. 
Öğretmen gruplara gerekçelerini yazarken tablolarındaki verilerini kullanabileceklerini söyler. 

 

Şekil 5. Resimleri verilen omurgalı-omurgasız hayvanları sınıflandırmak için kullanılan tablo  

Öğrenciler Şekil 5'teki bu tabloyu doldurduktan sonra grup kartonuna yapıştırırlar. Daha sonra her grubun 
sözcüsü hangi hayvanı omurgalı, hangi hayvanı omurgasız olarak belirlediklerini gerekçeleri ile birlikte sınıfta 
paylaşarak sınıf içi tartışma gerçekleştirilir. Dersin bu bölümünde öğrencilerin poster hazırlarken yaptıkları 
çalışmalar Şekil 6'da verilmiştir. 

 

Şekil 6. Öğrencilerin poster hazırlama aşaması 

3. Ders (Argüman ve delil sunma etkinlikleri) 

Etkinliğin son kısmında öğrencilerin midye ve denizanası canlılarının hangi gruba dâhil olduğuna yönelik 
düşüncelerinin değişip değişmediğini incelemek amacıyla bu canlılarının resimlerinin yer aldığı Şekil 7'deki 
Çalışma kâğıdı-2 verilerek öğrencilere "Sizce midye ve denizanası hangi canlı grubuna dâhil olabilir?" sorusu 
yöneltilir.  

 

Şekil 7. Çalışma kâğıdı-2 (Son test) 
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Öğrenciler Şekil-7'de gösterilen ellerinde bulunan resimdeki canlıda belirlediği özellikleri çalışma kağıdı-
2’de yer alan “gözlemleriniz” kısmına yazarlar. Bu kısım öğrencilerin resimdeki canlıyı sınıflandırırken 
kullanacakları verileri oluşturur. Ayrıca daha önceden sınıf içi tartışmalar ile tablolara kaydettikleri omurgalı ve 
omurgasız canlıların özelliklerini kullanarak açıklama yazabilecekleri hatırlatılır. Öğrenciler açıklamalarını 
yazdıktan sonra öğrencilerden çalışma kâğıtları toplanır. Dersin sonunda sınıf içi tartışma ortamı sağlamak için 
öğretmen öğrencilere resimlerde verilen canlıları sınıflandırırken nelere dikkat ettiklerini, bu sınıflamayı 
yaparken hangi verileri kullandıklarını ve bu verilerden hangilerinin yaptıkları açıklamaları destekleyip 
desteklemediğini sorar. Öğretmen sınıftaki bütün öğrencilerden gelen cevapları dinler. Ayrıca 2. derste 
öğrencilere dağıtılan canlı resimlerini kullanarak grupların yaptığı sınıflandırmalarda yapılan hataları düzeltmek 
amacıyla gerekli kontrolleri yapar.  

Verilerin Analizi 

Öğrencilerin hayvanların sınıflandırılması konusunda grup olarak cevapladıkları çalışma kâğıtlarından elde 
edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analizde elde edilen veriler, daha 
önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Yürütülen bu çalışmada 
öğrencilerin midye ve denizanasının hangi canlı grubuna ait olduğuna dair argümanları Sadler & Fowler (2006) 
tarafından önerilen “Argümantasyon kalitesi rubriği” kullanılarak analiz edilmiştir. Sadler & Fowler (2006) 
tarafından önerilen iddia ve gerekçeye dayalı rubrik, beş farklı seviyeden oluşmaktadır. En alt düzeydeki 
argümantasyon sıfır puan, en üst düzeydeki argümantasyon ise dört puan ile değerlendirilmiştir. Bu ölçeğe göre 
iddialar gerekçelerle açıklandıkça argümanların kalitesi de artar. En üst argümantasyon kalitesine sahip öğrenci, 
iddiasını ayrıntılı gerekçelerle ve kendi iddiasına karşıt iddia ile birlikte sunar. En alt Argümantasyon kalitesine 
sahip öğrenciler ise, sundukları argümanları gerekçelendiremezler. Argümantasyon Kalitesi Rubriği olarak 
adlandırılan bu ölçek aşağıda Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 2.  
Argümantasyon Kalitesi Rubriği (Sadler & Fowler, 2006) 

Puan  Açıklama  

0 Gerekçe yok  
1 Temelsiz gerekçe sunma 
2 Basit temelle gerekçe sunma 
3 Ayrıntılı gerekçe sunma 
4 Ayrıntılı temelle gerekçe ve karşı görüş 

 
Bulgular 

Argümantasyon tabanlı etkinliklerle rehberli sorgulama yaklaşımına dayalı öğretim yapılmadan önce 

ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hayvanların sınıflandırılması konusuna yönelik argümantasyon kalitelerini 

incelemek amacıyla  "denizanası ve midye acaba hayvanların hangi grubuna girer?" sorusu Çalışma kâğıdı- 1'de 

belirli bir senaryo durumunda bağlı şekilde ön test olarak öğrencilere uygulanmıştır. Yapılan ön testten elde 

edilen yanıtlar ve açıklamaları Tablo 3'te sunulmuştur. 

Tablo 3.  
Denizanası ve Midyenin Sınıflandırılmasına Yönelik Ön Testten Elde Edilen Yanıtlar  

Gruplar Denizanası Açıklama Midye Açıklama 

Şampiyonlar Omurgasız Denizanaları şeffaf olduğu 
için baktığımızda kemikleri 
olmadığını görebiliriz. İnce ve 
yumuşaktır. İnce olmasından 
dolayı çok çabuk 
parçalanabilir ve bu nedenle 
denizanasını omurgasız 
canlılar grubuna alırız. 

Omurgasız Midyenin üstüne bastığımızda 
kolayca ezilebilir. Çünkü kemikli 
hayvanlar daha serttir ve bu 
nedenle midyeler omurgasız 
canlılar grubuna girer. 

Altın Elma Omurgasız Denizanası denizde 
ayağımıza yapışabilir ve 
kumda basarsak hem bizi 
zehirle hem kuma batar. 
Denizanasını elimize 

Omurgasız Midyenin içinde canlı olduğu için 
kendini koruması amacıyla 
kabukları vardır. Midyenin 
içerisindeki canlının kemiği yoktur. 
Bu nedenle midye omurgasız bir 
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aldığımızda kıvamı jöle 
gibidir ve içinde 4 tane 
birleşmiş baloncuklar vardır. 
Bu yüzden denizanası 
omurgasızdır. 

canlıdır. 

Kaplanlar Omurgasız Denizanasının yırtılması Omurgasız Midyeye basılınca kırılması 

Yıldızlar Omurgasız Bu hayvanlardan denizanası 
olanı omurgasızdır. Çünkü 
elimize alınca 
parçalanabiliyor. 

Omurgalı Midye ise omurgalıdır. Çünkü 
serttir. 

Zekiler Omurgasız Denizanası omurgasız bir 
hayvandır ama neden 
omurgasız olduğunu 
bilmiyoruz. 

Omurgasız Omurgasız hayvanlardır. Çünkü 
yenilebilir ve ezilebilirler. 

 
Tablo 3 incelendiğinde öğretim öncesi denizanası canlısının bütün gruplar tarafından omurgasız canlı 

olarak doğru bilindiği görülmektedir. Ancak dört grup iddialarına yönelik gerekçeler sunarken, bir grup 
iddialarına yönelik gerekçe belirtememişlerdir. Dört grubun iddialarına yönelik yaptıkları açıklamalar 
incelendiğinde sadece "Şampiyonlar" grubunun omurgalıların kemikli canlılar olduğunu kastettiği, diğer üç 
grubun bilimsel kavramlar içermeyen sadece basit gözlemlere dayalı gerekçeler sundukları görülmektedir. Öte 
yandan midye canlısını dört grubun omurgasız canlı olarak doğru bildiği, bir grubun (yıldızlar) ise omurgalı canlı 
olarak belirttiği görülmektedir. Grupların iddialarına yönelik yaptıkları açıklamalardaki sundukları gerekçeler 
incelendiğinde iki grubun (Şampiyonlar ve Altın Elma) bilimsel bir kavram kullanarak omurgalı canlıların kemikli 
canlılar olması gerektiğini belirttiği, diğer üç grubun ise kavramlar içermeyen sadece basit gözlemlere dayalı 
gerekçeler sundukları görülmektedir. 

Argümantasyon tabanlı etkinliklerle öğretimden sonra ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hayvanların 
sınıflandırılması konusuna yönelik argümantasyon kalitelerini incelemek amacıyla  "denizanası ve midye acaba 
hayvanların hangi grubuna girer?" sorusu Çalışma kâğıdı-2'de son test olarak öğrencilere uygulanmıştır. 
Grupların denizanası ve midyenin sınıflandırılmasına yönelik argümantasyon tabanlı uygulama sonrasında 
verdikleri yanıtlar ve açıklamaları Tablo 4' te sunulmuştur. 

Tablo 4.  
Denizanası ve Midyenin Sınıflandırılmasına Yönelik Son Testten Elde Edilen Yanıtlar  

Gruplar Denizanası Açıklama Midye Açıklama 

Şampiyonlar Omurgasız Şeffaftır ve kolayca 
parçalanabilir. Parçalandığında 
içinden kemik çıkmaz. Omurgalı 
olsaydı yüzerken yaptığı bazı 
hareketleri yapamazdı ve içinden 
kemik görünürdü. 

Omurgasız Kırdığımızda içinden sarımsı top 
çıkar. İçinden çıkan sarımsı top 
kabuğa bağlıdır ve midyenin içi 
yumuşaktır. Midye eğer omurgalı 
olsaydı midye dolma yiyemezdik. 
Bu yüzden de omurgasızdır.  

Altın Elma Omurgasız Denizanası jöle kıvamındadır, 
şeffaf bir yapıya sahiptir ve 
tamamen omurgasız bir yapıya 
sahiptir. 

Omurgasız Midye'yi çoğu insan kabuklu 
olduğu için omurgalı sanabilir 
ama midye yumuşak olduğu için 
omurgasızdır. Kemiği yoktur. 
Bizim grupça kararımız: Midye 
omurgasız bir hayvandır. Çünkü 
ayağımızla ezdiğimiz zaman 
hemen ezilir ve ağzımıza aldığımız 
zaman kemik gibi bir his 
yaşamayız. 

Kaplanlar Omurgasız Denizanasının %95'i su, geriye 
kalan %5'i ise jel'dir. Denizanası 
elimize geldiğinde delinebilir gibi 
olması. Denizanası içine su 
doldurur. Jel kısmını kapadığında 
hareket edebilmektedir.  

Omurgasız Çünkü midye kabuk olduğu için 
bastığımızda kırılır. Midye elimize 
geldiğinde sert bir şey hissederiz 
ama midyeye ayağımızla 
bastığımızda kırılır. Midyeyi kırıp 
incelediğimizde içinde veya 
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Denizanasının kemikleri olsaydı 
dış etkilere karşı çok dayanıklı 
olurdu. Sağladığı basınç 
azalacağı için çok yavaş hareket 
ederdi.  Elimize geldiği zaman 
delinemezdi. 

dışında kemik göremeyiz. Bu 
nedenle bize göre kemiksizdir.  

Yıldızlar Omurgasız Denizanası elimize aldığımızda 
parçalanabilir. Bu yüzden 
omurgasız hayvanlar grubuna 
girer. Denizanası eğer omurgalı 
olsaydı elimize aldığımızda 
kolayca parçalanmazdı. Hem de 
omurgalı olsaydı içinden kemik 
çıkardı. 

Omurgasız Denizde ayağımıza batabilir. Aynı 
zamanda ezilebilir. Midye eğer 
omurgalı olsaydı çok zor 
ezilebilirdi. Hem de ezilince 
içinden kemik çıkmıyor. Kemik 
çıksaydı omurgalı olurdu. 

Zekiler Omurgasız Çok yumuşak bir hayvandır. 
Bazıları zehirlidir ve zehirleri alt 
kısmındadır ve çok tehlikeli bir 
hayvandır. 

Omurgasız Kemiksiz bir hayvandır. 
Çoğalabilir ve balık gibi yenilebilir. 
Ama balığın omurgası vardır. 
Midye'nin ise yoktur. 

 
Tablo 4 incelendiğinde öğretim sonrası bütün grupların denizanası ve midye canlılarını omurgasız canlı 

olarak doğru bildikleri ve iddialarına yönelik elde ettikleri verilere dayalı açıklamalar yaptıkları görülmektedir. 
Ayrıca bütün gruplar açıklamalarında omurgalı canlıların kemikli canlılar olduğunu belirterek ders süresince 
yaptıkları gözlemlerde bilimsel kavramlara yer vermeleri dikkat çekici bir bulgudur. 

Argümantasyon tabanlı etkinlerle yapılan rehberli sorgulama yaklaşımına dayalı öğretim öncesinde ve 
sonrasında denizanası ve midye canlılarının sınıflandırılmasına yönelik grupların ürettikleri argümanlar Sadler & 
Fowler (2006) tarafından önerilen argümantasyon kalitesi rubriğine göre analizi edilmiştir. Analiz sonucunda 
elde edilen puanlar Tablo 5'te verilmiştir. 

Tablo 5.  
Argümantasyon Tabanlı Etkinlerle Yapılan Öğretim Öncesi ve Sonrasındaki Argümantasyon Kalitesi Puanları 

 Öğretim Öncesi Öğretim Sonrası 

Gruplar Denizanası Midye Denizanası Midye 

Şampiyonlar 3 2 4 2 

Altın Elma 1 3 2 3 

Kaplanlar 1 1 3 3 

Yıldızlar 1 0 4 4 

Zekiler 0 1 1 2 

Toplam Puan 13 28 

 
Tablo 5'te yer alan öğretim öncesindeki ve sonundaki puanlar incelendiğinde bütün grupların süreç 

sonunda argümantasyon kalitesinin arttığı görülmektedir. Bütün grupların denizanası canlısının omurgasız bir 
canlı olduğuna dair sundukları argümanların kalitesinde öğretim sonrası artış gösterdiği görülmektedir. 
Midyenin omurgasız bir canlı olduğuna dair sundukları argümanların kalitesi üç grupta (Kaplanlar, Yıldızlar, 
Zekiler) artış gösterirken, diğer iki grubun (Şampiyonlar, Altın Elma) sundukları argümanlarının kalitesi 
öğretimden etkilenmemiş ve aynı kalmaya devam etmiştir. Dolayısıyla genel anlamda rehberli sorgulamaya 
dayalı öğretim sürecinde argümantasyon tabanlı etkinlik kullanımının bütün sınıfın toplam argümantasyon 
kalitesinin artışına katkı sağladığı söylenebilir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yürütülen bu çalışmada rehberli sorgulama yaklaşımı benimsenerek hazırlanan argümantasyon destekli 
etkinlikler grup çalışması şeklinde uygulanmıştır. Bu yolla öğrencilerin argümantasyon sürecine yönelik deneyim 
kazanmaları sağlanması amaçlanmıştır. Uygulama sürecinde öğrencilerin basit ve maliyeti düşük malzemelerle 
hazırladıkları posterlerdeki argümanların kalitesi Sadler ve Fowler (2006) tarafından önerilen rubrik kullanılarak 
analiz edilmiştir. 
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Uygulama öncesinde yapılan ön testte grupların hepsi denizanası canlısının omurgasız bir canlı olduğunu 
bilerek doğru bir iddia ileri sürmüşlerdir. Gruplardan dört tanesi iddialarını gerekçelendirirken, bir tanesi ileri 
sürdüğü iddiasına gerekçe gösterememiştir. Uygulama sonunda ise grupların hepsi denizanasının omurgasız bir 
canlı olduğunu gerekçeleri ile birlikte ifade etmişlerdir. Ayrıca beş gruptan iki tanesi argümanlarında iddia, veri, 
gerekçe ve karşıt iddiaya yönelik zayıf çürütücüler kullanarak argümantasyon kalitesinin en üst düzeye 
ulaştırmıştır. Öte yandan midye canlısına ilişkin uygulama öncesinde üretilen argümanlar incelendiğinde beş 
gruptan dört tanesi omurgasız bir canlı olduğunu bilerek doğru bir iddia, bir tanesi ise yanlış iddia ileri 
sürmüştür. Doğru iddiaları ileri süren dört grubun hepsi iddialarına gerekçe göstermiştir. Argümantasyon 
destekli etkinliklerle yapılan öğretim sonrasında ise grupların hepsi midyenin omurgasız bir canlı olduğunu 
gerekçeleri ile birlikte ifade etmişlerdir. Ayrıca bu dört gruptan bir tanesi argümanlarında iddia, veri, gerekçe ve 
karşıt iddiaya yönelik zayıf çürütücüler kullanarak argümantasyon kalitesi en üst düzeye yükseltmiştir. Burada 
zayıf çürütücülerden kastedilen karşıt iddiaya yönelik tek çürütücünün kullanılmasıdır. Yürütülen bu çalışmada 
gruplardan hiçbirinin birden fazla çürütücü ifade kullanmadığı görülmüştür. Toulmin Argümantasyon modelinde 
çürütücüler karmaşık ve gelişmiş argüman düzeyi olarak kabul edilmektedir (Aktamış & Hiğde, 2015). Bu 
çalışmada da 5. sınıf öğrencileri yaş grubu itibari ile karmaşık argüman olan çürütücüleri kullanmada çok başarılı 
olmadığı belirlenmiştir. Benzer olarak, Çınar (2013) 5. sınıf öğrencilerinin karşılaştıkları ilk argümantasyon 
etkinliklerinde çürütücüleri fazla kullanamadığını belirtmiştir.  

Yapılandırmacı öğrenme anlayışına göre anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için bireylerin bilgilerini 
muhakeme etmesi, değerlendirmesi ve karar verme becerilerini kullanabilmeleri gerekir. Gelişimsel açıdan 
bakıldığında da fen eğitiminde sorgulama ve tartışma bireylerdeki mantıksal düşünme becerilerini arttıran 
faaliyetlerdir (Kuhn, 2005). Bu anlamda ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programında argümantasyon 
oluşturma sürecinin fen eğitimdeki önemine dikkat çekilmektedir (MEB, 2018). Nitekim ilgili literatürde 
argümantasyonun fen öğretimine pek çok katkısı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Arlı, 2014; Balcı, 
2015; Çakan Akkaş, 2017; Hasançebi, 2014; Kabataş Memiş, 2011; Namdar ve Demir, 2016; Yüksel, 2019). 
Argümantasyon, öğretim sürecine ve pek çok becerinin gelişimine katkı sağlasa da fen sınıflarında yeterince 
kullanılmadığı çeşitli çalışmalarda görülmektedir (Osborne, 2010; Özcan, 2016). Özcan (2016) tarafından fen 
bilimleri dersi öğretmenlerinin bilimsel argümantasyon sürecini sınıflarında kullanma düzeylerinin ve 
argümantasyona yönelik farkındalıklarının belirlenmesi amacıyla gözlem ve görüşmeler yapılarak yürütülen nitel 
çalışmada öğretmenlerin, sınıf ortamında argümantasyonu yaygın olarak kullanmadığı görülmüştür. Ayrıca bu 
durumun okulun bulunduğu yerleşim bölgesine ya da öğretmenlerin mesleki deneyimlerine göre bir farklılık 
oluşturmadığı belirtilmiştir. Öğretmenlerin argümantasyon sürecini sınıflarında az kullanmaları 
argümantasyonda kullanılan etkinliklerle ilgili olarak yeterli farkındalığa sahip olmamalarından kaynaklandığı 
belirlenmiştir. Bu durum öğretmenlerin argümantasyonu sınıf ortamında yeterince kullanmamaları ve 
öğrencilerin argümantasyon temelli etkinliklere alışkın olmamalarından kaynaklandığı söylenebilir. Dolayısıyla 
argümantasyon uygulamaları fen sınıflarında kullanımı daha yaygınlaştırılarak öğrencilerin sınıf ortamında 
mantıksal düşünme becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar sunulmalıdır.  

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. 

Yürütülen bu çalışmada uygulanılan argümantasyon destekli uygulamalarla öğrencilerin bilgi üretimine 
yönelik deneyim kazanmalarına olanak sağlamakla birlikte öğretmenlere argümantasyon temelli etkinliklerin 
uygulanmasına etkili bir örnek olabilir. Üst sınıf seviyesindeki öğrencilerin birden fazla karşıt argüman ve 
çürütücüler kullanarak üst düzey argümanlar üretebilmesi gerekmektedir. Bunun için çalışma kâğıtlarına 
çürütücü ve karşıt argümanların yazılmasına yönelik hatırlatıcı yönergeler yerleştirilebilir. Uygulama sürecinde 
gruptaki öğrencilerin iş bölümü yaparak etkinliğe aktif katılım sağladıkları gözlemlenmiştir. Öğrencilerin daha 
fazla argüman oluşturmaları ve çürütücüler kullanmalarını sağlamak için gruplara verilen süre arttırılarak daha 
kaliteli argümantasyon süreci elde edilebilir. Bu yönde öğrenciler ile daha fazla etkinlik yapılarak sorgulama 
temelli öğretim için öğrencilere uygun ortamlar sağlanabilir.  
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Öz  

 Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin, lisans öğrenimleri boyunca öğrendikleri kuramsal bilgileri 
gerçek okul ortamında uygulama fırsatı buldukları ve öğrencilerle bizzat iletişim halinde bulundukları 
öğretmenlik uygulaması dersi, öğrencilerin mezuniyet sonrasında öğretmenlik yaşantılarına yön verecek kilit bir 
derstir. Eğitim ve öğretimin niteliğinin arttırılabilmesinin yolu, öğrencilerin henüz mezun olmadan mesleki 
yeterlilikleri edinmelerinden geçmektedir. Klinik Danışmanlık Modeli (KDM) kapsamında uygulama 
öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması derslerinde uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı 
tarafından sistematik ve nesnel dönütler alması, uygulama öğrencilerinin mesleki gelişimlerine olumlu katkılar 
sağlamaktadır.  Çalışma öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sınıf öğretmeni olacak iki son sınıf uygulama 
öğrencisi ve süreçte görevli paydaşlar ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler yerleştikleri ilkokulun aynı dördüncü 
sınıf şubesindeki öğrencilere fen kavramlarını anlatmışlar ve öğretmenlik performansları uygulama öğretim 
elemanı, uygulama öğretmenleri ve aynı sınıfta uygulama yapan akranları tarafından gözlenmiştir. Ders 
sonrasında paydaşların katılımıyla son görüşmeler düzenlenmiş, ders süreci ve son görüşmeler kaydedilmiştir. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak: 1) 
Uygulama öğrencilerinin anlattıkların Fen Bilimleri derslerinin ve 2) Dersler sonrası yapılmış üçlü görüşmelerin 
video kayıtları kullanılmıştır. Araştırmadan edinilen bulgulara modelin ülkemizdeki okullarda nasıl 
uygulanabileceği, son yıllarda YÖK-MEB işbirliği ile atılan önemli adımlar ve ülke genelinde uygulama 
öğretmenlerine verilen danışmanlık eğitimleriyle de ilişkilendirilerek yer verilmiştir. Bundan sonraki yıllarda 
uygulama öğrencilerine verilecek geri bildirimlerin, ülkemizdeki çalışmalara da paralel olarak daha etkin olarak 
uygulanabilmesi adına, bundan sonra görev alacak paydaşlara önerilerde bulunulmuştur.    

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, Klinik Danışmanlık Modeli, öğretmenlik uygulaması, sınıf öğretmenliği. 

 

Abstract  

 The teaching practice course, in which students studying at the faculty of education have the opportunity 
to apply the theoretical knowledge they have learned during their undergraduate education in a real school 
environment, is a key course that will guide students' teaching lives after graduation. Within the scope of the 
Clinical Supervision Model, the objective feedbacks of the stakeholders in the teaching practice lessons make 
positive contributions their professional development. The study was carried out with two senior preservice 
teachers who will be classroom teachers and the stakeholders involved in the process. The students explained 
the science concepts to the students in the same fourth grade class of the primary school they were placed in, 
and their teaching performances were observed by the stakeholders including their peers who were practicing 
in the same class. After the lesson, three-way conferences were held with the participation of stakeholders, the 
course process and final conferences were recorded. Case study from qualitative research methods was used. 
As data collection tools, video recordings of 1) the Science lessons and 2) the three-way conferences were 
used. The findings are included in relation to how the model can be applied in schools in our country, the 
important steps taken in recent years with the cooperation of YÖK and MEB and the counseling training given 
to the mentoring teachers throughout the country. In order to apply the feedback to be given to the preservice 
teachers more effectively in parallel with the studies in our country in the following years, suggestions were 
made to the stakeholders who will take part from now on.  

Keywords: Clinical supervision model,  elementary school, science, teaching practice.  
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Giriş 

        Öğretmenlik uygulaması dersi eğitim fakültelerinin son sınıfında okuyan uygulama öğrencilerinin, fakültede 
öğrendikleri kuramsal bilgileri gerçek okul ortamında uygulamaya döktükleri, öğrencilerle bizzat iletişime 
geçerek, öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayıp, mesleki deneyime ilk adımı attıkları bir derstir.  Eğitim 
öğretim kalitesinin arttırılabilmesinin yolu, uygulama öğrencilerinin henüz eğitim fakültelerinden mezun 
olmadan yeterli alan ve pedagojik bilgiye sahip olarak mesleğe kazandırılmalarından geçmektedir (Bulunuz & 
Gürsoy, 2018).  Bunun için de nitelikli, mesleki özerkliğe ve birtakım mesleki yeterliklere sahip, hem kendi 
sürekli mesleki gelişimi için sorumluluk alabilen hem de bütün olarak eğitim politikalarının ve uygulamalarının 
geliştirilmesi için mesleğe katkı sağlayabilen öğretmenler yetiştirilmelidir (ETUCE, 2008). Öğretmen adaylarının 
meslek yaşamlarında karşılaşacakları çeşitli problemlerin çözümüne yardımcı olacak bilgi ve becerileri hizmet 
öncesi eğitimlerinde kazanmaları mesleğe hazır başlamalarına yardımcı olacaktır (Semerci, 2005).  

        Uygulama öğrencilerinin fakülteden mezun olduklarında mesleğe hazır bir şekilde başlayabilmelerinin yolu 
öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersleri sürecinde dersleri nasıl işledikleri, ders esnasında kritik 
kararları nasıl verdikleri, olağan dışı durumlarda nasıl stratejiler izledikleri, eğitim fakültesinde almış oldukları 
konu alanı bilgileriyle pedagojik bilgilerini ne şekilde bütünleştirdikleri üzerine sorgulama yapmalarından 
geçmektedir. Bunun için de öğretmenlik uygulaması sürecinde alınan teorik eğitimler ve uygulama arasında bir 
paralellik olmalıdır. Aksi halde öğretmen adayları mesleki yaşantılarına 21. Yüzyılda yetişen öğrencilerin yer 
aldığı sınıf ortamlarında karşılaşacakları belirsizlikler ve zorluklar karsında etkili ve tam donanımlı olmadan 
öğretmenliğe başlayacaklardır. Bunun önüne geçmenin yolu ise tıp eğitiminde olduğu gibi uygulamaya dönük 
olarak aday öğretmenler, mesleki bilgilerini uygulama yoluyla nasıl oluşturacaklarını ve öğrencilerin 
öğrenmesini sağlamak için bu bilgileri nasıl kullanacaklarını bilen uzman uygulayıcılar olarak hizmet öncesinde 
henüz mesleğe atılmadan yetiştirilmelidirler. 

         Eğitimlerinin son yılında uygulama öğrencilerinin mesleki performansları ile ilgili olarak diğer paydaşlardan 
geri bildirim alarak mezun olmaları, herhangi bir kurumda çalışmaya başladıklarında kendilerine daha güvenli ve 
gerekli bilgi ve becerilere sahip olarak mesleğe atılmalarına neden olacaktır (Bulunuz, Gürsoy, Kesner, Göktalay, 
& Salihoğlu, 2014). Bundan dolayı öğretmenlik uygulaması derslerinde diğer iki paydaştan sistematik ve nesnel 
dönütler almak uygulama öğrencilerinin profesyonel gelişimlerine oldukça olumlu katkılar sunacaktır.  

         Son yıllarda birçok ülkenin eğitim sistemlerindeki aksaklıkları öğretmen eğitimiyle ilişkilendirdiği ve bu 
konuda sürekli reform çalışmaları yürüttüğü gözlenmektedir (Aksoy ve Gözütok, 2017, s. 1673).Öğretmen 
eğitimindeki son reformlar, öğretmen eğitiminin kalitesinin daha iyi algılanmasına neden olmuştur (Darling-
Hammond, 2012).  Örneğin, Avustralya, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerde öğretmen eğitiminin uygulamaya 
dayalı olduğu görülmektedir. Avustralya’da hem dört yıllık lisans düzeyinde hem de yüksek lisans düzeyinde 
öğretmen eğitimi programları bulunmaktadır (Mayer, Pecheone ve Merino, 2012).  Eğitimde başarılı olan 
ülkelerden biri olan Hollanda’da hem dört yıllık lisans düzeyinde hem de yüksek lisans sonrası öğretmen eğitimi 
programları olduğu (Hammerness, Tartwijk, & Snoek, 2012); bu programların önemli ölçüde uygulamaya dayalı 
olduğu; öğretmen adaylarının dört yıl boyunca her yıl haftalık ders saati daha fazla olacak şekilde öğretmenlik 
uygulamalarına gittiği; her yıl gözlem yaptığı ve ders anlattığı görülmektedir (Ergun & Avcı, 2013).  Dünyada 
gerçekleşen tüm bu değişimler ışığında ülkemizde de öğretmenlik uygulaması derslerinin zamanı ve süresinin 
dedeğişime uğraması kaçınılmaz olmuştur. Lisans ve pedagojik formasyon sertifika eğitimi 
programlarındaöğretmenlik uygulaması dersi iki dönem süre ile haftada altı ders saatidir. Her bir dönemde 
uygulama öğrencisi uygulama öğretmeninin gözetiminde farklı haftalarda olmak üzere en az dört defa ders 
anlatır. Alana/branşa bağlı olarak uygulama öğretmeni başına düşen uygulama öğrencisi sayısı göz önünde 
bulundurularak uygulama öğrencisinin dersi planlayıp işlemesine imkân verilir. Uygulama öğrencisinin 
fiilenanlatacağı ders saati; ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati bir-iki saat olanlarda en az toplam on 
dört, üç ve üzeri olanlarda ise toplam yirmi dört saatten az olmayacak şekilde planlanır (MEB, 2018).  

        Hem ülkemizde hem de dünyada gerçekleştirilen öğretmenlik uygulaması ile ilgili çalışmalarda ortak 
sorunlara rastlanılmaktadır. Hamaidi, Al-Sahara, Arauri ve Awwad (2014) tarafından gerçekleştirilen öğretmen 
adaylarının uygulama eğitimi sırasında karşılaştıkları sorunların tespit edildiği bir çalışmada öğretmen adayları, 
uygulama öğretim elemanının rehberliğinden yoksun olduklarını, uygulama öğretmeni ile iletişim sorunları 
yaşadıklarını ve yeterince destek alamadıklarını belirtmişlerdir.  Benzer şekilde Taşdere (2014) tarafından 
öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları dersinde yaşadıkları sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya 
koyulduğu çalışmada da öğretmen adayları, yeterince uygulama yapmadıklarını, öğretim strateji-yöntem-teknik, 
değerlendirme ve sınıf yönetimi becerileri bakımından hem kendilerini hem de uygulama öğretmenlerini 
yetersiz gördüklerini ve onlarla iletişim sorunu yaşadıklarını ve bunlara  ek olarak uygulamada görev alan okul 
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idaresi, uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı arasındaki iletişimin yeterli düzeyde olmamasını  en 
sık karşılaşılan problemler  olarak ifade etmiştir. Bu sorunların tespit edilmesinin yanı sıra öğretmenlik 
uygulaması sürecinde öğretmen adaylarına verilen dönütlerin öneminin saptandığı ve öğretmen adaylarına 
dönüt verilmesinin mesleki gelişim süreçlerine olan olumlu yansımalarını içeren çalışmalar hem ülkemizde hem 
de dünyada bulunmaktadır.  

         Bu çalışmanın konusu öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uygulama öğrencilerine dönüt vermek 
için kullanılan modellerden biri olan Klinik Danışmanlık Modeli, bu modele uygun olarak yetiştirilen uygulama 
öğrencilerinin Fen kavramlarını anlatma performansları ve diğer paydaşların uygulama öğrencisinin anlattığı 
ders sonrası gerçekleştirdikleri son görüşme süreçleridir. 

Klinik Danışmanlık Modeli 

Klinik Danışmanlık Modeli (KDM) ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde Robert Goldhammer (1969) ve 
Morris Cogan (1973) tarafından Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde geliştirilmiş olup, yıllardır dünyanın 
pek çok yerinde etkin biçimde kullanılmaktadır (Bulunuz & Gürsoy, 2018).  Aşağıdaki Şekil 1’de Klinik 
Danışmanlık Modeli döngüsünün aşamaları gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Klinik danışmanlık modeli döngüsü (Bulunuz & Gürsoy, 2018).  

KDM’ nin aşamaları sırası ile ön görüşme, gözlem ve veri toplama,  veri analizi, son görüşme ve yansımadır. 
KDM, Georgia State Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde de başarılı biçimde uygulanan, öğretmenlik uygulaması 
dersi kapsamında öncelikle eğitim fakülteleri içerisinde ve uygulama okullarında belirli bir standardizasyon 
sağlayarak, sistemde görev alan kişilerin ortak ve etkin katılımını sağlayan bir öğretmenlik uygulaması modelidir 
(Bulunuz & Gürsoy, 2018). Eski Yunan’da klinein ve kline kelimelerinden türetilerek meydana çıkmış bir sözcük 
olan ‘’klinik’’ yatak anlamında kullanılmakla beraber geçmiş zamanlarda hastanın yatağında yıkanması 
anlamında da kullanılmıştır. Tıpta ise klinik sözcüğü, hastaların tedavisinde sadece öğrenilmiş bilgilerden değil 
verilerden de yararlanılması gerekliliğini ifade eder.  

         Bulunuz ve Bulunuz (2016) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, Fakülte-Okul İşbirliği kılavuz kitabı 
kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulaması eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiş; eğitim 
fakültelerindeki öğretmenlik uygulaması dersini her yönden güçlendirmek hedeflenmiştir. Bu hedef 
kapsamında, Georgia State ve Uludağ Üniversiteleri İlköğretim Bölümleri işbirliği ve TÜBİTAK’ın desteği ile 
yürütülmüş olan “İyi Öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli” adlı öğretmenlik uygulaması 
modelinin teorik alt yapısı  ve uygulanma biçimlerine yer verilmiştir. 

Bu çalışmada:  

1. Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında aynı sınıfa yerleştirilen akran iki sınıf öğretmenliği uygulama 
öğrencisinin Fen Bilimleri kavramlarını öğretirken sergiledikleri öğretim performansları ve öğretmenlik 
becerileri hakkında bilgi edinmek ve,  

2. Klinik Danışmanlık Modeli kapsamında bu uygulama öğrencileri ile derslerinin hemen sonrasında yapılan son 
üçlü/ dörtlü görüşmelerde uygulama öğrencisine paydaşlar tarafından verilen dönütlerin nasıl olduğunu tespit 
etmek amaçlanmıştır.   
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Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden «durum çalışması» (Creswell, 2007) kullanılmıştır. Yin (2014) 
durum çalışmasını araştırma amaçlarına göre üç çeşit olarak sınıflandırmıştır. Bunlar keşfedici (exploratory), 
betimleyici (descriptive) ve açıklayıcı (explanatory) durum çalışmalarıdır. Araştırmanın amacı temel olarak 
“nasıl” sorusunu cevaplamaya yönelmiş olduğu durumlarda “açıklayıcı” durum çalışması stratejisi 
uygulanmaktadır. Bu araştırmada da durum çalışması türlerinden “açıklayıcı” yaklaşım kullanılmıştır. Bu 
yaklaşımın tercih edilmesinin nedeni, araştırmada Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 
son sınıfta öğrenim gören ve adı geçen TÜBİTAK projesinin deney rubunda yer alan iki bayan öğrencinin fen 
kavramlarını öğretme performanslarının ve dersleri sonunda bu uygulama öğrencilerine paydaşlar tarafından 
verilen dönütlerin “nasıl” olduğu araştırılmaktadır.  

TÜBİTAK projesinin deney grubu okullarında her öğretmen adayı uygulama öğretim elemanı tarafından 
dönem boyunca üç kez gözlenmiş ve adayın uygulama öğretim elemanı tarafından gözlenen her dersi video 
kamera tarafından kaydedilmiştir. Uygulama öğretim elemanlarının gözlediği her ders sonrasında, öğretmen 
adayı, uygulama öğretmeni ve aynı sınıfa yerleştirilmiş ikinci öğretmen adayı ile dörtlü son görüşmeler 
gerçekleştirilmiş, bu son görüşmeler de düzenli olarak video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Bu araştırmaya 
konu olan iki uygulama öğrencisi bu projenin deney grubunda görev almış ve deney grubu okullarından birinde 
dördüncü Sınıflara yerleştirilen öğrencilerden ikisidir. Bu çalışmada söz konusu iki uygulama öğrencisinin Fen 
kavramlarını anlatırken sergiledikleri ders performansları ve paydaşlardan aldıkları dönütler birbirinden 
bağımsız olarak açıklanmaktadır.  

Katılımcılar 

Araştırmada 2012-2016 yılları arasında BUÜ Eğitim Fakültesi’nde yürütülmüş olan «Sınıf öğretmenliği 
yetiştirme programları için iyi öğretmenlik uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli» adlı TÜBİTAK 1010 
projesinin deney grubunda görev almış iki sınıf öğretmenliği uygulama öğrencisi kullanılmıştır. Bu kapsamda 
uygulama öğrencilerinin Fen Bilimleri kavramlarını anlatımları sırasında çekilen ve derslerin hemen sonrasında 
tüm paydaşların katılımı ile yapılan son görüşmeler sırasında çekilen video kayıtlarından elde edilen veriler 
kullanılmıştır. Söz konusu uygulama öğrencilerinin ikisi de bayan olup, projenin uygulandığı yıl her ikisi de yirmi 
iki yaşındadır. Uygulama öğrencileri proje kapsamında aynı uygulama okulunun aynı şubesine yerleştirilmiş 
olup, süreç boyunca birbirlerinin dersini dinlemiş ve son görüşmelerde birbirlerine akran değerlendirme yapma 
fırsatı bulmuşlardır. Uygulama öğrencileri proje kapsamında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı bir devlet 
ilkokulunda uygulamalarını gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmada bayan uygulama öğrencilerinin gerçek isimleri 
yerine ‘’Berna’’ ve ‘’Buket’’ şeklinde belirlenmiş kod adları kullanılmıştır. Berna ve Buket bu çalışma kapsamında 
4. Sınıflarda ders anlatmış ve ders anlatım verileri aynı sınıftan toplanmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

          Bu araştırmada “Sınıf öğretmeni yetiştirme programları için iyi öğretmenlik uygulamaları: Klinik 
Danışmanlık Modeli” adlı TÜBİTAK 1010 projesi kapsamında toplanan verilerden:  

1. Sınıf öğretmenliği son sınıfta öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uygulama yapan iki uygulama 
öğrencisinin anlattığı Fen Bilimleri derslerine ait iki ders anlatım videosu; 

2. Bu derslerden hemen sonra tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen üçlü/dörtlü görüşmelere ait son 
görüşme video kayıtları veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. 

         Veri analizi 

         Bu derslere ve ders sonrası yapılan son görüşmelere ait video kayıtlarından elde edilen veriler betimsel 
analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Walcott (1994)’e göre betimsel analiz verilerin özgün formuna bağlı kalarak 
doğrudan alıntılarla verilerin betimsel bir yaklaşımla okuyucuya sunulmasıdır. Betimsel analiz aynı zamanda 
önceden belirlenmiş bir çerçeveye bağlı olarak nitel verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve tanımlanan 
bulguların yorumlanması olarak da tanımlanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Betimsel analiz kapsamında 
hem ders hem de son görüşme video kayıtları araştırmacılar tarafından baştan sona dek dikkatle olarak izlenmiş 
ve notlar alınmıştır. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması kapsamında yapılandırılmış gözlem formunda 
yer alan konu alanı ve alan eğitimi, sınıf yönetimi, öğretim süreci, iletişim ve kapanış alt başlıkları altında 
değerlendirilmişlerdir. Bu gözlemlere ait bulgular tablolar halinde verilmiştir. Diğer gözlem bulgularına ise 
öğrencilere kod adları tanımlanarak yer verilmiştir. 
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Bulgular 

Bu bölümde öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında Klinik Danışmanlık Modeli ile dönüt alan iki son 
sınıf öğretmenliği öğrencisinin fen kavramlarını öğretme performanslarına ait bulgular paylaşılacaktır.  

”Berna ‘’ Kod Adlı Öğrencinin Dersinin Gözlem Sürecine Ait Bulgular 

        Buket ve Berna kod adlı öğrenciler aynı eğitim fakültesinde aynı sınıfta öğrenim görmekte olup Klinik 
Danışmanlık Modeli ile dönüt alma sürecinde hem öğrenci olarak hem de akran değerlendirmesi yapmak üzere 
paydaş olarak bu süreçte yer almışlardır. Her iki öğrenciye de KDM’  nin   ön görüşme aşamasında dersin hedef 
ve kazanımları, kullanacakları öğretim stratejileri, sınıf yönetimi ve değerlendirme yöntemleri hakkında öneriler 
uygulama öğretim elemanı tarafından verilmiştir. 

      Berna’nın konu alanı ve alan eğitimi ile ilgili bulgular 

         Berna fiziksel ve   kimyasal değişim ile ilgili fen kavramlarına hakimdir. Öğrencilere bu iki kavram arasındaki 
farklılıkları sınıf içinde gerçekleştirmiş olduğu deneyler ile dersi için planladığı sürede kavratabilmiştir. 

     Berna’nın öğretim sürecine ait bulgular  

       Fen konularından fiziksel ve kimyasal değişimi deneyle anlatmak isteyen Berna tüm öğrencilere mum ve 
çakmak dağıtmıştır. Kendisi ise gösteri deneyi yaparak ispirto ocağı kullanmak isteyen Berna malzemeleri 
öğrencilere dağıttıktan sonra ispirto ocağının çalışmadığını fark etmiştir. Berna’nın ders öncesi deney 
malzemelerini kontrol etmemesinden ötürü yaşadığı plansızlık dersin akışına da yansımıştır. Ayrıca Berna 
deneylerini gerçekleştirirken önlük giymemiştir. Berna’nın öğrencileri de ateş ile yapılan deneyler esnasında 
uygulama öğrencisi tarafından uyarılmamıştır. Öğrenciler deneyleri ders kitapları üzerinde gerçekleştirmişlerdir 
ve bir öğrencinin masadaki kâğıtlarından biri tutuşmuştur. Berna’nın öğretim süreci öncesinde deneyler ile ilgili 
gerekli güvenlik tedbirlerini almamış olması öğrenciler açısından riskli bir ortam oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

         Berna’nın sorduğu sorulara yanıt veren öğrencilerden bazılarının vermiş olduğu cevaplar içerisindeki 
kavram yanılgıları Berna tarafından düzeltilmemiştir. Örneğin’’ Mum neden eridi?’’ sorusuna cevap veren bir 
öğrencinin vermiş olduğu cevapta’’ Öğretmenim mum sıcaklık aldı’’ şeklinde bir kavram yanılgısı mevcuttur. 
Öğretmeninden dönüt alamayan bu öğrenci ‘’ısı’’ ve ‘’sıcaklık’’ ile ilgili zihninde yer alan kavram yanılgısı ile 
dersi tamamlamıştır. 

         Fen Bilimleri deneylerinde alt sınıf gruplarında bireysel gözlem ve deneylerden çok grup çalışmasına teşvik 
edilmesi gereken öğrenciler bireysel çalışmalar yapmışlardır. Bu durum Berna’nın sınıf yönetimi yönünden 
yetersiz kalmasına neden olmuştur. Deneyler sırasında deney föyü kullanmayan Berna öğrencilerin dikkatini 
deneyden bağımsız kazanım dışı davranışlara yönelmelerine neden olmuştur. Berna ders sırasında öğrencilerle 
soru cevap yaptığında alan bilgisi açısından hedeflediği üç kazanımdan iki tanesine ulaşmıştır. 

         Berna’nın sınıf yönetimi becerilerine ilişkin bulgular 

         Berna’nın ispirto ocağını dersin işlenişi sırasında kontrol etmesi sınıf hâkimiyetini kaybederek öğrencilerin 
mumla ateşle oyun oynamalarına neden olmuştur. Fen Bilimleri deneylerinde alt sınıf gruplarında bireysel 
gözlem ve deneylerden çok grup çalışmasına teşvik edilmesi gereken öğrenciler Berna’nın dersinde bireysel 
çalışmalar yapmışlardır. Bu durum Berna’nın sınıf yönetimi yönünden yetersiz kalmasına neden olmuştur. Ders 
anlatımı sırasında yaşanan bu güçlükler dersin uygulama öğretmeninin zaman zaman derse müdahale etmek 
zorunda kalmasına sebep olmuştur. 

      Berna’nın öğrenciler ile iletişim sürecine ait bulgular 

         Berna, ders anlatımı sürecinde etkili iletişim kurmaya gayretli bir öğrenci olsa da sınıftaki öğrencilerin 
isimlerini öğrenememişti. Bu nedenle iletişim kurmakta ve özellikle arka sıralarda oturan öğrencilere sesini 
ulaştırmada güçlükler yaşamıştır. Berna iletişim dilini kullanırken öğrencilerine gerekli yönergeler ve dönütler 
vermek yerine duygusal tepkiler göstermiştir. Örneğin, sınıfta oluşan gürültü ve uğultu sonrasında Berna 
öğrencilerine ‘’Beni üzmeyin’’ diyerek öğrencilerine neden gürültü etmemeleri gerektiğini keşfetmeleri yerine 
duygusal yönden yaklaşmıştır. 

         Berna öğrencilerine hitap ederken Türkçe’ deki gramer kurallarına uygun şekilde konuşmamıştır. Örneğin, 
’’Mumu eritirken ne gibi değişimler oluyor?’’ sorusunu yöneltmek yerine ‘’Neler oluyor biliyor musun?’’ 
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şeklinde diksiyon hataları yapmıştır. Ancak Berna ders anlatımı sırasında yaşamış olduğu kaygı ve heyecan 
nedeniyle öğrencilerine nasıl hitap ettiğinin farkında değildir. 

         Berna sınıf içindeki tüm öğrenciler ile iletişim kurmaya çalışarak hem ön hem de arka sırada oturan 
öğrenciler ile iletişime geçmiş ve onları dersin işlenişi esnasında söz hakkı vermeye çalışmıştır. 

Uygulama Öğretim Elemanının Gözlem Sürecinde Kullandığı Teknikler ile Edinilen Bulgular 

         Uygulama öğretim elemanı ders gözlem sürecinde uygulama öğrencisinin sorduğu soruları ‘’öğretmen-
öğrenci diyalogları’’ tekniği ile kaydetmiştir. 

 ‘’Çikolatayı erittiğimde nasıl bir değişim oldu?’’ 

 ‘’Mum katı iken sıvı hale geçerken neler değişti?’’ gibi sorular ve öğrencilerden gelen cevaplar 
kaydedilmiştir. 

Uygulama öğretim elamanı ayrıca başka bir gözlem tekniği olan ‘’etkileşim analizi’’ ile sınıftaki 
öğrencilerden cevaplara uygulama öğrencisinin nasıl cevaplar verdiğini kaydetmiştir. Örneğin, bir öğrenciden 
gelen yanlış bir cevap üzerine uygulama öğrencisinin vermiş olduğu ‘’ Böyle mi düşünüyorsun ?’’ şeklindeki 
cevabını gözlem defterine kaydetmiştir.  

‘’Berna’’ Kod Adlı Öğrenciye KDM’nin Son Görüşme Aşamasında Paydaşlar Tarafından Verilen Dönütler 

        KDM’ nin bu aşamasında yapılan dörtlü görüşmelerde uygulama öğrencisi, uygulama öğretmeni, uygulama 
öğretim elemanı ve öğrencinin sınıf arkadaşı paydaş olarak yer almıştır. Bu görüşmelerde paydaşlar uygulama 
öğrencisine gelişigüzel öznel dönütler yerine gözlem formuna aldıkları somut veriler üzerinden nesnel dönütler 
vermişlerdir. İlk olarak Berna kendi anlatmış olduğu ders hakkında genel düşünlerini paylaşmıştır. Berna ders 
hakkındaki düşüncelerini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir: 

       ‘’Planımın dışına çıktım. Kendimi başarısız görüyorum. Hedeflerime ulaşamadım. ’’ şeklinde bir 
değerlendirmede bulunmuştur. Bu durumda uygulama öğretim elemanı ’’ Dersini planlamak konusunda nerede 
yanlış yaptığını düşünüyorsun?’’ şeklinde direkt dönüt vermesi öğrenci ile öğretim üyesi arasında olumsuz bir 
atmosfer oluşmasına ve öğrencinin kendini savunmasına neden olabilirdi. Bu nedenle uygulama öğretmeni 
Berna’ya indirekt dönüt olarak ’’ Bu dersi planlarken deneyle ilgili neler bekliyordun?’’ sorusunu yöneltmiştir. 
Uygulama öğretim üyesi Berna’nın öğrencileri gruplara bölmemesi nedeniyle yaşamış olduğu sıkıntı sonrası ‘’Bir 
daha bu deneyi yaparken sınıfı gruplara bölmelisin ’’ şeklinde direkt bir dönüt vermemiştir. Bunun yerine 
indirekt dönüt vererek ’ ’Bu deneyi tekrar yapsaydın nelere dikkat ederdin ?’’ şeklinde bir soru yönelterek 
Berna’nın kendi ders anlatım süreci hakkında bir değerlendirme yapmasına ve kendi hatasını kendisinin 
bulmasına yardımcı olmuştur.  

 Berna’ nın ders anlatımı sırasında tespit edilen güçlü ve gelişime açık yönleri öğretmenlik Uygulaması 
dersinde kullanılan “Değerlendirme formu” nda yer alan kriterlere göre belirlenmiş olup, bulgular aşağıdaki 
Tablo 1’de verilmektedir:  

 
Tablo 1. 
Berna’ nın Ders Anlatımının Güçlü ve Gelişime Açık Yönlerinin Değerlendirme Kriterlerine Göre İncelenmesi 

Değerlendirme Kriterleri    Güçlü Yönler Gelişime Açık Yönler 

   
Konu Alanı ve Alan Eğitimi            Fiziksel ve kimyasal 

değişimle ilgili kavramlara 
hakim  
Kavram yanılgılarını            
belirleyebilmesi 

Sınıfta güvenlik önlemleri 
alamaması 

 
Bazı öğrencilerin 
kağıtlarının  tutuşması 

 
Öğretim Süreci Öğrenciler deneye aktif 

katılım göstermesi 
Kavramlar ile günlük 
yaşam arasında bağlantı 
kurabilmesi 

Zamanı verimli 
kullanamaması 

Sınıf Yönetimi  Öğrencilerin ilgisini derse 
çekebilmesi 

Zil çaldığında dersin 
özetini yapamamış olması 
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Kesintilere rağmen 
deneyleri 
tamamlayabilmesi 

Gelecek ders ile ilgili  
bağlantı kuramaması 

İletişim  Öğrencilere eşit söz hakkı 
dağıtması 

Öğrencilere adlarıyla 
hitap etmemesi 

Kapanış 
 
 

Dersin bitişini zil çalınca 
fark etmesi 

Deneyi planladığı sürede 
tamamlayabilmesi 

 
“Buket’’ Kod Adlı Öğrencinin Dersinin Gözlem Sürecine Ait Bulgular 

Bu bölümde Klinik Danışmanlık Modeli ile dönüt alan Buket kod adlı öğrencinin gözlem sürecine ait bulgulara 
yer verilmiştir. 

 Buket’in konu alanı ve alan eğitimi ile ilgili bulgular  

         Buket’in derse planlı bir şekilde hazırlanması hedeflemiş olduğu kazanımlara ulaşmasına, gerçekleştirmek 
istediği ‘’Suda yüzenler’’ ve ‘’Mıknatıs çeker mi?’’ deneylerini ders için tanımlanan süre zarfında 
tamamlayabilmesine olanak tanımıştır. 

 Buket’in öğretim sürecine ait bulgular 

         Ayrıca ders anlatımı sürecinde Buket’in sıklıkla öğrencileri uyararak sıralar arasında gezinmesi ’’ Ben size 
başlayın komutu vermeden herhangi bir işlem uygulamayın .’’ şeklindeki yönergeleri hem sınıf yönetimini 
sağlayabilmesine olanak tanımış hem de öğrencilerin ders dışı uyaranlara yönelmeleri ihtimalini ortadan 
kaldırmıştır.  

 Buket’in sınıf yönetimi becerilerine ilişkin bulgular  

          Buket ders anlatımları sırasında öğrenciler ile arasına belirli bir mesafe koymuştur. Bu durum öğrenciler ve 
öğretmen adayı arasında öğretmen-öğrenci seviyesinin korunmasını sağlayarak dersin başlangıcında Buket’in 
sınıfta otoriteyi sağlayabilmesini sağlamıştır. Dersin ilerleyen aşamalarında da Buket’in sağlamış olduğu bu 
avantaj dersin kontrollü bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamış ve sınıfta gözlemci konumunda yer alan uygulama 
öğretmeninin derse müdahale etmesine gerek kalmamıştır. 

       Buket’in iletişim sürecine ait bulgular 

         Buket genel fiziksel görünümü itibariyle klasik kıyafetler tercih edip, öğrencilerle konuşmaları sırasında 
sıklıkla ‘’çocuklar’’ şeklinde hitap etmiştir. Öğrencilerin adlarını ezbere bilen Buket, ders sırasında öğrencilere 
adları ile hitap etmiştir. 

Buket Kod Adlı Öğrencinin Ders Anlatımında Uygulama Öğretim Üyesinin Uygulamış Olduğu Gözlem 
Teknikleri 

         Uygulama öğretim üyesi Buket’in ders anlatımı sürecinde ‘’öğretmen- öğrenci’’ diyalogları tekniği 
kullanarak gözlem notları oluşturmuştur. Örneğin Buket ’’Suda yüzenler deneyimizde talaşın yüzüp yüzmediğini 
kontrol edeceğiz.’’ açıklamasından sonra bazı öğrencilerden gelen ’’ Öğretmenim ben talaşı bilmiyorum’’ 
cevapları uygulama öğretim üyesi tarafından değiştirilmeden kaydedilmiştir. 

         Gözlem sürecinde kullanılan bir diğer teknik de ’’dersteki öğrenci davranışlarının kodlanması’’ olmuştur. 
Örneğin, 

D:Öğrenci deney föyündeki yönergeleri takip etti. 

K: Öğrenci müzik dersinde kullanacağı melodika ile ilgileniyor. 

’Buket’’ Kod Adlı Öğrenciye KDM ’nin Son Görüşme Aşamasında Paydaşlar Tarafından Verilen Dönütler 

         KDM’ nin bu aşamasında yapılan dörtlü görüşmelerde uygulama öğrencisi, uygulama öğretmeni, uygulama 
öğretim elemanı ve öğrencinin sınıf arkadaşı Buket paydaş olarak yer almıştır. Bu görüşmelerde paydaşlar 
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uygulama öğrencisine gelişigüzel öznel dönütler yerine gözlem formuna aldıkları somut veriler üzerinden nesnel 
dönütler vermişlerdir. İlk olarak Buket kendi anlatmış olduğu ders hakkında genel düşünlerini paylaşmıştır. 
‘’Dersimin güzel geçtiğini düşünüyorum ’’ diyerek dersiyle ilgili genel bir değerlendirmede bulunmuştur.  

Uygulama Öğretim Elemanının Son Görüşmede Kullandığı Teknikler 

         KMD ’  nin dörtlü görüşme sürecinde uygulama öğretim elemanı “Yakınlık/Ahenk/Uyum oluşturma 
’’tekniği kullanmıştır. Uygulama öğrencisi ile aynı masada ,ona yakın seviyede oturarak öğrenci ile pozitif bir 
uyum oluşturmuştur. Buket’in dersin kapanış kısmında zilin çalmasıyla cümlelerini tamamlayamadan 
öğrencilerin sınıfı hızla terk etmesi durumunda uygulama öğretim elemanı ‘’olumlu ifade kullanımı tekniği” ni 
kullanmıştır. Buket’e ‘’Dersin kapanışında öğrenciler seni dinlemeden çıkıp gittiler ’’ şeklinde yargılayıcı bir ifade 
kullanmak yerine ‘’Dersin kapanışında öğrencilerinden ne bekliyordun ?’’ şeklinde bir soru yöneltmiştir. 

 Buket’in güçlü ve gelişime açık yönleri öğretmenlik Uygulaması dersinde kullanılan “Değerlendirme formu” 
nda yer alan kriterlere göre belirlenmiş olup, bulgular aşağıdaki Tablo 2’de verilmektedir:  

 
Tablo 2. 
Buket’in   Ders Anlatımının Güçlü ve Gelişime Açık Yönlerinin Değerlendirme Kriterlerine Göre İncelenmesi 

Değerlendirme Kriterleri    Güçlü Yönler Gelişime Açık Yönler 

   

Konu Alanı ve Alan Eğitimi            

 

 

 

 

Öğretim Süreci   

Mıknatıslanma, batan ve 
yüzen cisimler 
konusundaki kavramları 
deney yolu ile 
öğretebilmesi 

 

 

Önceki yıllardaki bilgilere 
atıfta bulunarak ‘’Bu 
konu hakkında geçmiş 
yıllarda neler öğrendik?’’ 
demesi. 

Deneyler esnasında 
defter kitapları 
kaldırmanızı sadece 
deneyle ilgilenmenizi 
istiyorum diyerek 
deneyler için güvenlik 
önlemi oluşturabilmesi. 

Öğrencilerdeki yanlış 
gelişen kavramları 
belirleyememesi. 

Bazı öğrencilerin talaşın 
yüzme nedenini hafif 
oluşu ile 
gerekçelendirmelerine 
dönüt vermemesi 

Öğrencilerin bazılarının 
deney sonuçları hakkında 
yaptığı tahminlere dönüt 
vermemesi 

 

 

Sınıf Yönetimi  Deney malzemeleri 
dağıtılırken ‘’ben size 
başlayın demeden hiçbir 
grup ‘’başlamasın diyerek 
tüm deney gruplarını 
kontrol edebilmesi 

Deneyleri yeterli sürede 
tamamlayabilmesi 

Deney sonucunda ’’ 
Tahminlerimiz örtüştü 

Deneylerin dörtlü masa 
düzeni şeklinde 
gerçekleştirilmesi 
nedeniyle bazı 
öğrencilerin öğretmene 
sırtının dönük olması bazı 
öğrencilerin dersten 
kopmasına neden olması 
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mü ?’’ diyerek sorgulama 
yapabilmesi 

İletişim  Öğrencilere ismi ile hitap 
ederek olumlu bir iletişim 
ortamı sağlayabilmesi 

Bazı öğrencilere söz hakkı 
vermemesi 

Kapanış Dersin bitişini zil çalınca 
fark etmesi 

Deneyi planladığı sürede 
tamamlayabilmesi 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

      Bu çalışmada KDM döngüsüne uygun olarak gerçekleştirilen son görüşmeler çerçevesinde üç paydaşın da 
fikir birliği ile yapılan eylem planları uygulanmış, uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde 
ders anlatım süreçleri KDM çerçevesinde betimlenmiştir. Uygulama öğrencileri KDM sayesinde kendi 
öğretmenlik gelişim süreçlerini sahiplenmiş, bu süreci paydaşlar ile işbirliği içinde yönetebilme imkânı 
bulmuşlardır. Uygulama öğrencileri okulda, işin asıl mutfağında gözlemlenmiştir. Huling (1998) de yapmış 
olduğu çalışmasında bu duruma benzer şekilde, bir insanın buz patenini nasıl ki olimpiyatları izleyerek 
öğrenemeyeceği gibi, bir kalp ameliyatını da yalnızca bu ameliyatı gözlemleyerek öğrenemeyeceğini ifade etmiş 
öğretmen adaylarının okullara yalnızca gözlem yapmaları amacıyla gönderilmesinin de nitelikli ve başarılı 
öğretmen olabilmeleri için gerekli koşulları sağlayamayacağını belirtmiştir . Uygulama öğrencileri aldıkları direk 
ve indirekt dönütler ile derslerinin güçlü veya gelişime açık yanlarını görme fırsatı bulmuş ve kendi ders anlatım 
performanslarını analiz etme fırsatı bulmuşlardır.  Bu araştırmada olduğu gibi Akcan ve Tatar (2010)’ın durum 
çalışması olarak desenledikleri çalışmasında öğretmenlik uygulaması sırasında öğretmen adaylarına, uygulama 
öğretim elemanları ve uygulama öğretmenleri tarafından verilen dönütlerin içeriğini araştırmışlardır. Araştırma 
sonucunda uygulama öğretim elemanlarının verdiği dönütlerin daha yansıtıcı bileşenler taşıdığını 
saptamışlardır. KDM’de yer alan yansıtma basamağına benzer olarak bu çalışmada da uygulama öğretim 
elemanları yansıtma yapmışlardır. Ancak, Akcan ve Tatar’ın (2010) çalışmasında KDM’nin aksine uygulama 
öğretmenleri kuralcı ve yönlendirici dönütler olan direkt  dönütler  vermişlerdir. 

        Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı öğrencinin derslerini baştan sona dikkatle izlemiş, ders 
boyunca nesnel veriler toplamış ve ders sonrası yapılan son görüşmelerde uygulama öğrencisine toplamış 
oldukları somut veriler üzerinden ‘’nesnel’’ dönütler vermişlerdir. Dayı (2009) çalışmasında da öğretmen 
adaylarının mesleki becerilerini oluşturan öğretimi planlama ve öğretimi uygulama becerilerini edinmelerinde, 
bir grupta ipucu ve dönüt verilerek ve diğer grupta yalnızca dönüt vererek öğretim etkililiğinin farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmasında verilen dönütlerin etkililiğini araştırmıştır. 
Araştırmanın sonucunda hem ipucu ve dönüt verilerek uygulamanın gerçekleştirildiği grupta hem de sadece 
dönüt verilerek uygulamanın gerçekleştirildiği grupta verilen dönütlerin ve öğretimi planlama ve öğretimi 
uygulama becerilerinin edinilmesinde her iki yöntemin de etkili olduğunu saptamıştır. Bu araştırmaya konu olan 
her iki uygulama öğrencisi de paydaşlar tarafından aldıkları dönütler sayesinde bir sonraki anlatacakları dersler 
ile ilgili eylem planları oluşturabilme imkanı yakalamışlardır.  Son görüşmeler sonunda üç paydaşın da fikir birliği 
ile yapılan eylem planlarında uygulama öğrencilerinin bundan sonra işleyecekleri derslerde aynı eksiklikleri 
tekrar etmemeleri için almaları gereken önlemler dikkatli biçimde listelenmiştir. 

         Uygulama öğrencilerinin ders anlatımları sonrası yapılan dörtlü görüşmeler ile öğrencilere uzun yıllar 
öğretmenlik tecrübesine sahip bir uygulama öğretmeni tarafından dönüt verilmiştir. Aynı zamanda KDM 
alanında yetkinliğe sahip olan bir uygulama öğretim elemanı bu öğrencileri; alan bilgisi, sınıf yönetimi vb 
açılardan gözlemleyerek öğrencilerin bu alanlardaki eksikliklerini fark etmelerini sağlamıştır. KDM ile uygulama 
öğrencileri uygulama öğretim elemanının rehberliğinden yoksun olma sorununu aşmış ve uygulama 
öğretmeninin verdiği indirekt dönütler sayesinde iletişim sorunları yaşamamışlardır. Daha önce yapılan pek çok 
çalışmada tespit edilen uygulama öğrencilerinin uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından 
yeterince destek görememe problemi KDM’nin son görüşme ve yansıma aşamaları ile giderilmiştir.  Benzer 
şekilde Taşdere (2014) tarafından öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları dersinde yaşadıkları 
sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya koyulduğu çalışmada da öğretmen adaylarının diğer paydaşlarla 
yaşamış olduğu iletişim sorunlarına dikkat çekmiştir. Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında tüm paydaşlar 
arasında iletişimin üst düzeyde sağlanması ve öğretmen adaylarına sorumluluk verilerek daha fazla uygulama 
yapılması gerektiğini önermiştir. Bu çalışmada KDM’nin son görüşme aşamasında paydaşların yapmış olduğu 
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toplantılar ve bu toplantılarda paydaşların kurdukları etkili ve olumlu iletişim dili bu problemin ortadan 
kalkmasını sağlamıştır. 

         Dünyadaki pek çok ülkede 1960’lı yıllardan sonraki yıllarda öğretmen eğitiminin üniversitelerde teorik 
boyutuna ağırlık verilirken, uygulama boyutunun ihmal edilmesi söz konusu olmuştur. Bu gidişat sonucunda 
teorik ve araştırmaya dayalı bir öğretmen eğitimi anlayışı kabul görmüş ve eğitim fakültelerinde 
gerçekleştirilmesi gereken uygulamaya dönük çalışmalar ancak öğretmenlik mesleğine geçtikten sonraki 
süreçlere bırakılmıştır. Bu yönelim zaman içinde hiç sınıf ortamında öğretmenlik deneyimi yaşamamış öğretmen 
adaylarının mezun edilmesine neden olmuş ve yetiştirilen öğretmenlerin niteliği konusunda önemli soru 
işaretleri belirmeye başlamıştır (Yıldırım, 2013, s. 9). Bu çalışmada ise uygulama öğrencileri bu durumun aksine 
KDM çerçevesinde öğretmenlik deneyimi yaşayarak ders anlatım süreçleri hakkında dönüt alabilmiş ve kendi 
eylem planlarını oluşturabilmişlerdir. 

         Öğretmenlik uygulamalarında kullanılan modellerden biri olan döngü uygulamalarının kullanılması 
öğretmen adaylarının gerçek öğretim uygulaması öncesinde ve sonrasındaki mesleki gelişim açısından nerede 
olduklarını belirlemelerine yardımcı olmaktadır (Bowman & Herrelko, 2014). Bu modellere benzer olan Klinik 
Danışmanlık Modeli de benzer amaçlar taşımaktadır. Goodwin ve diğerleri (2015), tarafından yapılan 
araştırmada döngülerde katılımcıların gözlem, yansıtma ve analiz aracılığıyla pedagojiyi öğrendikleri bunun 
yanısıra  düzenli bir biçimde gerçekleştirilen yansıtıcı uygulamaların,  uygulama öğrencilerinin öğretmenlik 
mesleğine atıldıktan sonar da  mesleki çalışmalarını  geliştirmeye dönük çalışmalara yer vereceklerine dikkat 
çekmiştir. 

         Bu çalışmada gözlemlenen iki uygulama öğrencisi KDM sayesinde aynı sınıftaki akranının ders 
performanslarını ve öğretmenlik becerilerini gözlemleme ve ders sonrası yapılan son görüşmelerde birbirlerine 
objektif ve sıcağı sıcağına dönüt verebilme imkanı yakalamışlardır. Bu sayede hem dönüt verebilen, hem de 
dönüt alan bireyler olma becerilerini kazanmışladır. KDM ile dönüt alan öğrenciler daha önceki uygulamaların 
aksine, diğer paydaşlardan aldıkları nesnel dönütler yardımı ile derslerinin güçlü ve gelişime açık yönlerini 
görmekte, geliştirmeleri gereken yönleri kendileri tespit etmektedirler. Bu bulgu Marzano (2011) tarafından 
yapılan araştırma sonucu ile örtüşmektedir. Marzano (2011)’e göre, “Öğretim Döngüleri Modeli” ile 
öğretmenlerin/öğretmen adaylarının birbirlerinin uygulamalarını gözlemlemeleri, kendi derslerinde ya da bir 
başkasının dersinde etkisini gördükleri öğretim uygulamalarını kullanmaya karar vermelerinde ya da devam 
etmelerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bir diğer paydaş olan uygulama öğretmeninin de kendi yaşamış 
olduğu olumsuz süreçleri yaşadığına tanıklık etmiş veya kendi konumundaki bir başka öğrencinin de yaşadıkları 
olumsuzlukların telafi edilebilir veya üstesinden gelinebilir olduğu fikrini KDM döngüsünün dörtlü görüşme 
kısmında edinmişlerdir. Ek olarak, uygulama öğrencisi son görüşmelerde hem uygulama öğretmeni hem de 
öğretim elemanı gibi kendisinden daha fazla deneyime sahip paydaşlar ile görüş alışverişinde bulunabilme, 
tartışabilme, dersini başından sonuna dek detaylı olarak analiz edebilme ve kendi ders anlatım süreçleri 
hakkında çıkarımda bulunabilme becerilerini edinmişlerdir. 

        İlgili araştırmalar genel olarak incelendiğinde yurt içinde yapılan öğretmenlik uygulamasına ilişkin 
çalışmaların daha çok problemi ortaya koymaya yönelik olduğu görülürken, yurt dışında yapılan çalışmalarda 
problemi belirleme çalışmalarının yanı sıra belirlenen problemlere farklı yöntemler kullanarak gerçekleştirilen 
çözüm arayışları dikkat çekmiştir. Bu çalışmada ise ülkemizde henüz yaygın olmayan KDM ile uygulama 
öğrencilerine verilen dönütlere ve bu dönütler sonucunda öğrencilerde meydana gelen değişimlere yer 
verilmiştir.  Araştırma sonucunda Klinik Danışmanlık Modelinin öğretmen eğitimine; uygulama öğretmeni ve 
uygulama öğretim elemanına süreci nasıl yürüteceklerinin öğretilmesi, yansıtmacı eğitimin nasıl ve hangi 
yöntem-tekniklerle kullanılacağının belirlenmesi; bu sayede öğretmen adayına verilecek geribildirimin 
niteliğinin ve türünün geliştirilmesi; uygulama öğretim elemanı, öğretmen adayı ve uygulama öğretmeninin 
birbirini denetlemesine imkân tanıyan etkileşimin oluşturulması ve öğretmen adayının yaptığı uygulamaların 
gözlem sayılarının artırılması şeklinde katkılar sağladığı ortaya konulmuştur. 

        Bu çalışmaya konu olan KDM’ nin uygulanması ülkemizde son üç yılda MEB-YÖK işbirliği ile ülkemiz 
genelinde yaygınlaşmıştır. Ülkemizde farklı branşlardan yaklaşık 109.000 öğretmenimiz «Öğretmenlik 
Uygulaması  Danışmanlığı  Eğitimi Kursu»nu tamamlamış ve öğretmenlik uygulaması dersinde öğrencilerimize 
uygulama öğretmeni olabilmek için sertifika almışlardır. Bu kapsamda MEB ve YÖK işbirliği ile YÖK’ün hizmet 
öncesi eğitimin niteliğini arttırma çalışmaları hızlanmıştır. Son dönemde sertifika alan öğretmenlerimize paydaş 
olarak eskiye oranla daha fazla insiyatif verilmiş ve öğretmenlerimiz uygulama öğrencisi ile ilgili gözlemlerini 
YÖK ’ün MEBBIS sistemine kaydetmeye başlamışlardır. Pandemi süreci ile birlikte ara verilen «Öğretmenlik 
Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs» larının normale dönülmesi ile birlikte ülkemiz genelinde daha fazla 
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öğretmene verilmesi hedeflenmektedir. KDM eğitimini tamamlayıp sertifika alan uygulama öğretmenleri hem 
uygulama öğrencisi ile gerçekleştirdikleri öğretmenlik deneyimi derslerinin niteliğinin, hem de kendi 
öğretmenlik becerilerinin geliştiğini ifade etmektedirler.  
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Öz 
Teknoloji, günümüz dünyasında öğrencilerde öğrenme isteğini arttırmak amacıyla sıklıkla başvurulan bir 

seçenektir. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardaki eğitimle ilgili uygulamalar öğrencilerde soyut kavramları 
somutlaştırmayı ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmeyi sağlamaktadır. Bu teknolojiler eğitimin her seviyesinde 
kullanılmakla birlikte gözle görülme imkânı vermeyen ve tehlikeli durumların gösterilmesini mümkün kılar. 
Öğrenciler yaşadıkları olaylara kendi ön bilgilerine göre yorum getirirler. Bilimsel çevreden farklı olan 
kavramlara yapılan yorumlara genel olarak kavram yanılgıları denir. Öğretmenlere düşen önemli görevlerden 
biri öğrencilerin zihinlerinde oluşturdukları kavram yanılgılarını belirlemek ve gidermeye çaba harcamaktır. Bu 
yanılgıların belirlenmesi ve giderilmesi için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan biri de Artırılmış Gerçeklik (AG) 
uygulamalarının olduğu düşünülmektedir. Çünkü AG uygulamaları soyut kavramları somutlaştırmayı esas alır. 
Bu bağlamda araştırmanın amacı da, AG uygulamalarının altıncı sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki sistemler 
konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesindeki etkisini incelemektir. Araştırmada yarı deneysel yöntem 
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Van iline bağlı Erciş ilçesindeki merkez ortaokullarının birinde öğrenim 
gören altıncı sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 20’ si deney ve 20’ si 
kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Veri toplama aracı olarak vücudumuzdaki sistemler konusunda kavram 
yanılgılarını belirlemek amacıyla Bozdağ (2017) ve Çetinkaya (2016)’nın geliştirmiş oldukları 3 aşamalı kavram 
yanılgıları testi uygulanmıştır. Bu test deney ve kontrol grubuna öntest-sontest olarak uygulanmıştır. Veri 
analizinde ise çalışma grubuna uygulanan Shapiro-Wilk normallik testi sonucunda öntest ve sontest 
ölçümlerinin her ikisi de normal dağılım göstermiştir (p>0.05). Buna dayalı olarak çalışma grubuna ait ön test ve 
son testlerin karşılaştırıldığı bağımlı t-testi yapılmıştır. Sonuç olarak; AG uygulamalarının altıncı sınıf 
öğrencilerinin vücudumuzdaki sistemler konusundaki kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu anlamına 
geldiği söylenilebilir.  
 
Anahtar kelimeler: Fen öğretimi, artırılmış gerçeklik, kavram yanılgıları 
 
Giriş 

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardaki eğitimle ilgili uygulamalar öğrencilerde soyut kavramları 
somutlaştırmayı, öğrenmeyi eğlenceli ve kalıcı hale getirmeyi sağlamaktadır (Timur ve Özdemir, 2018). Bu 
uygulamalardan biri Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarıdır. AG uygulamaları gerçek dünya ile sanal 
sembolleri bir araya getirerek aynı anda sanal ve gerçekliğin etkileşmesini sağlayan teknoloji olarak ifade edilir 
(Köroğlu, 2012). Kullanıcıların gerçek dünya ile etkileşim içerisindeyken sanal objelerle de etkileşime girdiği ve 
gerçek dünyanın etkilenmesine sebep olmadığı bir sanal gerçeklik aktivitesidir (Zhu, Owen, Li & Lee, 2004). Bu 
teknoloji eğitimin her seviyesinde kullanılmakla birlikte gözle görülme imkânı vermeyen ve tehlikeli durumların 
gösterilmesini mümkün kılmaktadır. Öğrenciler bu uygulamayla kendi öğrenme tarzlarıyla uyumlu ve kendi 
öğrenme hızlarına göre bir öğrenme ortamı oluşturur (Hamilton & Olenewa, 2010). Aynı zamanda anlaşılması 
zor olan konuların sunulmasını, soyut olan nesnelerin somutlaştırması açısından da kullanılması dersi etkili hale 
getireceği düşünülmektedir (Walczak, Wojciechowski & Cellary, 2006).  

Öğrenciler yaşadıkları olayları kendi ön bilgilerine göre yorum getirirler. Zihinlerinde oluşturdukları bu 
yorumlar çoğu zaman bilime ters düşmektedir. Bilimsel çevreden farklı olan bu görüşlere genel olarak kavram 
yanılgıları denir. Fen bilimleri dersi ise çok sayıda soyut kavramlar içerir (Amir & Tamir 1994; Çepni, Akdeniz ve 
Keser, 2000; Treagust, 1988). Soyut kavramların fazla olması öğrencilerde kavram yanılgılarının fazla olmasına 
neden olur. Bundan dolayı; öğretmenlere düşen önemli görevlerden biri de öğrencilerin zihinlerinde 
oluşturdukları kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu yanılgıların belirlenmesi ve giderilmesi için çeşitli yöntemler 
vardır. Bunlardan biri de AG uygulamaları olduğu düşünülmektedir. Çünkü AG uygulamaları soyut kavramları 
somutlaştırmayı esas alır. Bu bağlamda araştırmanın amacı da, AG uygulamalarının altıncı sınıf öğrencilerinin 
vücudumuzdaki sistemler konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesindeki etkisini incelemektir. 
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Yöntem 
Araştırmada yarı-deneysel yöntem kullanılmıştır. 

 
Örneklem     

Araştırmanın örneklemini Van iline bağlı Erciş ilçesindeki merkez ortaokullarından birinde öğrenim gören 
altıncı sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 6A ve 6B sınıfı öğrencileri 20 deney ve 20 kontrol grubu olarak 
ayrılmıştır. Öğrencilerin sene sonu başarı düzeyleri dikkate alındığında iki sınıfın başarısı birbirine çok yakın 
olduğu söylenilebilir. Çalışma etiği sebebiyle deney grubu; D1, D2…D20 şeklinde ifade edilirken kontrol grubu ise 
K1, K2…K20 şeklinde ifade edilmiştir.  

 
Veri toplama araçları 

Vücudumuzdaki sistemler konusunda kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla Bozdağ (2017) ‘nin 
sindirim sistemi konusunda 4 maddelik 3 aşamalı kavram yanılgıları testi ve Çetinkaya (2016)’nın geliştirmiş 
olduğu diğer sistemleri kapsayan 6 maddelik 3 aşamalı kavram yanılgıları testi deney ve kontrol grubuna ön 
test-son test olarak uygulanmıştır. Testlerin geçerlik ve güvenirliği çalışma sonunda iyi derece sağlandığı 
görülmektedir. Ön test uygulandıktan sonra 15 ders saati (3 hafta) uygulama yapılmıştır.  

 
Verilerin analizi  

Veri analizinde çalışma grubuna uygulanan Shapiro-Wilk normallik testi sonucunda öntest ve sontest 
ölçümlerinin her ikisi de normal dağılım göstermiştir (p>0.05). Buna dayalı olarak çalışma grubuna ait ön ve son 
testlerin karşılaştırıldığı bağımlı t-testi uygulanmıştır. 
 
Uygulama süreci 

Uygulama sürecinde öğrenciler grup çalışması yapmışlardır. Tablet ve telefonlara “Vücudumuz 4D” AG 
uygulaması indirilerek gruplara dağıtılmıştır. Uygulamayı kullanacakları demo kartlarının her biri bir organı 
temsil ettiğinden istedikleri organı görüntülemişlerdir. Öğrenciler bu uygulama ile diledikleri organı çok boyutlu 
olarak inceleme fırsatı bulmuşlardır. Sürecin işleyişi şu şekilde sıralanabilir; 
1.Deney sınıfındaki öğrenciler 5 gruba ayrılmıştır. Çünkü her grup, bir sistem için görevlendirilmiştir ( 
Kazanımlarda 5 farklı sistem üzerinde durulmaktadır). 
2.Her biri bir organı ifade eden demo kartları öğretmen masasına karışık bir şekilde dağıtılmıştır. 
3.Her vücut sisteminin organlarını tek tek inceleyen öğrenciler aynı sistemde bulunan organları gruplamışlardır.  
4.Sonrasında aynı sistemde bulunan organların demo kartlarını alan gruplar AG uygulamasıyla kendi grubuna 
canlandırmışlardır. 
5.Her öğrenci canlandırdığı organın görevlerini grup arkadaşlarına anlatmış ve işleyişini göstermiştir. 
6.Sırasıyla her sistem için grupta yoğun bir çalışma yapılmıştır. 
7.Sonunda ise her öğrenci gruba sistemlerin işleyişini her organın sistemde nasıl bir görev üstlendiğini tek tek 
anlatmıştır. 
8. Her aşama 1 ders saatine sığamayacağından bu uygulama sırası aşama aşama ders saatlerine yayılmıştır. 
Bulgular 

Çalışma grubuna uygulanan Shapiro-Wilk normallik testi sonucunda öntest ve sontest ölçümlerinin her 
ikisi de normal dağılım göstermiştir (p>0.05). Çalışma grubuna ait ön ve son testlerin karşılaştırıldığı bağımlı t-
testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 1’ de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Çalışma grubuna ait ön test ve son testlerin karşılaştırıldığı bağımlı t-testi sonucu 

Ölçüm n X S sd t p 

Öntest 20 49.25 24.72 19 -4.985 0.000* 
Sontest 20 57.75 20.99    

* p<0.05 
 

 Tablo 1’ e göre, öntest puan ortalamaları 49.25 iken sontest puan ortalamalarının 57.75 olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, öntest-sontest puanları arasında ise anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t = -4.985, 
p<.05 ).    

 
Sonuçlar 

Sonuç olarak; öntest-sontest puanları arasında ise anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t = -4.985, 
p<.05 ).   Bu durumda AG uygulamasının kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu alınan puanlardan 
hareketle söylenilebilir. Sonuçların olumlu yönde anlamlı çıkması; öğrencilerin gözünde canlandıramadıkları 
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soyut yapıları, bu uygulamayla canlandırması ve bununla ilgili bir yaşantı geçirmesinin etkisi olduğuna 
inanılmaktadır. Başka bir ifadeyle; öğrenciye karmaşık gelen organların bir anda elinde canlanması, 
çevirebilmesi, büyütüp küçültüp inceleme fırsatı bulması konuyu anlaşılabilir hale getirdiğine inanılmaktadır. Bu 
sonuç; AG uygulamasıyla yapılan diğer çalışmalar tarafından desteklenmektedir (Durak ve Yılmaz, 2019; Erbaş 
ve Demirer, 2014; İçten ve Güngör, 2017; Küçük ve Yılmaz, 2014). Elinde bir sanal organla gezen öğrenciler de, 
bu durum merak ve heyecan uyandırmış olabilir. Öğrenmenin merakla başlayacağı; Soydan (2013), Vardi ve 
Demiriz (2019), İnan Kaya (2016) gibi birçok çalışmada belirtilmektedir. Ayrıca uygulama sürecinde birçok zekâ 
alanına hitap eden uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin grupla çalışma yapılması; sosyal zekâ alanına, 
organların sanal yollarla canlandırılması; görsel zekâ alanına, her öğrencinin elindeki organı arkadaşlarına 
tanıtması; sözel zekâ alanına hitap etmesi yine çalışmanın etkili olmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. 
Çünkü Yüce’ye  (2020) göre çoklu zekâ kuramının içinde yer aldığı uygulamaların akademik başarıyı ve 
kavramların daha iyi anlaşılmasını arttırmada daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. 

 Bir başka sonuç ise; öğrenmeye istekli olmayan veya akademik başarısı düşük çocuklarda bu 
uygulamadan etkilenmiş, derse ilgi göstermiş öğrenmeye istekli davrandıkları gözlemlenmiştir. Yine tüm 
çocuklar bu uygulamayı hep yapmak istediklerini çok sevdiklerini belirtmişlerdir. Çalışmada tablet, akıllı telefon 
gibi araçların temini konusu ve uygulamanın süreçte zaman alması bu çalışmanın bazı sınırlıklarındır. Ayrıca; 
kullanılması planlanan elektronik araçların mutlaka uygulama öncesinde hazırlanması ve şarjlarının tam 
olmasına dikkat edilmelidir. Öğretmenin uygulama süreciyle ilgili derse hazırlıklı gitmesi zaman yönetimi 
açısından önemlidir. 
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Öz 
 Ülkeler insanlık tarihi boyunca, eğitimi iyileştirme çabalarına ve eğitimde yenileşme hareketlerine 

önayak olan çalışmalarda bulunmuşlardır. Söz konusu yapılan çalışmalarla eğitimin kalitesi arttırılmaya çalışılmış 
bununla birlikte başarıya ulaşmak istenilmiştir. Ancak yapılan çalışmalar istenilen başarıya ulaşmak için yeterli 
olmamıştır. Bu duruma yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)  konuyla ilgili önemli bir adım olan “2023 
Eğitim Vizyonu “ adı altında eğitimde iyileşmeye ve yenileşmeye gitmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu vizyon 
doğrultusunda Tasarım-Beceri Atölyeleri (TABA) kurmayı planlamaktadır. Atölyeler, ilkokul ve ortaokullarda 
‘sanat’, ‘bilim’, ‘kültür’, ‘spor’ ve ‘yaşam’ ana başlıkları altında kurulacaktır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; 
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kurulacak atölyelerle ilgili okul yöneticilerinin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. 
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
mülakat uygulamasında görüşme derinlemesine yapıldığı için araştırmanın deseni özel durum yöntemi olarak 
planlanmıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Van ili Erciş ilçesinde yürütülmüştür. İlçe merkezindeki 
altı farklı yerde bulunan ve büyük olarak nitelendirilebilen okulların yöneticileriyle yürütülmüştür. Verilerin 
analiz edilmesinde içerik analizi ve betimsel analizden faydalanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde okul yöneticileri, 
atölyelerin kurulması konusunda ciddi altyapı sorunlarına dikkat çekmişlerdir. Bu sorunlardan bazıları; atölye 
alanlarının kısıtlı olması, malzeme sürekliliğinin olmaması, öğretmenlerin yeterli donanıma sahip olmaması ve 
yeterli bütçenin olmaması şeklindedir. Ancak katılımcılar bu sorunların çözümüne yönelik, bütçe için 
kermeslerin düzenlenmesi ve okul aile birliği desteğinin arttırılması, öğretmen donanımı için ise hizmet içi 
eğitim ve kurs verilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır. 

Anahtar kavramlar: 2023 eğitim vizyonu, Tasarım-beceri atölyeleri, Okul yöneticileri. 
  
Abstract 
 Countries throughout human history, they have been involved in studies leading to education, efforts to 
improve education and innovation movements in education. With the aforementioned studies, the quality of 
education was tried to be increased, however success was desired. However, the studies conducted were not 
sufficient to achieve the desired success. Based on this situation, the Ministry of National Education (MoNE) 
has gone to improvement and innovation in education under the name of “2023 Education Vision”, which is an 
important step on the subject. Ministry of National Education plans to establish design-skill workshops in line 
with this vision. Workshops will be established under the main headings of “art”, “science”, “culture”, “sports” 
and “life” in primary and secondary schools. Therefore, the purpose of this study is, to reveal the opinions of 
the school administrators about the workshops to be established within the scope of 2023 Education Vision. In 
this research was used interview technique one of the qualitative research techniques. In the semi-structured 
interview application, the design of the research was planned as the status method since the interview was 
conducted in depth. The research was carried out in Erciş district of Van province in 2019-2020 academic year. 
It was conducted with the administrators of the schools located in six different places in the district center and 
which can be described as large. Content analysis and descriptive analysis were used to analyze the data. When 
the results are examined; Attention was drawn to serious infrastructural problems regarding the establishment 
of workshops. Some of those; workshop areas are limited, there is no material continuity, teachers are not well 
equipped and there is not enough budget. However, the participants made suggestions for the solution of 
these problems, such as arranging kermis for the budget and increasing the support of the school-family union, 
and providing in-service training and courses for teacher equipment. 

 
Keywords: 2023 Educational vision, Design-skill workshops, School administrators. 

Giriş 

Dünya ülkeleri insanlık tarihi boyunca, eğitimi iyileştirme çabalarına ve eğitimde yenileşme hareketlerine 
önayak olan birçok çalışmaya sahne olmuştur. Ülkemizde de bu çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir. Son 
yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde; yapılandırmacı öğrenme kuramının uygulamaya geçilmesi ile birlikte 
bu kuramın öğrenme ortamında görülen olumlu etkileri (Arslan, 2007; Arkün ve Aşkar, 2010), FATİH projesinin 
öğrenme ortamında olumlu yansımalarının olması (Ekici ve Yılmaz, 2013), eğitim-öğretimde 4+4+4 sisteminin 
uygulanmaya başlaması (Odabaşı, 2014), Eğitim Bilişim Ağı (EBA)‘nın etkin öğrenme ortamında olarak 
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kullanılması (Aktay ve Keskin, 2016), sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının getirilmesi (Karadeniz ve Beşir 
Demir, 2010) ve son zamanlarda popüler bir eğitim yaklaşımı olan FeTeMM ile ilgili çalışmaların varlığı şeklinde 
sıralanmaktadır. Söz konusu yapılan çalışmalarla eğitimin kalitesi arttırılmaya çalışılmış bununla birlikte başarıya 
ulaşmak istenilmiştir. Ancak yapılan çalışmalar istenilen başarıya ulaşmak için yeterli olmamıştır. Uluslararası 
yapılan sınavlarda elde edilen sonuçlarda yeterli olmadığının önemli bir göstergesi olmuştur. Bu nedenle 
eğitimde kapsamı geniş, motive edici içeriğe sahip, sorunlara çözüm getirecek, reform niteliğinde değişikliklere 
gidilmesini zorunlu kılmıştır. Bu gelişmeler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)  konuyla ilgili önemli bir adım 
olan “2023 Eğitim Vizyonu “ adı altında eğitimde iyileşmeye ve yenileşmeye gitmiştir. 

  2023 Eğitim Vizyonu kapsamında eğitimin neredeyse her aşamasına dair güçlü kararlar alınmış, bu 
kararların ise 2023 yılına kadar uygulamaya geçilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma için öne çıkan birtakım önemli 
maddeler aşağıdaki belirtilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). 

 Tüm okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulması. 
 Müfredatın çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenlenmesi. 
 Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturulması. 
 Yabancı dil öğrenimi dijital platformların kurulması. 
 İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme uygulaması. 
 Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler sunulması. 
 Okullara gelişim bütçesinin verilmesi. 
 Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek olması. 

Maddeler üzerine durulduğunda öğrencilerin kendi ilgilerine ve yeteneklerine göre derslerin 
düzenlenmesine önem verilmiştir. Aynı zamanda not yerine öğrencilerin daha fazla becerileri üzerinde 
durulduğu görülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin becerilerini sergileyecek, yeteneklerini ortaya koyacak ve 
ilgilerini belirleyecek bir öğrenme ortamı oluşturulmasında bu durumun sonucudur. MEB, bu doğrultuda 
Tasarım-Beceri Atölyeleri (TABA)’ni kurmayı planlamıştır (MEB, 2018). Konuyla ilgili vizyonda “Tüm temel eğitim 
kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen “Tasarım-Beceri Atölyeleri” 
kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacaktır.” ibaresi yer almıştır. Bu atölyeler, MEB tarafından ilkokul ve 
ortaokullarda ‘sanat’, ‘bilim’, ‘kültür’, ‘spor’ ve ‘yaşam’ ana başlıklarında, ‘ahşap ve metal’, ‘görsel sanatlar’, 
‘müzik’, ‘drama ve eleştirel düşünce’, ‘tabiat ve hayvan bakımı’, ‘yaşam becerileri’, ‘açık hava sporları’, ‘salon 
sporları’, ‘FeTeMM ile ‘yazılım ve tasarım’ alanlarında atölyeler kurulacaktır (URL-1, 2018). Konuyla ilgili Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu atölyeler sizin çocuklar. Haydi yeteneklerinizi bu atölyelerde keşfedin. Düşünmek, 
tasarlamak, üretmek için. Açılmamış kanatların genişliği bilinmez. Açalım kanatlarını çocuklarımızın. Vakit 
gelmiştir" dedi. Okullarda atölyelerin kurulması konusunda en önemli görevleri şüphesiz okul yöneticileri 
üstlenmek durumundadır. Çünkü  “Okulun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç 
ve gereci ile diğer tesislerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretime hazır bulundurur.”  
İbaresinde de okula atölyeler kurma ve ihtiyaç duyulan araç - gereçleri temin etmenin okul yöneticilerine ait bir 
görev olduğu belirtilmektedir (URL-2, 2019). Ayrıca okul yöneticileri, okulun bütün faaliyetlerinin ulaşılması 
istenen hedeflere uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur (Cereci, 2018). Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Eğitim Vizyonunda; “okul yöneticilerinin sorumluluklarını arttırıyoruz” ifadesini kullanması okul yöneticilerine 
dikkatleri çekmiştir. 

2017-2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda FeTeMM eğitiminin yer aldığı görülmektedir. 
FeTeMM eğitiminin yer almasıyla birlikte TABA’ların kurulması önem kazanmıştır. Özellikle son dönemlerde 
öğretim programının amacına hizmet edilmesi adına okullarda TABA kurulması çalışmaları hız kazanmıştır. Bu 
atölyeler kurulurken konuyla ilgili yöneticilerin görüşleri önem arz etmektedir. Çünkü yöneticiler okuldaki bütün 
öğrenme ortamlarının tasarlanmasında ve planlanmasında birinci derecede sorumlu kişilerdir. Bu anlamda bu 
çalışma bundan sonra yapılacak çalışmalara kaynak teşkil edebilmesi adına önemlidir. Bunun yanı sıra TABA’nın 
yeni kuruluyor olması yöneticilerin bakış açılarını ortaya çıkarılmasının alanyazına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Özellikle son dönemlerde ülkelerin ilköğretim eğitim programlarının amaçlarına bakıldığında 
nitelikli, girişimci ve mühendislik alanında iyi seviyeli bireyler yetiştirmek amaçlanır. Çünkü bir ülkede ne kadar 
kaliteli mühendis yetişirse o ülke aynı oranda gelişmiş olur. Tasarım atölyelerindeki amaçta aynı zamanda 
mühendislik fakültelerine gelen öğrencilerin yeteneklerini çok erken tespit edip farkında olunması ve buna göre 
yönlendirilmesi açısından önemlidir. Konuyla ilgili yapılan çalışmanın sınırlı olması bu çalışmayı değerli 
kılmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı; 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kurulacak atölyelerle ilgili okul 
yöneticilerinin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. 

 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Okul
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Yöntem 
Araştırma Deseni 

 Bu araştırmada Tasarım-Beceri Atölyelerinin kurulması konusunda okul idarecilerinin görüşlerinden 
hareketle nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Nitel çalışmalar gerçekçi ve bütüncül bir şekilde algıların 
ve olayların doğal bir ortamda ortaya çıkarılması gözlem, doküman analizi ve mülakat gibi veri toplama 
yöntemlerinin uygulandığı nitel bir süreçtir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Aynı zamanda verilerin elde edilişinde 
sayısal işlemler veya istatistiksel bilgiler yapılmaksızın olduğu gibi sunma özelliğinin de var olduğu bilinmektedir 
(Patton, 2002). Yarı yapılandırılmış mülakat ile derinlemesine veri toplandığı için yapıldığı için araştırmanın 
deseni özel durum yöntemi olarak planlanmıştır (Cresswell, 2012). 
 
Katılımcılar 

Bu araştırma, 2019-2020 eğitim- öğretim yılı Van ili Erciş ilçesinde yürütülmüştür. İlçe merkezindeki beş 
farklı yerde bulunan ve büyük olarak nitelendirilebilen okulların müdürleri ve bir okulun müdür yardımcısı 
olmak üzere toplam altı okul yöneticisiyle yürütülmüştür. Çalışmada katılımcılar gönüllülük ilkesi esas alınarak 
belirlenmiştir. Katılımcılar için dokuz büyük farklı okula gidilmiştir. Ancak iki okulun yöneticileri çalışma 
konusuyla ilgili bilgi aldıktan sonra çalışmaya katılmayı istemediklerini belirtmişlerdir. Diğer bir okulun yöneticisi 
ise izinli olduğundan dolayı çalışmaya katılamamıştır. Dolayısıyla kalan altı okulun yöneticileri çalışmaya katılım 
göstermişlerdir. Okul yöneticilerinin isimleri çalışma etiği sebebiyle M1, M2, M3...M6 şeklinde kodlarla 
belirtilmiştir. Katılımcılar ve okullarla ilgili demografik bilgiler Tablo 1’de belirtilmiştir. 
 
Tablo 1. 
Demografik Bilgiler 

Katılımcılar Görev süreleri Okulların kapasitesi 

M1 22 yıl 2200   nüfus 

M2 18 yıl 800   nüfus 

M3 12 yıl 1200 nüfus 

M4 24 yıl 1450 nüfus 

M5 12 yıl 1600 nüfus 

M6 8   yıl 612   nüfus 

  
Veri Toplama Araçları   

Okul yöneticilerinin Tasarım–Beceri Atölyeleriyle ilgili görüşlerini alabilmek için yarı yapılandırılmış 
mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu tekniğin seçilmesinde katılımcıların az olması ve katılımcıların tecrübelerini 
rahat bir şekilde aktarmasının istenmesi sebebiyle tercih edilmiştir (Bakırcı, Çepni ve Ayvacı, 2015). Yarı 
yapılandırılmış mülakat soruları öncelikle araştırmacı tarafından 12 soru olarak oluşturulmuştur. Ancak bir 
uzman ve beş yüksek lisans öğrencisi tarafından mülakat soruları sekiz soruya indirilmiştir. Sorular tekrar 
incelendiğinde bazı maddelerin benzer bilgileri araştırdığı görülmüştür. Benzer maddeler çıkarıldıktan sonra 
tekrar uzman görüşüne başvurulmuş ve son hali altı soru olarak belirlenmiştir. Mülakatlar katılımcılarla 
görüşüldükten sonra katılımcıların belirlediği tarih ve saatlerde yapılmıştır. Her okul yöneticisiyle görüşme 
yaklaşık 20-30 dakika boyunca devam etmiştir. Mülakat formundaki sorular aşağıda verilmiştir. 
 
1.Okulunuzun atölyeler için gerekli alt yapıyı sağlayacağı konusunda düşünceleriniz nelerdir? 
2.Atölyelerin öğrencilerde hangi yönde ne gibi değişiklikler meydana getireceğini düşünüyorsunuz? 
3.Lise sınavlarına hazırlanan son sınıf öğrencilerini atölye çalışmaları sınava olan ilgilerini etkilemesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
4. Atölyelerin başında yer alacak öğretmenlerin yeterli donanıma sahip olup olmadığına dair görüşleriniz nedir? 
4.Öğretmenlerin atölyelerin başında yer alacak donanıma sahip olduğu konusundaki görüşleriniz nedir?  
5.Atölyelerin kurulması okulunuza olan rağbeti arttıracağını düşünüyor musunuz? Bu rağbet okulunuzu nasıl 
etkileyeceğini düşünüyorsunuz? 
6.Atölyelerde kullanılacak malzemeler için gerekli bütçeye sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bütçenizi 
sağlıklı seviyeye ulaştırmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz? 
  
Geçerlik ve Güvenirlik  

Bu çalışmada güvenirlik ve geçerliği yeterli düzeyde sağlayabilmek için çeşitli önlemler alınmıştır. 
Önlemler aşağıdaki Tablo 2’de belirtilmiştir. 
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Tablo 2  
Geçerlik ve güvenirliğe ilişkin alınan önlemler 

 
GÜVENİRLİK 

İç güvenirlik Veri kaybını engellemek için ses kayıt cihazının kullanılması 

Elde edilen bulguların direkt sunulması 

Dış Geçerlilik Sonuçlar bölümünde bulguların uygun şekilde tartışılması. 

 
 
 
GEÇERLİLİK 

 
İç Geçerlilik 

Katılımcıları tekrar ziyaret ederek görüşlerinin teyit edilmesi 

Verilerin yorumlanmadan doğrudan sunulması 

Uzman görüşlerine başvurulması ve tekrar kontrollerin yapılması 

 
 
Dış Geçerlilik 

Katılımcıların seçiminin belirtilmesi 

Araştırma sürecinin açıklanması 

Uygulanan tekniğin seçim nedeninin belirlenmesi 

Verilerin toplanmasına ve sürece ilişkin açıklamaların yapılması 

Analiz edilme sürecinin belirtilmesi 

 

Araştırmanın iç geçerliliği konusunda; araştırmacının veri toplamak için kullanacağı görüşme formu 
sorularının oluşturulması aşamalarında nitel araştırma yöntemi dersi veren bir akademisyenden uzman görüşü 
alınmıştır. Aynı zamanda fen eğitimi alanında yüksek lisans eğitimlerinde olan beş fen bilimleri öğretmeninin 
görüşleri alınmıştır. Oluşturulan sorular tekrar gözden geçirildikten sonra MEB’de çalışan bir Türkçe 
öğretmeninin soruları anlaşılabilirlik açısından değerlendirmesi istenmiş ve sorulara son şekli verilmiştir. Okul 
yöneticileriyle görüşme yapıldıktan sonra verilen cevaplar konusunda tekrar okullar ziyaret edilerek verilen 
cevaplar teyit edilmiştir. Eksik veya yanlış bulunan yerler düzeltilmiştir. Görüşmeler öncesinde rahat bir ortamın 
oluşturulması için katılımcılarla sohbet edilmiştir. Sorulara verilen cevaplar yorum yapılmaksızın bulgular 
kısmında doğrudan verilmiştir. Veri toplama aracı olarak sadece görüşme formunun kullanılması iç geçerliliği 
etkileyen sınırlıklardandır.  

Dış geçerlilik konusunda; tüm araştırma başlıkları ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Aynı zamanda çalışma 
grubu araştırmanın amacına fayda sağlayacak bireylerden meydana gelmektedir. Araştırma grubunun altı 
kişiden oluşması dış geçerliliği etkileyen sınırlıklardandır. Verilerin eksiksiz ve yanlışsız toplamak için ses kayıt 
cihazları kullanılmıştır. Ses kayıt cihazının kullanılması araştırmanın tutarlılığına fayda sağlamıştır. Sonuç olarak; 
elde edilen verilen doğrudan verilmesi bulguların sonuçlar bölümünde uyun biçimde tartışılması ve tüm sürecin 
betimlenmesiyle araştırmanın geçerliği ve güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Verilerin Analizi  

Araştırmada verilerin analiz edilmesinde içerik analizi ve betimsel analizden faydalanılmıştır. Görüşme 
sırasında veriler ses kayıt cihazında toplandığından ses kayıtları defalarca dinlenip bir metin haline getirilmiştir. 
Oluşturulan metinle birlikte okullar tekrar gezilerek verin cevaplar teyit edilmiştir. Daha sonra verilerin 
araştırmanın amacına uymayan kısımları çıkarılmıştır. Tema ve kodların oluşturulması sürecinde biri nitel veri 
analizi dersi veren bir uzman ve bu dersi alan bir yüksek lisans öğrencisi olmak üzere iki araştırmacı tarafından 
oluşturulmuştur. 

Araştırmada betimsel analiz ve içerik analizi uygulanmıştır. Betimsel analizlerde önceden oluşturulan 
temalara göre verilerin özet haline getirilmesi, katılımcıların ifadelerini dikkat çekici şekilde yansıtabilmesi adına 
doğrudan alıntılamalar yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  Verileri daha derin bir şekilde işlemek ve betimsel 
analiz yapılırken fark edilemeyen temaları ortaya koymak için içerik analizine de başvurulmuştur (Çepni, 2011). 
Katılımcıların sorular hakkındaki görüşlerini daha açık ifade etmek için tablolar oluşturulmuştur. Mülakat analizi; 
elde edilen verilerden anlamlı sonuçlar çıkarılarak sona erdirilmiştir. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin görüşleri mülakattaki sorulara vermiş oldukları cevaplar soru-
soru incelenip sunulmuştur. Mülakatta yer alan birinci soruya okul yöneticilerinin verdiği cevaplar Tablo 3’te 
sunulmuştur. 
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Tablo 3. 
 Okul yöneticilerinin tasarım-beceri atölyeleri için okulunuzun gerekli alt yapıya sahip olduğunu düşünüyor 
musunuz?  Sorusuna vermiş olduğu cevaplardan oluşturulan tema ve kodlar 

Tema  
Kodlar 

Okul Yöneticileri 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 f 

A
tö

ly
e

le
ri

 İç
in

 

G
e

re
kl

i A
lt

 Y
ap

ı 

Malzemelerin sürekliliğinin olmaması + + + + + + 6 

Diğer atölyeler için mekânın olmaması + - + + + + 5 

Fen laboratuvarı malzemelerinin ve 
laboratuvarın bulunması 

+ + - + + + 5 

Sınıflarda öğrenci sayılarının fazla olması + - + + + - 4 

İkili eğitimden dolayı atölye çalışmaları aynı 
anda sabahçı ve öğlenci gruba verilememesi 

- + + + + - 4 

Bahçeye atölye mekânı oluşturmanın oyun 
alanlarını kısıtlaması 

+ - + - -  2 

 

Tablo 3 incelendiğinde okul yöneticilerinin cevapları atölyeler için gerekli alt yapı teması altında 
toparlandığı görülmektedir. Katılımcılar ilk soruya tasarım–beceri atölyeleri için gerekli malzemelerin bulunup 
bulunmaması, zaman kısıtlamalarının olması ve tasarım beceri atölyeler için gerekli mekânın varlığı kodlarıyla 
cevap vermişlerdir. M2 rumuzlu yönetici ikili eğitimden dolayı atölye çalışmalarında zaman kısıtlaması olması ve 
diğer atölyeler için gerekli mekânın olmaması kodlarıyla görüşlerini ifade etmiştir. M2 ile yapılan mülakatta; 

“Aslında okulumuzda ikili eğitim uygulanıyor. Yani mevcut programdaki dersler haricinde ders 
koymamız mümkün değil. Çünkü yeterli sayıda sınıfımız yok. Atölyeler inşa edilse bile hem öğlenci 
hem de sabah grubundaki öğrencilerin aynı anda atölyelerden faydalanması mümkün 
olmayacaktır. Şu anda fen laboratuvarımız ve gerekli malzemelerimiz mevcut ancak atölyelerde 
sürekli çalışma olursa malzemeler yeterli olmayacaktır.” şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. 

Bu konuda M4 rumuzlu yönetici ise küçük bir fen laboratuvarımız ve az da olsa laboratuvar 
malzemelerimiz var ama yetmez milli eğitim malzemeler için gerekli istihdamı sağlamalı ve okula atölye kurmak 
için uygun hale getirmeli şeklinde görüşlerini ifade etti. Diğer yandan katılımcıların tamamı ahşap atölyesi, 
seramik atölyesi, FeTeMM atölyesi gibi atölyeler için ciddi malzemelerin eksikliğinin olduğunu, malzemelerin 
sürekli var olması gerektiğini ve bunun ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Yine neredeyse 
katılımcıların tamamı okullarda atölyeler için gerekli alanın bulunmadığını sınıflardaki öğrenci sayısının fazla 
olduğunu ifade ettiler. Konuyla ilgili M5 yöneticisi;  

“Okulumuz büyük bir okul ve öğrenci sayısı oldukça fazla atölyelerde çalışma yapılırken 
öğretmenler kalabalıktan dolayı sıkıntı yaşar. Bir de okulun bahçesine atölye binası yaptık diyelim 
bu seferde öğrencilerin oyun alanlarını sabote etmiş oluruz”. Şeklinde görüşünü ifade etmiştir. 

Tablo 4.  
Okul yöneticilerinin Tasarım –beceri atölyeleri öğrencilerde hangi yönde ne gibi değişiklikler meydana 
getireceğini düşünüyorsunuz?  Sorusuna vermiş olduğu cevaplardan oluşturulan tema ve kodlar. 

Tema  
Kodlar 

Okul Yöneticileri 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 f 

Ö
ğr

e
n

ci
le

rd
e

ki
 

D
e

ği
şi

kl
ik

le
r 

Yaparak-yaşayarak öğrenip kalıcılığı arttırması + + + + + + 6 

Sınıf ortamından uzaklaştırıp eğlenirken öğrenme 
sağlaması 

+ + + + + + 6 

Yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi + + - + - + 4 

Mesleki açıdan yönlendirme sağlaması - + + - + + 4 

Sosyal ilişkiler ve öğrenciler arası işbirliğinin 
gelişmesi 

+ - + + - - 3 

Teoriden ve testlerden uzaklaştırması + - - - + - 2 

 
Atölyelerin öğrencilerde ne gibi değişiklikler meydana getireceği konusunda görüşlerine başvurulan 

yöneticilerin ikinci soruya verdiği cevaplar Öğrencilerdeki değişikliler teması altında toparlanmıştır. Yöneticiler 
bu konuda yaparak-yaşayarak öğrenip kalıcılığı arttırma, sosyal ilişkilerin gelişmesi, yeteneklerini keşfetmesi ve 
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testten uzaklaşma gibi kodlarla açıkladıkları Tablo 4’te gösterilmiştir. Özellikle öğrencilerin mesleki 
yönlendirilme sağlaması ve yeteneklerin keşfedilmesine dikkat çeken M5 rumuzlu yönetici; 

 “Okulumuzdaki öğrencilerin ve velilerin birçoğu nitelikli olarak adlandırılan okullara rağbet ediyor 
ancak sadece öğrencilerin %10 u bu okullara gidebiliyor. Diğer öğrencileri hayata hazırlamak 
adına atölyelerde öğrenciler kabiliyetlerini fark edip geliştirebilir ve uygun okullara 
yönlendirebiliriz. Çünkü ara elemanlara ve iyi ustalara ihtiyacımız var.” şeklinde görüşünü 
belirmiştir. 

Yöneticiler; öğrencilerdeki olumlu yönde değişimleri hakkında genel olarak öğrencilerin kendi 
yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlayacağı, öğrencilerin birbirleriyle iş birliği içinde olacağı ve sosyal ilişkilerini 
geliştireceği öğrencilerin birbirinden olumlu etkileyeceğini düşünmektedirler. Konuyla ilgili M6 rumuzlu 
yönetici;  

“Çocukların sınıftan uzak bir ortamda bulunmasının çocukta heyecan uyandıracağını 
düşünüyorum. Özellikle öğrenciler ayağa kalmak istiyor dolaşmak istiyor sınıf ortamında 
yapamadıkları için dersi çekilmez bir 40 dakika gibi görüyorlar. Ama atölyeler öğrencilere yapmak 
istediklerini yapma fırsatı sunacağını düşünüyorum. Öğrenciler teori bilgilerden testlerden 
yoruldu. Sürekli olarak bir şeyler ezberlemeye çalışıyorlar”. Şeklinde görüş belirtmiştir. 

Tablo 5. 
 Lise sınavlarına hazırlanan son sınıf öğrencilerini atölye çalışmaları sınava olan ilgilerini etkilemesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sorusuna vermiş olduğu cevaplardan oluşturulan tema ve kodlar. 

 
Tema 

 
Kodlar 

Okul Yöneticileri 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 f 

Te
st

te
n

 
U

za
kl

a
şt

ır
m

a 
ve

 

O
lu

m
lu

 Y
ö

n
d

e
 D

e
ği

şi
m

le
r 

Soruları daha kolay anlamayı sağlaması - + + + + + 5 

Testten uzaklaştırması ve sosyalleşmeyi 
sağlaması 

+ + + + + - 5 

Öğrencilerin sınav kaygısını azaltması  + + + - + - 4 

Bilgilerin ezberlendiği yer kavramından 
soyutlaması 

+ - + - + + 4 

Okula karşı fobi gelişimini engellemesi - + - + + - 3 

Test mantığından çıkıp ilgilerine göre meslek 
edinmeye yönelmesi 

- + - + - + 3 

Çalışmasını engellemesi veli tepkilerinin oluşması - - + - - + 2 

Konuyla ilgili özelikle okul idarecileri, ortaokul son sınıf öğrencilerinin nitelikli liselere yerleşmesi ve belirli 
yüzdelik dilimlere girmesini okulun başarısı açısından önemsemektedir. Bundan dolayı atölye çalışmalarının 
liseye hazırlanan öğrencileri sınava çalışmalarına etkisinin araştırıldığı üçüncü soruya verilen cevaplar “Testten 
uzaklaştırma ve olumlu yönde değişimler” teması altında toparlanmıştır. Bu soruyla ilgili kodların toplanmasında 
güçlük çekilmiştir. Soruya verilen cevaplarla ilgili M3 rumuzlu yönetici; 

“Öğrenciler sürekli olarak test çözüyorlar adeta bir yarış atı gibi rekabet halindeler. Onları birazda 
olsa bu durumdan kurtaracağını ve arkadaşlarıyla vakit geçireceği sosyalleşeceği bir ortamın 
olması açısından güzel olacağını düşünüyorum. Bir de çocuklar okulu bilgilerin ezberletildiği yer 
algısını değiştirir.” şeklinde görüşlerini belirtmiştir. 

Dikkat çekici olan bir başka görüş ise M6 rumuzlu yönetici; “Atölye çalışmaları öğrenciler 
açısından oldukça cezp edici, bu durum onların çalışmasını engeller. Çocuklar hep atölyede 
bulunmak isteyecekler. Velilerin bize karşı tepkisine yol açacağı inancındayım. Ama olumlu açıdan 
düşünürsek öğrencileri test mantığından çıkıp kendi yeteneklerini keşfetmesi ve buna uygun bir 
mesleğe yönelmesi açısından faydalıdır.” şeklinde ifade etmiştir. 

Soruyla ilgili genel olarak özellikle fen dersi için deneyleri kendisi yapması fen sorularını daha kolay 
anlamasını sağlayacağı ve öğrencileri ezberden, testlerden ve anti-sosyallikten kurtaracağı yönünde olmuştur. 
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Tablo 6. 
Atölyelerin başında yer alacak öğretmenlerin yeterli donanıma sahip olup olmadığına dair görüşleriniz nedir? 
Sorusuna vermiş olduğu cevaplardan oluşturulan tema ve kodlar. 

Tema  
Kodlar 

Okul Yöneticileri 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 f 

Ö
ğr

e
tm

e
n

le
ri

n
 

d
o

n
an

ım
la

rı
 

Beden eğitimi öğretmenleri spor atölyeleri için 
donanımlı 

+ + + + + + 6 

Ahşap, seramik ve diğer atölyeleri için 
öğretmenlerin bulunmaması 

  + + + + + + 6 

Görsel sanatlar öğretmenleri sanat atölyeleri 
için donanımlı  

+ + - + + + 5 

Fen bilimleri öğretmenleri bilim atölyeleri için 
donanımlı 

- + + - + + 4 

Bilişim öğretmenleri robotik kodlama ve yazılım 
atölyeleri için donanımlı 

- - + - + - 2 

  Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin atölye çalışmaları için gerekli donanıma sahip olması irdelenmiştir. 
Okul yöneticilerinin branş bazında değerlendirme yapmaları istenmiştir. Alınan cevaplar “Öğretmenlerin 
donanımları” adı altında kodlanmıştır. Yöneltilen soruyla ilgili tüm katılımcılar seramik, ahşap, tabiat ve doğa 
gibi atölyeler için öğretmen veya eğitmenin bulunmadığını ve bu eğiticilerin her okulda bulunması konusunda 
sıkıntı yaşayacaklarını vurguladılar. Ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin spor atölyeleri için yeterli donanıma 
sahip olduklarını konusunda görüş birliği içindedirler. 

Yöneticilerden M1; 
“Fen bilimleri öğretmenlerimi değerlendirdiğimde bilim atölyelerinde FeTeMM temelli bir eğitim 
verecek nitelikte değiller bunun nedeni öğretmenlerim değil lisans döneminde böyle bir eğitim 
verilmemesinden kaynaklı. Bazı öğretmenlerimiz ise kolay bir şekilde kazanımları vermek için 
konuyu anlatıp geçiyor. Öncelikle atölyeler kurulacaksa öğretmenleri her açıdan donanımlı hale 
getirmek lazım ve öğretmenleri güdüleyecek çalışmalar yapılması lazım dedi”.  Şeklinde görüşünü 
dile getirmiştir. 

 
M2 rumuzlu yönetici ise;  
“24 yıldır yöneticilik yapıyorum çok fazla öğretmenle çalıştım. Şu an ki öğretmenlerimin neredeyse 
tamamının atölyeler için yetersiz olduğu bir gerçek. On tane fen bilimleri öğretmenimiz var ama 
bunların ancak ikisi bu işi başarabilir diyebilirim. Keşke öğretmenler değerlendirilebilse ödüller 
veya cezalar verilebilse” şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. 
 

          Başka bir konuya dikkat çeken M6 ise,  
“Öğretmenlerimi nitelikli ve yetenekli buluyorum. Atölyeleri olursa iyi işler ortaya çıkaracaklarını 
biliyorum. Yalnızca robotik kodlama ve yazılım uygulamaları yeni popüler olan uygulamalar 
olduğundan bilişim öğretmenlerim yeterli olmayabilir şeklinde ifadeler kullandı.” Şeklinde 
görüşünü beyan etmiştir. 

Tablo 7.  
Atölyelerin kurulması okulunuza olan rağbeti arttıracağını düşünüyor musunuz? Bu rağbet okulunuzu nasıl 
etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Sorusuna vermiş olduğu cevaplardan oluşturulan tema ve kodlar. 
 

 
Tema 

 
Kodlar 

Okul Yöneticileri 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 f 

O
ku

la
 O

la
n

 O
lu

m
lu

 

R
ağ

b
e

t 

Rağbeti arttıracağından sınırlı kontenjan 
veririm. 

+ + + + + - 5 

Velilerin beklentisini karşılarsa, aşırı rağbet olur. - + + + - + 4 

Malzemeleri öğrenciler karşılarsa rağbet olmaz. + - - - + + 3 

Puana göre öğrenci alımı yapıp okul başarısını 
arttırırım. 

+ - - - + - 2 
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Atölyelerin kurulması okula olan rağbeti arttıracağı hakkında ve bu durumun okulu nasıl etkileyeceği 
konusunda katılımcıların verdiği cevaplar “Okula olan olumlu rağbet” teması altında toplanmıştır. Mülakat 
sırasında bu soru yöneltilir yöneltilmez katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu durumdan muzdarip olduklarını 
çünkü merkezi okullarda görev yapmaları nedeniyle kontenjanın üstünde talep olduğunu belirtmişlerdir. 

Konuyla ilgili M4 rumuzlu yönetici; 
“Aslında rağbet şu an bile fazla atölyeler kurulursa başarı artar her veli çocuğunu başarılı bir okula 
kaydetmek ister. Veliler diğer okullardan farklı bir uygulamayla karşılaşacağından veliler arası 
büyük rekabet olur. Bu durumda sınırlı sayıda kontenjan verip öğrenci başarısına göre alım 
yaparak okul başarımı arttırabilirim.” şeklinde görüşünü ifade etmiştir.  
 
Bu konuda M5 rumuzlu yönetici;  
“Atölyeler için fazlaca malzemeye gerek var eğer atölye malzemelerini öğrencilerin karşılamasını 
istersem çok rağbet olmaz çünkü bu çevrenin sosyoekonomik durumu iyi değil. Ancak yine de 
rağbet fazla olursa öğrencileri başarı puanlarına göre sıralar buna göre okula alırım hem okulun 
başarısı da artar.” Şeklinde görüş belirtmiştir. 
 

Tablo 8.  
Atölyelerde kullanılacak malzemeler için gerekli bütçeye sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bütçenizi 
sağlıklı seviyeye ulaştırmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Sorusuna vermiş olduğu cevaplardan 
oluşturulan tema ve kodlar. 

Tema  
Kodlar 

Okul Yöneticileri 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 f 

B
ü

tç
e 

Okul aile birliğinin bütçe sağlaması + + - + + + 5 

Esnaftan yardım talebi + + + - + - 4 

Öğrencilerin atölyelerde çıkardıkları ürünleri satışa 
sunmak, kermesler düzenlemek 

+ - + + - + 4 

Veli desteği gerekli aynı zaman devletin bütçe 
ayırması 

- + + - - - 2 

 

Tablo 8’ de atölye çalışmaları için gerekli bütçenin sağlanması konusunun araştırıldığı altıncı soruda 
verilen cevaplar “Bütçe” teması altında toparlanmıştır. Tüm katılımcılar okulun gerekli bütçeyi sağlaması 
konusunda yeterli olmadıklarını belirtmiş, hatta birkaç katılımcı okullarının borçları olduğunu söylemişlerdir. 
Buna rağmen katılımcıların tümü bütçelerini iyi düzeye getirmek için birçok fikir öne sürmüşlerdir. Öne sürülen 
fikirlerden kodlar oluşturulmuştur. 

İlgili soruya M2 rumuzlu yönetici;  
“Biz merkezi okul olduğumuz için bir şekilde bir kısım veliden destek görürüz, yani esnafı gezeriz 
sağa sola gideriz ama bu demek değil ki imkânı tam anlamıyla sağlarız. Devlet bunun için her 
okula ayrı bütçe ayırması gerekir ifadelerini kullandı.” Şeklinde görüşünü dile getirmiştir. 
 
M3 rumuzlu yönetici konuyla ilgili; 
 “Atölyelerde sürekli olarak malzemeye ihtiyaç duyulacak kendi imkânlarımızla bir yere kadar 
sağlayabiliriz belki ama daha sonra devletin bizi bütçe konusunda destekler vermesi gerekir. Tabi 
veli desteği ve ilgisi de lazım çünkü eğitimin önemli bir parçası velilerdir.” şeklinde soruya cevap 
verdi. 

Okul aile birliğinin bütçe sağlaması ve atölyelerden çıkan ürünleri satışa sunmak, kermesler düzenlemek 
kodlarıyla görüş bildiren M6 rumuzlu yönetici; 

 “Okulun bütçesi şu an bile yeterli değil ancak bütçeyi sağlıklı seviyeye getirmem istenirse ilk 
olarak okul aile birliğini toplar durumun ehemmiyetinden bahseder ve gerekli yardım için 
uğraşırım. Aslında öğrencilerin yaptığı çalışmaları satabiliriz ya da kermesler kurarak gerekli 
bütçeyi çıkarmaya çalışırız. Daha önceden böyle bir çalışma yapıp okul bahçesinde kermes 
kurmuştuk” Şeklinde görüşünü ifade etmiştir. 
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Tartışma ve Sonuç 

 Okul yöneticilerinin Tasarım-Beceri Atölyeleri (TABA) hakkında görüşlerinin araştırıldığı bu çalışmada 
elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmıştır. Okul yöneticileri, TABA için gerekli altyapının bulunması 
konusunda bazı sorunlardan bahsetmişlerdir. Bunlar; öğrenci sayısının fazla olması, malzemelerin sürekliliğinin 
olmaması, atölye için gerekli arazinin bulunmaması, ikili eğitimin yapıldığı okullarda atölye çalışmalarının aynı 
anda yapılamaması gibi sorunlar bulunmaktadır. Bu durum gösteriyor ki henüz okullarda TABA kurulması 
konusunda altyapıyla ilgili birçok eksik vardır. Çünkü okul yöneticilerinden dört katılımcı; soruyu duyduklarında 
önce okul nüfusunu belge halinde göstermiş, okulun fiziki yapısını incelemek üzere okulu gezdirmiş ve okulun 
gider ve gelirlerinden bahsetmişlerdir. Özellikle malzemelerin sürekliliğinin olmamasına dikkat çeken tüm 
katılımcılar,  destek verilmesi konusunda özel bir beklenti içinde olduklarını görüşlerinde ifade etmişlerdir. Bu 
konunun üzerinde durulmasının okulların malzemelere sürekli bütçe ayıramamaları veya bütçenin yeterli 
olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Atölyelerin, öğrenciler üzerinde nasıl bir etki oluşturacağı konusunda katılımcılar olumlu yönde görüşler 
bildirmişlerdir. Öğrenciler yaparak–yaşayarak öğrenip kalıcı öğrenme gerçekleştirecek ve sınıf ortamından 
uzaklaşıp eğlenirken öğrenecek görüşlerinde bulunan çoğu katılımcı atölyelerin öğrencilere faydalı olacağını 
söylemişlerdir. Buradan anlaşılıyor ki katılımcılar atölyelerin kurulmasını istemekte ve faydalı bulmakta ancak 
altyapıdan kaynaklanan sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca öğrenciler, 
yeteneklerini keşfedecek ve mesleki yönelmeler kolaylaşacak gibi ifadelerinin kullanılması; ortaokullarda bunun 
gerekli ve önemli olduğu, daha erken yaşlarda yeteneklerin keşfedilmesinin gerektiğini, bunun bir eksiklik 
olduğu kanısını oluşturmaktadır. Öğrenciler değerlendirilirken genelde çoktan seçmeli sorular sorulmakta ve 
öğretmenler dersleri teori olarak işlemektedir. Katılımcıların görüşlerinden hareketle öğrenciler okulu bilgilerin 
ezberletildiği yer değil, el emeği ile ürünlerin ortaya çıkarıldığı, sosyal ilişkilerin geliştiği bir yer olarak 
göreceklerdir. Yapılandırmacı öğrenme temelli laboratuvarlarda yaparak-yaşayarak öğrenme gerçekleştiği için,  
öğrencilerde kalıcı öğrenmenin gerçekleştiği bulunmuştur (Şimşir, Ünal ve Yerlikaya, 2018). Birçok katılımcının 
yaparak-yaşayarak öğrenmenin, kalıcılığı sağlayacak şeklinde görüş bildirmesinde ülkemizde benimsenen bu 
anlayışın etkili olduğu düşünülmektedir.  

Atölye çalışmalarının lise sınavlarına hazırlanan öğrencileri nasıl etkileyeceği konusunda; testten 
uzaklaşıp sosyalleşmeyi sağlayacak, soruları daha kolay anlamayı sağlayacak, sınav kaygısını engelleyecek, okulu 
karşı fobi geliştirmesini engelleyecek gibi kodlarla cevap verilmesi lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere de 
fayda sağlayacağını göstermiştir.  Velilerin, öğretmenlerin ortaokul son sınıf öğrencilerine sınavlar konusunda 
nitelikli bir liseye gitmesi için baskı yapması öğrencilerde sınav kaygısına neden olmakta atölyede bu çocukların 
vakit geçirmesi hem sosyalleşmesine, hem de sınav kaygılarının azalacağına inanılmaktadır. Soruyla ilgili 
görüşler alınırken bir katılımcı öğrencinin çalışmasını engelleyeceği düşüncesiyle veli tepkisinin oluşacağı 
cevabını vermesi atölye çalışmalarıyla ilgili veli tepkisinin olmasından az da olsa çekinildiği görülmektedir. Diğer 
bir konu okul fobisi; öğrencilerde görülen, okula gitme konusunda veya tüm günü okulda geçirmede yaşanan 
zorluk olarak bilinmektedir (Kearney ve Silverman, 1993). Okul yöneticiler, öğrencilerde atölye çalışmalarının 
okul fobisini azaltacağını ifade etmişlerdir. Çünkü atölyede öğrencilerin ilgisine yeteneğine göre çalışmalarda 
bulunması okulu eğlenceli ve cezp edici algısını oluşturacağı söylenebilir. 

Öğretmenlerin atölye çalışmalarında yer alacak donanıma sahip olmasını, okul yöneticileri branş-branş 
değerlendirme yapmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin tamamının donanımlı olması lisans döneminde 
basketbol, futbol, voleybol, atletizm gibi sporlarda iyi derecede eğitim almasına dayanabilir. Görsel sanatlar 
öğretmenlerinin sanat atölyeleri için yarısının donanımlı diğer yarısının ise yetersiz olarak nitelendirildiği 
görülmektedir. Sanat atölyeleri adı altında tezhip, ebru ve el işleri eğitimleri vb. birçok sanatı bir araya 
getirdiğinden öğretmenlerin tüm sanat dallarında yeterli olması beklenemez. Öğretmenin bunun için çoğu 
sanat dalında eğitim alması gerekir. Bilişim öğretmenlerinin çoğunun yetersiz olmasının robotik kodlama, 
yazılım uygulamalarının yeni popüler olmasından kaynaklanıyor olması öğretmenlerin lisans döneminde böyle 
bir eğitimin almaması nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yöneticiler, fen bilimleri öğretmenlerinin 
atölye tasarım beceriler konusunda yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. FeTeMM yaklaşımı 2013 yılında ortaya 
konulan bir yaklaşım olması ve henüz literatürde yeni olması sebebiyle öğretmenlerin FeTeMM atölyeleri 
konusunda yetkin olması beklenmeyen bir durumdur. Katılımcılara seramik ahşap ve diğer atölyeler için 
öğretmen varlığından bahsedildiğinde tüm katılımcılar bununla ilgilenen öğretmenin olmadığını belirtmişlerdir. 
Okullarda bu eğitimlerin verilmemesinden öğretmenlerin var olması beklenilmemektedir. Öğretmenleri büyük 
bir oranının atölye çalışmaları için donanımsız bulunması hizmet içi eğitim verilmesi gerektiğinin göstergesidir. 
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Atölyelerin okullara olan rağbeti arttıracağı ve rağbet olursa okulları nasıl etkileyeceği konusunda okul 
yöneticileri çeşitli önerilerde bulunmuştur. Bunlar; puana göre öğrenci alımı yapıp başarılı olanların okula 
alınmasıyla okul başarısını arttırma, her sınıf için kontenjanın sınırlı tutulması, malzemelerin öğrenciler 
tarafından karşılanırsa rağbet olmayacağı ve velilerin beklentilerini karşılarsa büyük rağbetin olacağı şeklinde 
görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğu atölye olan okullara rağbetin artacağına inanmaktadır. Bazı katılımcılar 
malzemeler öğrencilerden istenirse maddi açıdan karşılayamayacaklarından rağbetin çok olmayacağına vurgu 
yapmışlardır. Bu durum atölyeler kurulurken ve işleyişi planlanırken yörenin özelliklerinin dikkate alınmasının 
gerektiğinin kanıtı olarak gösterilebilir. Velilerin beklentilerinden kasıt öğrenci başarısı olduğu düşünülmektedir. 
Çünkü velilerin birçoğu çocuklarının akademik başarısını arttıracak okullar seçmeye özen gösterirler (Selvitopu, 
Bora ve Taş, 2015). Dolayısıyla atölyelerin kurulduğu okullarda başarının arttığı fark edilirse rağbetin olacağı ve 
okul idaresi üzerinde bir baskı oluşacağı söylenebilir.  

Atölyelerde kullanılacak malzemeler için gerekli bütçeye sahip olup olmadıkları ve bütçeyi yeterli 
seviyeye getirmek için yapılması gerekenler konusunda yöneticiler olumsuz yönde cevap vermişlerdir. Öncelikle 
tüm okul yöneticileri gerekli bütçeye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Genellikle bütçeyi sağlıklı seviyeye 
ulaştıracak bazı fikirler sunmuşlardır. Bunlar; veli desteğinin alınması, devletin bunun için özel bütçe ayırması, 
esnaftan yardım talebinde bulunulması, okul aile birliğinin desteğinin arttırılması, atölyelere çıkan ürünleri 
satışa sunulması ve kermeslerin düzenlenmesinden bahsetmişlerdir. Atölye çalışmaları için malzeme 
sürekliliğinin olması önemlidir. Çünkü her öğrenciye ayrı malzeme olması gerekmektedir. Kermesler 
düzenlenerek ve esnaftan yardım talebinde bulunulması veya okul aile birliğinin destek sağlaması geçici bütçe 
arttırma yöntemlerinden olduğu düşünülmektedir. Velilerin bu konuda duyarlı davranması ve destek vermesine 
ve devletin konuyla ilgili ciddi bütçe çalışmaları yapması gerektiğine katılımcılar ışığında inanılmaktadır. 
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Öz 
Öğretimin ilk kademeleri düşünüldüğünde, fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adayları gelecekte fen bilimleri 

eğitimi için önemli bir role sahiptirler. Buna bağlı olarak çalışmanın amacı, fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği 
programlarında öğrenim gören adayların fen okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları ile fene yönelik tutumları 
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmanın yöntemi nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama yöntemi 
olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde öğrenimlerine devam eden 182 fen 
bilgisi ve sınıf öğretmenliği programı öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin 
öz yeterlik algısı (FTOÖYA) ve fene ilişkin tutum (FİT) ölçekleri kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin 
analizi ise uygun görülen bir istatistik programı ile yapılmıştır. Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğretmen 
adaylarının FTOÖYA ile FİT ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Öğretmen adaylarının FTOÖYA ve FİT ortalamalarının cinsiyete göre analizinde FTOÖYA’da erkek öğretmen 
adaylarının lehine, FİT’te kadın öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Program 
değişkenine göre yapılan analizde FTOÖYA ve FİT’te fen bilgisi öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık 
görülmüştür. Mezun olunan okul değişkenine göre ise FTOÖYA ve FİT’te genel liseden mezun öğretmen 
adaylarının ortalamalarının en yüksek ortalama olduğu görülmektedir. Ancak gruplar arasında anlamlı bir 
farklılık görülmemiştir. Sınıf düzeyi değişkenine göre yapılan analizlerde ise FTOÖYA ve FİT’te 4. Sınıf öğretmen 
adaylarının en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bazı gruplar arasında ise (2. ve 4., 3. ve 4. 
sınıflar) anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre çeşitli öneriler ilgililere sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adayları, Fene İlişkin Tutum, Öz Yeterlik Algısı 

The Investıgatıon Of Scıence Prospectıve Teachers' Self Effıcıency Perceptıons About Scıence And 
Technology Lıteracy And Theır Attıtutes Towards Scıence Related To Some Varıables  

Abstract 

When the first cycle of teaching considered, science and elementary school prospective teachers play an 
important role for the science education in the future. The aim of the study is to investigate the relation 
between self-efficiency perceptions about science literacy and the attitudes towards science of the students 
attending science and elementary school programs.  The method of the study is a screening survey method 
which is one of the quantitative methods. The sample of the study consists of 182 students attending science 
and elementary school departments of a state university. The data was obtained through using ''self-efficiency 
perception about science and technology (SPAST) '' and '' Attitudes towards science (ATS)'' scales. The obtained 
data was analyzed using an appropriate statistical program. It was seen that there was a positive meaningful 
relation between SPAST and ATS averages of the science and elementary school departments students. When 
the analysis of the SPAST and ATS averages related on the gender considered, there was a meaningful 
indifference in favor of male prospective teachers related to SPAST and female prospective teachers related to 
ATS. When the analysis depending on program variable taken into account, there seen a meaningful difference 
in SPAST and ATS in favor of science department prospective teachers. When the school graduation type 
variable considered, the averages of the general high school graduates had the highest averages in SPAST and 
ATS. However, there was not seen a meaningful difference between the groups. In the analysis related to the 
grade level, it was understood that final year prospective teachers had the highest averages in SPAST and ATS. 
It was realized that there was a meaningful difference in some groups (2nd and 4th grades, 3rd and 4th 
grades). Some suggestions are presented depending on the obtained results from the research.    

Key Words: Attitute towards Science, Science and Elementary school Prospective Teachers, Self Efficiency 
perception 
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Giriş 

Fen bilimleri bir doğa bilimidir. Fen bilgisi, insanların çevrelerini tanımasını, anlamasını, yorumlamasını ve 
bu karışık çevreyi kendine göre düzenleyebilmesini sağlayan bilgi ve becerilerin bütünüdür (Hançer, Şensoy & 
Yıldırım, 2003). Fen bilimleri dersinin yegâne amacı bireyin etrafında bulunan problemleri fark etmesi, gözlem 
yeteneği geliştirebilmesi, hipotez kurma becerisi geliştirebilmesi, deneyler yapabilmesi ve sonuç çıkarması, 
analiz edebilme ve genelleme yapma becerisi geliştirmesi, kazandığı bütün bilgi ve becerileri uygulayabilmesidir 
(Aktamış & Ergin, 2006). Teknoloji ile iç içe olduğumuz ve bu teknolojilerin sürekli değişim gösterdiği 
günümüzde, teknolojiden yararlanmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu sebeple teknolojiye olan 
bağımlılığımız her geçen gün artmaktadır (Erdaş, Aksüt & Aydın, 2015). Teknoloji ile iç içe olduğumuz bu çağda 
teknolojiden olumlu yönde yararlanacak bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Hızla değişen ve gelişen çağa uyum 
sağlayabilecek ve sürekli gelişim gösteren teknolojik icatlardan her yönde faydalanabilecek kişiler yetiştirmek ve 
bu bireylere teknolojik bütün icatlarda ve yeniliklerde bilimin zaruri olduğunu öğretmek önem arz etmektedir 
(Hançer, Şensoy & Yıldırım, 2003). Bu bilgiler göz önüne alındığında yetiştirilmesi gereken bireyler olarak Fen ve 
Teknoloji Okuryazarı (FTO) olan kişileri söylemek mümkündür. 

FTO olan kişiler, bilgiyi elde edip kullanmada, problemlere çözüm üretmede, fen bilimlerine yönelik 
problemler ile alakalı risklere, yararlara ve önündeki seçeneklere dikkat eden bireylerdir. Fen ve teknoloji okur 
yazarı olan bir kişi, “bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak 
uygun şekillerde kullanır”. Problemlere çözüm üretirken ve çözüme yönelik karar aşamasında bilimsel süreç 
becerilerini kullanmaya dikkat eder, bilimsel ve teknik psikomotor beceriler geliştirir, bilimsel tutum ve 
değerlere uygun olduğunu gösterir (MEB, 2005). FTO, bir toplumdaki bireylerin ekonomik gelişimi, sosyal 
gelişimi ve kişisel gelişimi açısından büyük yararlar sağlamaktadır (Caymaz, 2008).  

2005 öğretim programında FTO’nun yedi alt faktörü vardır. Fene ilişkin tutum (FİT) bunlardan birisidir 
(MEB, 2005). 2018 fen bilimleri dersi öğretim programında ise FTO dijital yetkinlik olarak ele alınmaktadır. 
Dijital yetkinlik, “İş, günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde 
kullanılmasını kapsar. Söz konusu yetkinlik, bilgiye erişim ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, 
sunulması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara katılım 
sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla desteklenmektedir.” (MEB, 2018). 

Öğrenciler araştırmaya hevesli, sorgulama yeteneğine sahip bireyler haline gelecek şekilde 
yönlendirilmelidir (MEB, 2005: 5). Öğrencileri bu şekilde yönlendirebilecek ve yetiştirebilecek yegâne kişiler ise 
öğretmenlerdir. Meslek olarak öğretmenlik, günümüzde çok daha kaliteli ve yeterlilik gerektiren bir meslek 
halini almıştır. Nitelikli ve gerekli yetkinliği olan bir öğretmenin eğitim ve öğretimde belirli bir başarıyı 
yakalaması ve öğrenciyi istenilen düzeye getirebilmesi için öz yeterlik inancına sahip olması gerekir. Bu inancın 
yeterliliği ise, öğretmenlerin öz yeterlik inançları ölçülerek belirlenebilir (Caymaz, 2008). 

Öz yeterlik inancı, kişilerin bir problemle ya da olumsuz bir durumla karşı karşıya geldiklerinde, bu durumu 
ya da problemi çözmek için ne düzeyde çaba harcadıklarını ve ne kadar süre bununla yüzleşebileceklerini 
belirlemektedir (Bıkmaz, 2002). 

Bandura’ya (1994) göre öz yeterlik algısı “bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri 
organize edip başarılı olarak yapma kapasitesine ilişkin inancı” şeklindedir. Daha iyi araçların edinilmesi 
algılanan öz yeterliği arttırır. Algılanan öz yeterlik, insanların kendi işlevleri ve yaşamlarını etkileyen olayları 
kontrol etme yeterliliğine olan inançlarıyla ilgilidir. Ashton’a (1984) göre ise öğretmenlerin sahip oldukları öz 
yeterlik algısı, öğrencilerin tutum ve motivasyonlarını, başarı düzeylerini değiştirebilme kapasitelerine olan 
algıları olarak açıklarken öğretmenlerin diğer özelliklerinden hiçbirisinin öğrenci performansı ile istikrarlı bir 
ilişki göstermediğini belirtmiştir. Kişilerin öz yeterlik ile ilgili düşünceleri 4 temel faktörün etkisinde kalmaktadır. 
Bunlar; şahsi tecrübeler, bireyin dış çevresinden elde ettiği tecrübenin sonuçları, toplumdan alınacak izin, 
bireyin bedensel ve ruhsal durumudur (Bandura, 1994). 

Sonuç olarak herhangi bir öğretmen alanında hangi konumda bulunursa bulunsun, öz yeterlik inancından 
mahrum ise yürüteceği derslerde verimli olabilmesi söz konusu olamaz. Bundan dolayı öğretmenlerin kendi 
alanına ilişkin öz yeterlik seviyelerinin saptanması son derece önemlidir (Caymaz, 2008).  
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FTO’nun alt faktörlerinden biri olan FİT, öz yeterlik algısı kadar önem arz eder ve öğrencilerde geliştirilmesi 
fen bilimleri eğitimi adına oldukça önemlidir. Öğretmenler fene ilişkin uygun tutumlar sergilemediği zaman 
öğrenciler tam olarak birer fen ve teknoloji okuryazarı olamazlar (Saracaloğlu, Yenice & Özden 2013).  

Fen bilimine karşı olumlu tutuma sahip fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği okuyan öğrencilerin fen bilimleri ile 
ilgili daha fazla materyalle etkileşim içinde olması, fen bilimlerindeki yenilikleri ve münakaşaları alakalı bir 
şekilde takip etmesi gerekmektedir. Fen bilimlerindeki münakaşaları ve yenilikleri alakayla takip etmek, 
öğretmenlerin bu davranışları kendi hayatında uygulamasını da sağlayacaktır. Bu durumda da fen ve teknoloji 
okuryazarlığına yönelik öz yeterlik algısında (FTOÖYA) ve FİT’te olumlu düzeyde bir artış görülmesi beklenir 
(Yetişir, 2007). Buradan yola çıkarak FTOÖYA ile FİT arasında bir ilişkinin olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın amacı 

Geleceğin öğretmen adayları öğrencilerin Fen bilimleri eğitiminde önemli bir role sahip olacaktır. Bu 
sebeple öğretmen adaylarının FTOÖYA ile FİT arasında ilişkinin incelenmesi önemli görülmüştür.  Buna bağlı 
olarak çalışmanın amacı, fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin FTOÖYA ile FİT arasındaki ilişkiyi 
incelemek olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda aşağıdaki araştırma problemlerine cevap aranmıştır.  

- Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ile FİT arasındaki ilişki, 

o Cinsiyete  
o Mezun olduğu lise türü 
o Okuduğu bölüm  
o Sınıf düzeyi gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık göstermekte midir? 
 

- Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ile FİT arasında bir ilişki var mıdır? 
Öğrencileri FTO olarak yetiştirmek ve FİT’lerini olumlu yönde değiştirmek geleceğin öğretmenleri 

sayesinde mümkün olacaktır. Bundan dolayı öğrencileri fen bilimleri ile tanıştıran sınıf öğretmeni adayları ve 
öğrencilere düzgün bir fen bilimleri eğitimi verecek olan fen bilimleri öğretmen adaylarının fene ilişkin 
tutumlarının olumlu düzeyde olması ve bu öğretmen adaylarının birer FTO bireyler olması oldukça önemlidir. 
Bu sebeplerden ötürü bu çalışma hem fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencileri hem de sınıf öğretmenliği 
bölümü öğrencileri ile yürütülmüştür. Ülkemizde fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adaylarının FTOÖYA ile FİT 
arasındaki ilişkisini inceleyen çalışmaların sayısının az olmasının bu çalışmaya özgünlük kattığı düşünülmektedir. 

Yöntem 

Araştırma modeli 

Bu araştırma fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ile FİT arasındaki ilişkiyi 
belirlemeyi amaçlayan bir araştırmadır. İki değişken arasında ki ilişkiyi belirlemek için yapılan bu araştırmada 
nicel araştırma desenlerinden ilişkisel araştırma yönteminin açımlayıcı modeli tercih edilmiştir. Açımlayıcı 
ilişkisel tarama yöntemi, en az iki değişken arasındaki ilişkinin gücünü açığa çıkarmak için kullanılan bir 
araştırma yöntemidir (Tekbıyık, 2019). 

Evren ve örneklem 

Bu çalışmanın evrenini Orta Karadeniz bölgesinde bulunan devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam 
eden fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölüm öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenden örneklem seçim yöntemi ise 
uygun örneklem seçim yöntemi olarak belirlenmiştir. Uygun örnekleme yönteminde; zaman, para ve konum 
gibi koşullardan dolayı elverişlilik durumuna uygun olacak şekilde ve araştırmacının kolaylıkla ulaşabileceği bir 
örneklem seçilir (Bilici, 2019). Bu örneklem seçim yöntemiyle belirlenen örneklem ise Amasya ilinde bulunan bir 
devlet üniversitesinde öğrenim gören 92 kız, 12 erkek fen bilgisi öğretmen adayı ve 64 kız, 14 erkek sınıf 
öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada yer alan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1’ de 
verilmiştir. 
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Tablo 1. 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

 f % 

Cinsiyet   

             Erkek 156 85.7 

             Kız 26 14.3 

Mezun Olunan okul   

             Genel 17 9.3 

             Öğretmen-Anadolu Öğretmen 47 25.8 

             Süper-Fen-Anadolu-Özel  97 53.3 

             Meslek 21 11.5 

Bölüm   

             Fen Bilgisi 104 57.1 

             Sınıf 78 42.9 
Sınıf   

             1. 11 6 

             2. 30 16.5 

             3.  58 31.9 

             4. 83 45.6 

 
Veri toplama araçları 

1. Ftoöya ölçeği 

Yapılan bu çalışmada Caymaz (2008) tarafından geliştirilen ve ölçeğin son halinde 33 madde bulunan 
FTOÖYA ölçeği kullanılmıştır. Ölçek beşli likert tipindedir. Öğrencilerden her madde için en uygun gördükleri 
seçeneğe herhangi bir işaret koymaları istenmiştir. Ölçekte bulunan 33 madde için güvenirlik katsayısı ölçeği 
geliştiren araştırmacı tarafından hesaplanmış ve Cronbach α= 0.95 bulunmuştur. Ölçeği geliştiren araştırmacının 
yaptığı faktör analizi sonucuna göre ölçeğin tek faktörlü olarak kullanılması uygun görülmüştür.  

2. Fit ölçeği 

Yapılan bu çalışmada Benli (2010) tarafından geliştirilen ve ölçeğin son halinde 30 madde bulunan FİT 
ölçeği kullanılmıştır. FİT ölçeği beşli likert tipinde, 17 olumsuz ve 13 olumlu ifade belirtmektedir. Bu 30 tutum 
ifadesi olumlu ya da olumsuz karışık olarak sıralanmıştır. Ölçekte yer alan 30 madde için güvenirlik katsayısı 
ölçeği geliştiren araştırmacı tarafından hesaplanmış ve Cronbach α= 0.94 bulunmuştur. 

Verilerin analizi 

Verilerin analizinde uygun görülen bir istatistik programı kullanılmıştır. Örneklemdeki kişi sayısı 50’ den 
fazla olduğundan dolayı normallik testinde Kolmogorov-Smirnov sonuçlarına bakılmıştır. Kolmogorov-Smirnov 
testi sonuçlarına göre FTOÖYA ölçeğinin anlamlılık değerine bakıldığında p>.05 durumunu sağladığı için veriler 
normal dağılım özelliği göstermiştir. FİT ölçeğinin Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarına bakıldığında ise 
anlamlılık değeri p>.05 durumunu sağlamamıştır. Ancak çarpıklık katsayısı (skewness) değeri +1,5 ile -1,5 
arasında olduğundan (0,018) dolayı verilerin normal dağılım özelliği gösterdiği varsayılmıştır (Büyüköztürk, 2019 
s.42). Verilerin normal dağılım özelliği göstermesinden dolayı alt problemlere yönelik parametrik testler 
yapılmıştır. Bu parametrik testler, Bağımsız Örneklemler t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Korelasyon 
testleridir. 

Bulgular 

Bu araştırma kapsamında fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin FTOÖYA ile FİT arasındaki ilişkiyi 
incelemek için toplanan verilerden elde edilen bulgular bu bölümde sunulmuştur. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin betimsel istatistikleri Tablo 2’ de verilmiştir. 
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Tablo 2. 
Kullanılan Ölçeklerin Betimsel İstatistikleri 

 N 
 

S.S 

Öz yeterlik 
algısı 

182 3.59 .57 

Tutum 182 4.02 .69 

 

Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ve FİT ortalamalarının cinsiyete göre 
farklılığına yönelik yapılan bağımsız örneklemler t-testinin analiz sonuçları Tablo 3’ te verilmiştir. 

Tablo 3.  
Öğrencilerin FTOÖYA ve FİT Ortalamalarının Cinsiyete Göre Analizinin Sonuçları 

 Cinsiyet N 
 

S.S sd t p 

FTOÖYA 
Erkek 156 3.64 .57 180 2.6 .010 

Kadın 26 3.32 .51    

FİT 
Erkek 156 3.63 .70 180 3.2 .001 

Kadın 26 4.09 .67    

Tablo 3’ e bakıldığında öğretmen adaylarının FTOÖYA ortalamasında erkek öğretmen adaylarının 
ortalamasının (X=3.64), kadın öğretmen adaylarının ortalamasından (X=3.32) yüksek olduğu görülmektedir. 
Ortalamalardaki farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t-testinin 
sonucuna göre erkek öğretmen adayları ile kadın öğretmen adaylarının FTOÖYA ortalamaları arasında erkek 
öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir (t(180)=2.6;p<0.05).  

Tablo 3’ te yer alan verilere göre öğretmen adaylarının FİT ortalamasında kadın öğretmen adaylarının 
ortalamasının (X=4.09), erkek öğretmen adaylarının ortalamasından (X=3.63) yüksek olduğu görülmektedir. 
Ortalamalardaki farklılığın anlamlı olup olmadığını anlamak için yapılan bağımsız örneklem t-testinin sonucuna 
göre erkek öğretmen adayları ile bayan öğretmen adaylarının FİT ortalamaları arasında kadın öğretmen 
adaylarının lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir (t(180)=3.6;p<0.05).  

Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ve FİT ortalamalarının bölüme göre 
farklılığına yönelik yapılan bağımsız örneklem t-testi analiz sonuçları Tablo 4’ te verilmiştir. 

Tablo 4.  

Öğrencilerin FTOÖYA ve FİT Ortalamalarının Bölüme Göre Yapılan Analizinin Sonuçları 

 
Bölüm N  

 
S.S sd t p 

FTOÖYA 
Fen bilgisi 104 3.71 .59 

 

180 

 

3.4 
.001 

Sınıf 78 3.43 .52    

FİT 
Fen bilgisi 104 4.26 .65 

 

180 

 

5.87 
.000 

Sınıf 78 3.71 .60    

 

Tablo 4’e bakıldığında öğretmen adaylarının FTOÖYA ortalamasında fen bilgisi öğretmenliği bölümü 
öğrencilerinin ortalamasının (X=3.71), sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ortalamasından (X=3.43) yüksek 
olduğu görülmektedir. Ortalamalardaki farklılığın anlamlı olup olmadığını anlamak için yapılan bağımsız 
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örneklem t-testinin sonucuna göre fen bilgisi öğretmenliği öğrencileri ile sınıf öğretmenliği bölümü 
öğrencilerinin FTOÖYA ortalamaları arasında fen bilgisi bölümü öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık 
görülmektedir (t (180) =3.4; p<0.05).  

Tablo 4’e bakıldığında öğretmen adaylarının FİT ortalamasında fen bilgisi öğretmenliği bölümü 
öğrencilerinin ortalamasının (X=4.26), sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ortalamasından (X=3.71) yüksek 
olduğu görülmektedir. Ortalamalardaki farklılığın anlamlı olup olmadığını anlamak için yapılan bağımsız 
örneklem t-testinin sonucuna göre fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencileri ile sınıf öğretmenliği bölümü 
öğrencilerinin FİT ortalamaları arasında fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık 
görülmektedir (t (180) =5.87; p<0.05).  

Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ortalamasının mezun olunan okula göre 
yapılan betimsel analizin sonuçları Tablo 5’ de verilmiştir. 

Tablo 5’de görüleceği üzere fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ortalaması 
mezun oldukları okula göre incelendiğinde genel liseden mezun olan öğrencilerin en yüksek ortalamaya (3.79) 
sahip olduğu ve meslek lisesinden mezun öğrencilerin en düşük ortalamaya (3.39) sahip olduğu görülmektedir. 
Tablo 5’tende görüleceği üzere FTOÖYA ortalamaları mezun olunan okula göre farklılık göstermektedir. Bu 
farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek için One-way Anova testi yapılmıştır.  

Tablo 5.  
Öğrencilerin FTOÖYA ile Mezun Olunan Okula Göre Betimsel İstatistikleri 

 N  
 

S.S 
 

 
Anadolu Lisesi/ Fen Lisesi/Özel Lise 97 3.60 .55   

Anadolu Öğretmen Lisesi/Öğretmen Lisesi 47 3.60 .52   

Genel lise 17 3.79 .69   

Meslek Lisesi 21 3.39 .65  

Toplam 182 3.59 .57   

 

Tablo 6 incelendiğinde fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin mezun oldukları okula göre 
yapılan analizde gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur (F (3.178) =1.63; p>0.05). 

Tablo 6.   
Öğrencilerin FTOÖYA ile Mezun Olunan Okula Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Tablosu 

Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FİT ortalamasının mezun olunan okula göre yapılan 
betimsel analizin sonuçları Tablo 7’ de verilmiştir. 

Tablo 7.  
Öğrencilerin FİT ile Mezun Olunan Okula Göre Betimsel İstatistikleri 

 

 

 

 

 Karelerin Toplamı sd Karelerin 
ortalaması 

F p Anlamlı fark 

Gruplar arası 1.600 3 .53 1.63 .183  

Grup içi 58.133 178 .33    

Toplam  59.733 181     

 N 
 

S.S 
 
 Anadolu Lisesi/ Fen Lisesi/Özel Lise 97 4.01 .72   

Anadolu Öğretmen Lisesi/Öğretmen Lisesi 47 4.01 .65   

Genel lise 17 4.34 .50   
Meslek Lisesi 21 3.83 .69  

Toplam 182 4.02 .69   
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Tablo 7’de görüleceği üzere fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FİT ortalaması mezun 
oldukları okula göre incelendiğinde genel liseden mezun olan öğrencilerin en yüksek ortalamaya (4.34) sahip 
olduğu ve meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin en düşük ortalamaya (3.83) sahip olduğu görülmektedir. 
Tablo 7’dende görüleceği üzere FİT ortalamaları mezun olunan okula göre farklılık göstermektedir. Bu farkın 
anlamlı olup olmadığını belirlemek için One-way Anova testi yapılmıştır.  

Tablo 8.   

Öğrencilerin FİT ile Mezun Olunan Okula Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Tablosu 

 Karelerin Toplamı sd Karelerin 
ortalaması 

F p Anlamlı fark 

Gruplar arası 2.484 3 .83 1.77 .155  

Grup içi 83.370 178 .47    

Toplam  85.854 181     

Tablo 8 incelendiğinde fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin mezun oldukları okul 
değişkeninde gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur (F (3.178) =1.77; p>0.05). 

Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ortalamasının sınıf düzeyine göre yapılan 
betimsel analizinin sonuçları Tablo 9’ da verilmiştir. 

Tablo 9.  

Öğrencilerin FTOÖYA ile Sınıf Düzeyine Göre Betimsel İstatistikleri  

 N 
 

S.S 
 
 1. Sınıf 11 3.61 .55   

2. Sınıf 30 3.44 .58   

3. Sınıf 58 3.41 .44   

4. Sınıf 83 3.77 .61  

Toplam 182 3.59 .57   

 

Tablo 9’da görüleceği üzere fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ortalaması sınıf 
düzeyine göre incelendiğinde 4. sınıf öğrencilerinin ortalamasının (3.77) en yüksek ortalamaya ve 3. sınıf 
öğrencilerinin en düşük ortalamaya (3.41) sahip olduğu görülmektedir. Tablo 9’da görüleceği üzere FTOÖYA 
ortalamaları sınıf düzeyine göre farklılık göstermektedir. Bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için One-
way Anova testi yapılmıştır.  

Tablo 10.  

Öğrencilerin FTOÖYA ile Sınıf Düzeyine Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Tablosu 

Tablo 10 incelendiğinde fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin sınıf düzeyinde gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık vardır (F (3.178) =5.77; p<0.05). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 
belirlemek için varyansların homojen olmasından dolayı Post hoc Tukey testi yapılmıştır. Post hoc Tukey testi 

 Karelerin 
Toplamı 

sd Karelerin 
ortalaması 

F p Anlamlı 
fark 

Gruplar arası 5.291 3 1.764 577 .001 2-4 

Grup içi 54.442 178 .306   3-4 

Toplam  59.733 181     
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sonucuna göre 2. ve 4. sınıflar arasındaki ortalama fark (-.33277) dir. Bu gruplar arasındaki anlamlı farklılık 4. 
sınıf lehinedir. 3. ve 4. sınıflar arasındaki ortalama fark (.36095) dir. Bu gruplar arasındaki anlamlı farklılık 4. sınıf 
lehinedir.  

Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FİT ortalamasının mezun olunan okula göre yapılan 
betimsel analizin sonuçları Tablo 11’ de verilmiştir. 

Tablo 11. 
Öğrencilerin FİT ile Sınıf Düzeyine Göre Betimsel İstatistikleri 

 

 

 

 

 

Tablo 11’de görüleceği üzere fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FİT ortalaması sınıf 
düzeyine göre incelendiğinde 4. sınıf öğrencilerinin FİT ortalamasının (4.29) en yüksek ortalamaya ve 2. sınıf 
öğrencilerinin en düşük ortalamaya (3.56) sahip olduğu görülmektedir. Tablo 11’de görüleceği üzere FİT 
ortalamaları sınıf düzeyine göre farklılık göstermektedir. Bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için One-
way Anova testi yapılmıştır.  

Tablo 12.   

Öğrencilerinin Fene ilişkin Tutumları ile Mezun Olunan Okul Değişkenine Göre Farklılıklarını Gösteren Anova 
Tablosu 

 Karelerin Toplamı sd Karelerin 
ortalaması 

F p Anlamlı fark 

Gruplar arası 14.099 3 4.700 11.66 .000 2-4 

Grup içi 71.755 178 .403   3-4 

Toplam  85.854 181     

 

Tablo 12 incelendiğinde fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin sınıf düzeyinde gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık vardır (F (3.178) =11.66; p<0.05). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 
belirlemek için varyansların homojen olmasından dolayı Post hoc Tukey testi yapılmıştır. Post hoc Tukey testi 
sonucuna göre 2. ve 4. sınıflar arasındaki ortalama fark (-.73925) dir. Bu gruplar arasındaki anlamlı farklılık 4. 
sınıf lehinedir. 3. ve 4. sınıflar arasındaki ortalama fark (.43527) dir. Bu gruplar arasındaki anlamlı farklılık 4. sınıf 
lehinedir.  

Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ile FİT arasındaki ilişkiye yönelik yapılan Pearson 
korelasyon analizinin sonuçları Tablo 13’te verilmiştir.  

Tablo 13.  
Öğrencilerin FTOÖYA ile FİT Arasındaki İlişkinin Analizi 

 N r p 

Öz Yeterlik Algısı-
Tutum 

182 .371 .000 

 

Tablo 13 incelendiğinde fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin FTOÖYA ile FİT arasında 
pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır (r=0.371; p<0.05). 

 

 N 
 

S.S 
 
 1. Sınıf 11 4.13 .69   

2. Sınıf 30 3.56 .67   

3. Sınıf 58 3.86 .54   

4. Sınıf 83 4.29 .67  

Toplam 182 4.02 .69   
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Tartışma ve sonuçlar  

Araştırma kapsamında öz yeterlik algısı ve tutum ölçekleri iki farklı öğretmenlik bölümü öğrencileri (Fen 
bilgisi ve Sınıf) için farklı değişkenlere göre incelenmiştir.  Aynı zamanda uygulanan iki ölçek arasında ki 
korelasyon ilişkisi de yapılan çalışma kapsamında ortaya koyulmuştur. Yapılan analizler sonucunda fen bilgisi ve 
sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz yeterlik algısı ortalamaları ile tutum ortalamaları arasında zayıf, 
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Ulaşılan sonuca göre, fene yönelik tutum arttıkça fen ve 
teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algılarının da arttığını söylemek mümkündür.  Literatür 
incelendiğinde fen ve teknoloji okuryazarlığı ile fene yönelik tutumun iç içe olduğu söylenebilir. 2005 fen ve 
teknoloji öğretim programı incelendiğinde fene yönelik tutumun fen teknoloji okuryazarlığının boyutlarından 
birisi olduğu görülmektedir (MEB, 2005). Fen bilimine karşı olumlu tutuma sahip fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği 
okuyan öğrencilerin fen bilimleri ile ilgili daha fazla materyalle etkileşim içinde olması, fen bilimlerindeki 
yenilikleri ve münakaşaları alakalı bir şekilde takip etmesi gerekmektedir. Fen bilimlerindeki münakaşaları ve 
yenilikleri alakayla takip etmek, öğretmenlerin bu davranışları kendi hayatında uygulamasını da sağlayacaktır. 
Öz yeterlik algısı ile tutum arasındaki olumlu ilişkinin kaynağının bu durumun ya da davranışın sergilenmesi 
olduğu söylenebilir (Yetişir, 2007).  

Literatür incelendiğinde öz yeterlik algısı ve tutum arasında ki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayısının 
yetersiz olduğu görülmüştür. Bu konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ise öz yeterlik algısı ve tutum ölçekleri 
birarada sadece fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerine uygulanmıştır (Saracaloğlu, Yenice & Özden, 2013). Bu 
çalışmada ise her iki ölçek hem fen bilgisi hem de sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerine uygulanmıştır.  

Öz yeterlik algısı ve tutum ortalamalarının cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı farklılık gösterip 
göstermediğine yönelik yapılan analizde öz yeterlik algısı ve tutum ortalamaları cinsiyet değişkeni açısından 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılığın öz yeterlik algısı ortalamasında erkek öğretmen 
adayları lehine, tutum ortalamasında ise kadın öğretmen adayları lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Saracaloğlu, Yenice ve Özden (2013), Caymaz (2008) ve Bulut, Altunbey ve Çakır (2010) gibi araştırmacıların öz 
yeterlik algısı ile ilgili yaptıkları benzer çalışmalarda öğretmen adaylarının öz yeterlik algısı ortalamasının 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Serin, Serin ve Kesercioğlu 
(2005) yaptıkları benzer bir çalışma ile FİT ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığını 
belirtmişlerdir.  

Öz yeterlik algısı ve tutum ortalamalarının öğretmen adaylarının okudukları bölüm değişkeni bakımından 
anlamlı farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan analizde öz yeterlik algısı ve tutum ortalamaları 
öğretmen adaylarının okudukları bölüm değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu anlamlı 
farklılığın hem öz yeterlik algısı hem de tutum ortalamalarında fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencileri lehine 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatür incelendiğinde Balbağ ve Balbağ’ın (2017) yaptıkları çalışmada öz 
yeterlik algısı bölüm değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Serin, Kesercioğlu, Saracaoğlu ve 
Serin’in (2003) yaptıkları çalışmada FİT ile bölüm değişkeni arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemişlerdir. 

Öz yeterlik algısı ve tutum ortalamalarının öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türü değişkeni 
bakımından anlamlı farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan analizde öz yeterlik algısı ve tutum 
ortalamaları öğretmen adaylarının mezun oldukları okul değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir. Yani öğretmen adaylarının mezun oldukları okulun öz yeterlik algısı ve tutumu etkilemediği 
söylenebilir. Balbağ ve Balbağ (2017), Saracaloğlu, Serin ve Bozkurt (2001), Bulut, Altunbey ve Çakır (2010) ve   
Caymaz (2008) yaptıkları benzer çalışmalarda aynı sonuca ulaşmışlardır. Serin (2001), Saracaloğlu, Yenice ve 
Özden (2013) yaptıkları çalışmalarda bu çalışmanın sonuçlarından farklı olarak mezun olunan lise türünün öz 
yeterlik algısı ve tutum ile anlamlı bir farklılığa sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Öz yeterlik algısı ve tutum ortalamalarının öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkeni bakımından anlamlı 
farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan analizde öz yeterlik algısı ve tutum ortalamaları öğretmen 
adaylarının sınıf düzeyi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf düzeyindeki 
anlamlı farklılığın hangi sınıflar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Post Hoc Tukey test sonucuna göre ise 
hem öz yeterlik algısı hem de tutum ortalamalarındaki anlamlı farklılığın 4. Sınıf öğrencileri lehine olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Yani sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin öz yeterlik algısı ve tutumları artmaktadır. Literatür 
incelendiğinde sınıf düzeyi değişkeni ile öz yeterlik algısı ve tutum arasında farklılığı araştıran çalışmaların 
sayısının az olduğu görülmüştür. Ulaşılan sınırlı sayıdaki çalışmalardan Saracaloğlu, Yenice ve Özden’in (2013) 
yaptıkları çalışmada öz yeterlik algısı sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ancak Caymaz’ın 
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(2008) yaptığı çalışmada öz yeterlik algısı sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Duban ve 
Gökçakan (2012) ve Türkmen ve Bonnstetter’ın (1999) yaptıkları çalışmada FİT sınıf düzeyi değişkenine göre 
anlamlı farklılık göstermektedir.  

İlgili literatür incelendiğinde benzer çalışmaların olduğu ancak örneklem, değişken türü, veri toplama 
araçları gibi yönlerden bu çalışma ile benzerlik gösteren çalışmalara rastlanamamıştır. Öz yeterlik algısı ve 
tutum ilişkisinin incelendiği benzer çalışmalarda sadece fen bilgisi öğretmen adayları ya da sınıf öğretmeni 
adayları ile çalışmalar yürütülmüştür. Fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adayları ile birlikte yürütülen çalışmalarda 
ise öz yeterlik algısı ve tutum ölçekleri bir arada kullanılmamıştır. Yapılan bu çalışma bu yönlerden özgün 
özellikler barındırmaktadır. Araştırma problemine yönelik yapılan analizlerden bazılarının literatürdeki benzer 
çalışmalarla aynı sonucu göstermemesi bu çalışmanın özgün nitelikleri olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bütün 
bu durumlar göz önüne alındığında yapılan bu çalışmanın literatüre yeni bir bakış açısı kazandırabileceği 
düşünülmektedir.  

Öneriler 

 Araştırma sonuçlarına yönelik öneriler: 
 Cinsiyet açısından bulunan anlamlı farklılığa göre kadın öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarının, 
erkek öğretmen adaylarının da tutumlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Öz yeterlik algısı ve 
tutumun nasıl arttırılması gerektiğini belirlemek için ise nitel bir çalışma yapılabilir. 
 Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öz yeterlik algısı ve fene yönelik tutumlarının geliştirilmesi temel fen 
eğitimi açısından oldukça önemlidir. Bunun için üniversitelerde sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerine fen 
eğitimi konusunda daha titiz bir öğretim yapılabilir. 
 Mezun olunan lisenin, öğrencilerin FTOÖYA ve FİT açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. 
Bundan dolayı geçmişte kapatılan öğretmen liselerinin tekrar açılması yararlı olabilir. 
 Öğretmen adaylarının FTOÖYA ve FİT düzeylerinin 1. sınıftan itibaren arttırılmasına yönelik çalışmalar 
üniversitelerde yapılabilir.   

Araştırma Sürecine Yönelik Öneriler:  

 Ölçekler örneklemdeki öğrencilere uygulanmadan önce ölçeklerin tasarımı için birkaç uzmandan fikir 
alınabilir. 
 Uygulama yapılacak üniversiteden alınacak izin belgesi için ayırılacak zamanı önceden planlamak 
gerekebilir. Aksi taktirde izin belgesinin araştırmacıların eline ulaşması için belirlenen süre uzayabilir.  
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Temelde TPAB’a Yönelik Bakış 
Açılarının Belirlenmesi 

Merve Lütfiye ŞENTÜRK, Süleyman Demirel Üniverstesi, Türkiye, mervesenturk@sdu.edu.tr 
Hacı Mehmet YEŞİLTAŞ, Ordu Üniversitesi, Türkiye, mehmetyesiltas@odu.edu.tr 

Öz 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB’e yönelik epistemolojik bakış açılarını belirlemek amacı ile 
gerçekleştirilen bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desende gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen ölçütler temelinde, 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 30 fen bilgisi 
öğretmen adayı araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
araştırmacıların geliştirdiği yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel ve içerik analiz 
teknikleri bir arada kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının yaklaşık 
%93’ünün TPAB’e yönelik bütünleştirici bakış açısına, %7’sinin ise dönüştürücü bakış açısına sahip oldukları 
tespit edilmiştir. Ayrıca bütünleştirici bakış açısına sahip öğretmen adaylarının yaklaşık %70’inin ve dönüştürücü 
bakış açısına sahip öğretmen adaylarının ise %100’ünün TPAB’in bileşenleri ile ilişkili olarak eksik bilgi algısına 
sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ise alan yazın ile tartışılarak 
sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Bütünleştirici TPAB, Dönüştürücü TPAB, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi. 

 

Abstract 

This study, which was carried out with the aim of determining the epistemological perspectives of science 
teacher candidates towards TPACK, was carried out in the phenomenological design, one of the qualitative 
research methods. Based on the criteria determined in line with the purpose of the study, 30 pre-service 
science teachers studying in 4th grade constitute the participants of the study. The structured interview form 
developed by the researchers was used as the data collection tool in the study. The data were analyzed using 
descriptive and content analysis techniques together. As a result of the analysis of the data, it was determined 
that approximately 93% of the pre-service teachers had an integrative perspective towards TPACK, and 7% had 
a transformative perspective. In addition, it was determined that approximately 70% of the pre-service 
teachers with an integrative perspective and 100% of the pre-service teachers with a transformative 
perspective have incomplete information perceptions related to the components of TPACK. The results 
obtained from the research findings are presented by discussing with the literature. 

Keywords: Integrative TPACK, Transformative TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. 

 

Giriş 

Bir dönem; yöntem (bir şeylerin nasıl yapılacağını bilmek), bir dönem; televizyon, kalem, mikroskop gibi 
yenilikler, bir dönem ise tarım, üretim gibi aktiviteler anlamlarına gelen teknoloji (AAAS, 1993) günümüzde 
oldukça popüler çalışma alanları içerisinde yer almaktadır. Eğitim de bu çalışma alanlarından biridir. Öyle ki 
Koehler ve Mishra (2009) teknolojiyi öğretimin önemli bir bileşeni olarak ifade etmiştir. Schmid, Brianza ve 
Petko’ya, (2020) göre geçtiğimiz yaklaşık otuz beş yıl içerisinde öğretmenliğin bilgi temelleri Shulman’ın (1986, 
1987) görüşlerine göre anlamlandırılmıştır. Shulman (1986) öğretmenin yeteneğini, pedagoji ve alan 
konularındaki uzmanlıklarının yanı sıra bu iki konunun özel bir şekilde bir araya getirilmesi ile oluşan ve 
pedagojik alan bilgisi [PAB] olarak adlandırdığı bilgi türüne dayandırmıştır.  Ancak çağın gereksinimleri göz 
önünde bulundurulduğunda bu bilgi türünün geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuş ve çeşitli araştırmacılar 
tarafından (Örneğin; Pierson 2001; Margerum-Lays & Marks, 2003; Koehler & Mishra, 2005) farklı 
tanımlamaları yapılarak teknolojik pedagojik alan bilgisi [TPAB] şeklinde yeni bir bilgi türü karşımıza çıkmıştır. 
TPAB en genel hali ile belirli bir konu alanı temelinde, uygun pedagojik yöntemler doğrultusunda teknoloji 
kullanımı üzerine yapılandırılmıştır (Şentürk & Canbazoğlu Bilici, 2020). Bu doğrultuda çeşitli araştırmacıların 
belirttiği gibi, teknoloji entegrasyonunda eğitim teknolojilerini bilmek, tanımak önemlidir ancak öğretim 
sürecinde hangi teknolojinin kullanılacağına karar vermek ve nasıl kullanılacağını bilmek etkili teknoloji 
entegrasyonu için daha kritik bir önemdedir (Canbazoğlu Bilici, Yamak, Kavak & Guzey, 2013).  Wang, Schmidt 
Crawford ve Jin (2019) birçok araştırmadan yola çıkarak öğretmen yetiştirme programlarının, teknoloji 
entegrasyonunun önemini kabul etseler dahi, öğretmen adaylarına teknolojiyi gelecekteki sınıflarına entegre 
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etmeye yönelik stratejiler sunma konusunda zorlandıklarını öne sürmüşlerdir. Öğretmenlerin sınıflarında 
teknoloji hakkında yeterli bilgiye ve teknoloji kullanım fırsatına sahip olmadığına dair endişelerin sürdüğü fikri 
(Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010; Wang et al., 2018) de onların bu görüşünü desteklemektedir. Ancak 
öğretmenler sınıf içerisine teknolojiyi entegre etme konusunda zorluklar yaşasalar dahi öğrencilerin ilgi ve 
ihtiyaçları, öğretim programındaki değişiklikler ve teknolojiye erişim olanakları, onların sınıf içerisine 
entegrasyonu sağlamasında yönlendirici etkiye sahip olabilmektedir (Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadık, 
Şendurur, & Şendurur, 2012).  Böylece öğretmen eğitiminin teknoloji entegrasyonu temelinde şekillenmesinin 
önemi bir kere daha açığa çıkmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak da öğretmen adaylarının, teknolojinin 
nasıl kullanılacağına odaklanmaları yerine, teknolojinin öğrenme ve öğretme sürecini sağlamak amacı ile nasıl 
kullanılacağına odaklanmaları gerekliliği doğmakta (Tondeur, Roblin, van Braak, Fisser & Voogt, 2013) ve bu 
gereklilik onların TPABları temelinde şekillenmektedir. 

TPAB, oluşumuna temel kabul edilen PAB kuramsal çerçevesinde ele alınarak bütünleştirici (integrative) ve 
dönüştürücü (transformative) olmak üzere iki farklı bakış açısında gelişmektedir (Ay, 2015). PAB’ın kuramsal 
çerçevesine göre, bütünleştirici modelde öğretmenin sahip olması gereken bilgi; konu alan bilgisi, pedagojik 
bilgi ve bağlam bilgisinin kesişimi; dönüştürücü modelde ise, etkili bir öğretmen olabilmek için gerekli tüm 
bilgilerin sentezi olarak ifade edilmiştir. Bu doğrultuda Mishra ve Koehler (2006) tarafından öne sürülen 
bütünleştirici TPAB (bkz. Şekil 1), alan ve pedagoji, alan ve teknoloji, pedagoji ve teknoloji arasındaki 
kesişimlerle tanımlanan bütünleştirici bir bilgi türü, Angeli ve Valenides (2009) tarafından öne sürülen 
dönüştürücü TPAB (bkz. Şekil 2) ise; alan, pedagoji, öğrenenler, teknoloji (bilgi ve iletişim teknolojileri [BİT]) ve 
bağlam temelinde meydana gelen yeni ve özel bir bilgi türü olarak ifade edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 1. Bütünleştirici TPAB.        Şekil 2. Dönüştürücü TPAB. 

(Mishra ve Koehler’den (2006, s.13) uyarlanmıştır.)              (Angeli ve Valenides’den (2009, s.159) uyarlanmıştır.) 

Lee ve Kim (2017) teorik temellerindeki farklılıklara rağmen bu bakış açılarının TPAB’ın yapılandırılmasına 
beraberce katkı sağladığını belirterek, epistemolojik temelde geliştirilen öğretim stratejileri ile öğretmen 
adaylarının TPAB gelişimini sağlamanın önemine vurgu yapmaktadırlar. Jin’e (2019) göre; TPAB'ın doğasına 
ilişkin farklı bakış açıları, öğretmenleri teknoloji entegrasyonuna hazırlama aşamasında kullanılacak öğretim 
tasarım modellerini ve stratejilerini etkilemektedir. Bu nedenle TPAB’ın epistemolojik temelini ortaya koymaya 
yönelik görüşleri incelemek önemli görülmektedir.  Çünkü bu görüşler uygulama sürecindeki öğretmen 
eğitimcilerini doğrudan yönlendirecektir. Böylece TPAB'in epistemolojik dayanağı, bireysel anlamlandırmaların 
ayırt edici doğasını ortaya koyarak öğretmen yetiştirme programlarında öğretmen adaylarının gelecekteki 
sınıflarına nitelikli teknoloji entegrasyonunu sağlamada ihtiyaç duyacakları bilginin gelişimine katkı 
sağlayabilecektir.  

Chen ve Jang (2014) araştırmalarında, öğretmenlerin teknoloji kullanımlarının TPAB profilleri ile ilişkili 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu doğrultuda, TPAB’e yönelik epistemolojik alt yapı ölçülürken öğretmen 
adaylarının benimsedikleri TPAB model ya da modellerin belirlenmesi önemli görülmektedir. Alan yazın detaylı 
bir şekilde incelendiğinde birçok araştırmacı (Örneğin; Niess, 2006; Lee & Tsai, 2010; Yeh, Hsu, Wu, Hwang & 
Lin, 2014) tarafından geliştirilen farklı TPAB modellerine ve bu modeller temelinde gerçekleştirilen çalışmalara 
rastlanmıştır. Bu modellerin her biri belirli bir epistemolojik temelde oluşturulmuştur. Böylece bütünleştirici ve 
dönüştürücü olarak isimlendirilen bu epistemolojik temellere göre TPAB ve bileşenleri bireylerde farklı şekilde 
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anlamlandırılmaktadır. Alan yazın incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik olarak TPAB’e 
yönelik bakış açılarını ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma tasarımına rastlanmamış olup, bu anlamda bir 
tespitin öğretmen adaylarının bu bilgi türünü oluşturma süreçlerine katkı sağlayabilecek öğretim stratejileri 
geliştirilmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomoloji) deseni kullanılmıştır. Olgubilim 
deseni Yıldırım ve Şimşek (2011, s. 72) tarafından “Farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir 
anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklamamızı” sağlayan desen olarak tanımlanmakta ve tamamen yabancı 
olmadığımız ancak tam anlamlı ile de kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmaların tasarımında 
kullanılması önerilmektedir. Bu nedenle, araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının deneyimleri temelinde 
oluşturdukları TPAB’a yönelik epistemolojik bakış açıları olgu olarak kabul edilerek, bu olguya yönelik bilgileri 
açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunda yer alan bireylerin, araştırmaya temel oluşturan TPAB’i doğrudan ya da 
dolaylı olarak yapılandırma sürecinden geçmiş olmaları ve almış oldukları dersler göz önünde bulundurularak 
olgubilim desenin deneyim temelli ön koşulu sağlanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma 
grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Örnekleme ölçütü 
olarak, öğretmen adaylarının; “Fen Teknoloji Program ve Planlama”, “Özel Öğretim Yönlemleri I”, “Özel Öğretim 
Yöntemleri II” ve “Okul Deneyimi” derslerini başarı ile geçmeleri ve Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı son 
sınıfta öğrenim görmeleri tercih edilmiştir. Böylece çalışmanın örneklem grubunu bir devlet üniversitesinin 
eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 32 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmuştur.  Ancak 2 öğretmen 
adayından toplanan verilerde eksiklik olduğu için çalışma dışı bırakılmış ve araştırmada 30 öğretmen adayından 
toplanan veriler analiz edilmiştir. Ayrıca her bir öğretmen adayı ÖA1, ÖA2…ÖA30 şeklinde kodlanarak 
isimlendirilmiş ve doğrudan alıntılarında bu kod isimlerine yer verilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Görüşme formunun geliştirilme sürecinde; fenomenolojik araştırmaları olan, TPAB 
kuramsal çerçevesine hakim iki farklı uzmandan görüş alınmıştır. Ayrıca soruların anlaşılabilirliğini test etmek 
amacıyla üç öğrenci ile pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Tüm bu aşamaların sonucunda görüşme formuna son 
hali verilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Araştırma doğrultusunda elde edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz yöntemleri bir arada 
kullanılmıştır. Araştırmanın içgüvenirliğini sağlamak amacı ile verilerin kodlanma süreci birbirinden bağımsız iki 
araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş ve kodlayıcılar arası uyum katsayısı hesaplanmıştır. Kodlayıcılar arası 
uyum katsayısının hesaplanmasında Miles ve Huberman’ın (1994) formülü (Güvenirlilik = Görüş birliği/ Görüş 
birliği+ Görüş ayrılığı) kullanılmış ve uyum katsayısı %96 olarak tespit edilmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB’a yönelik epistemolojik temeldeki bakış açıları aşağıdaki 
kategoriler doğrultusunda analiz edilmiştir. Veriler Şekil.3’te belirlenen kategoriler altında sunulmuştur: 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB’e yönelik bakış açılarına ait kategoriler 
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Öğretmen adaylarının epistemolojik açıdan TPAB’a yönelik bakış açılarının dağılımı aşağıda sunulmaktadır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.  Öğretmen adaylarının epistemolojik açıdan TPAB’a yönelik bakış açıları.  

Şekil 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının epistemolojik açıdan TPAB’a yönelik bakış 
açılarının %93.34’lük (f=28) kısmı bütünleştirici model, %6,66’lık (f=2) kısmı ise dönüştürücü model 
çerçevesinde oluşmaktadır. Aşağıda öğretmen adaylarının bütünleştirici bakış açısı ile TPAB’a ilişkin sunmuş 
oldukları verilerden örnek alıntılara yer verilmiştir: 

“…öğretmenin öğrencilerinin yaşını ve ilgi alanlarını dikkate alarak ilgili dersin konusunun 
anlatımına teknolojiyi de dahil ederek öğretimi iyileştirmesi, öğrencilerin bilgiyi öğrenme sürecini 
hızlandırmasını ifade etmektedir.”(ÖA1). 
“…Böyle bir ilişkilendirme yapmamanın sebebi öğretmenin etkili bir eğitim-öğretim oluşturması 
için alan bilgisine iyi bir şekilde hakim olması ve bu bilgiyi iyi bir şekilde aktarabilmesi gerekir. 
Öğretmenin, öğrencileri için nasıl öğrendiklerini, öğretme stillerini, ve en uygun öğrenme 
yöntemlerini etkili bir şekilde belirleyebilme ve bunu uygulayabilmesi gerekir. Ve tüm bunların 
daha nitelikli bir öğrenmeye dönüşmesi için öğretmen teknolojiye hakim olmalı ve kullanım bilgisi 
olmalıdır...” (ÖA3). 
“…Alan bilgilerini öğrencilere aktarırken teknolojiden yararlanması olarak düşünüyorum…” (ÖA8). 
“…Teknolojiyi kullanarak konuyu farklı yöntemlerle öğretilmesidir.Teknolojik pedagojik alan bilgisi 
öğretmen yöntem teknikleri, değerlendirme teknikleri, alan bilgisi ve teknoloji bilginin birleşimidir. 
Alan Bilgisi ve yöntem teknik bilgilerle bütünleşmek öğretmenin neyi nasıl yapması gerektiğini 
bilmeli diğer öğretmenlerden farklı durumda olmalıdır…” (ÖA9). 
“…Pedagojik alan bilgisi; bir eğitimcinin hitap ettiği grubun yaşına uygun, kapasite, algı ve 
yetenekleri doğrultusunda nasıl öğretim yapması gerektiğini bilmesidir. Teknolojik pedagojik alan 
bilgisi de bu –yaşa ve gelişime uygun- öğretimde teknolojiyi harmanlayarak kullanmasıdır...” 
(ÖA18). 

Ayrıca ÖA1’in TPAB’a yönelik oluşturduğu şema Şekil 5’te yer almaktadır: 

 

Şekil 5. ÖA1 TPAB bütünleştirici model 

Yukarıda örneği verilen ve benzer görüşlere sahip öğretmen adaylarından (f=28) elde edilen veriler 
doğrultusunda; TPAB’ı, bileşenlerinin bütünleşmesi ile oluşan bir bilgi türü olarak algıladıkları tespit edilmiştir.  



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

64 
 

TPAB’a ilişkin dönüşümcü model bakış açısına sahip öğretmen adaylarının (f=2) sundukları verilerden örnek 
alıntı ise şu şekildedir: 

“…Pedagojik alan bilgisi, dersine gireceğimiz öğrencilerin yaş grubuna, onların bilişlerine ve 
hazırbulunuşluklarına göre öğretimi planlamak ve fen öğretimi kapsamındaki amaç ve hedeflerin 
belirlenmesinde önemli bir faktördür…” (ÖA6). 

Ayrıca ÖA6’nın TPAB’a yönelik oluşturduğu şema Şekil 6’da yer almaktadır: 

 

 

Şekil 6. ÖA6 TPAB dönüştürücü model 

Görüşme formuna vermiş oldukları yanıtlar ve oluşturdukları TPAB şeması doğrultusunda öğretmen adaylarının 
(f=2) TPAB’ı dönüşümcü modelin bileşenleri temelinde açıklayarak farklı bir bilgi türü olarak algıladıkları tespit 
edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının bütünleştirici modelin tam ve eksik bileşenlere ait dağılımı aşağıda sunulmaktadır: 

 

Şekil 7. Bütünleştirici model eksik ve tam bileşen dağılımı. 

 Şekil 7 incelendiğinde öğretmen adaylarının %71,42’lik (f=20) kısmının bütünleştirici modeli oluşturan 
bileşenleri eksik olarak algıladıkları, %28,58’lik (f=8) kısmının ise modelin bileşenlerini tam olarak algıladıkları 
tespit edilmiştir.  

Öğretmen adaylarından, bütünleştirici modelin tüm bileşenlerini tam olarak algılayanların sunmuş oldukları 
verilerden örnek alıntılar aşağıda yer almaktadır: 

“…Teknoloji Bilgisi: Öğretim araçlarının ve teknolojinin derste nasıl kullanılması gerektiğinin 
bilgisidir. Pedagojik Bilgi: Öğretmenin öğreteceği konuyu nasıl öğreteceğinin bilgisidir. Alan Bilgisi: 
Öğretmenin branşının konuları için temel bilgisidir…Teknolojik Alan Bilgisi: Öğretmenin derste 
kullanması gereken teknolojiyi bilmesidir. Pedagojik Alan Bilgisi: Öğretmenin derste işleyeceği 
konu için kullanılabilecek yöntemlere olan bilgisidir. Teknolojik Pedagojik Bilgi: Öğretmenin 
teknoloji kullanımı bilgisidir.” (ÖA5). 
“Teknoloji bilgisi:…teknolojinin günümüzde ve gelecekteki yerini anlayarak kullanımını bilen 
bireyler olarak yetişmesi…Pedagojik bilgi: Alternatif ve geleneksel öğrenme yaklaşımlarını 
öğrencilerin gelişim dönemlerine göre bilişsel ve sosyal olarak uygulayarak aktarma...Alan bilgisi: 
Öğretmenlerin öğrencilere öğretilecek konular hakkında…bilinmesi gereken bilgilere sahip olma 
yeterliliği...Bunları tek tek incelediğimizde ve ilişkilendirdiğimizde bu 3 bileşenin temeli oluşturan 
en önemli kriterler olduğu ve öğretmenlerde bulunması gereken yeterlilikler olduğunu 
düşünmekteyim” (ÖA17). 
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Ayrıca ÖA5’ in TPAB’a yönelik oluşturduğu şema Şekil 8’de yer almaktadır: 

 

Şekil 8. ÖA5 TPAB bütünleştirici model, tam bileşen 

Yukarıdaki ifadeler ve şekil 8’de yer alan şema temelinde öğretmen adaylarının (f=20) bütünleştirici model 
temelinde TPAB’ın tüm bileşenlerini tam olarak algıladıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarından bütünleştirici 
modelin bileşenlerini eksik şekilde algılayanların görüşme formuna vermiş oldukları yanıtlardan örnek alıntılar 
ise aşağıda yer almaktadır: 

“…Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi” denince aklıma gelen ilk şey teknoloji+alan bilgisi aklıma 
gelmektedir…” (ÖA11). 
“Teknolojiyi kullanarak konuyu farklı yöntemlerle açıklanmasıdır…Alan eğitimi: Bir öğretmenin 
belirli bir alanda uzman olmasıdır. Teknoloji kullanımı: öğretmenin teknolojik araçları kullanma 
bilgisidir…”(ÖA23). 

Ayrıca ÖA23’ ün TPAB’a yönelik oluşturduğu şema Şekil 9’da yer almaktadır: 

 

Şekil 9. ÖA23 TPAB bütünleştirici model, eksik bileşen. 

Yukarıdaki ifadeler ve şekil 9’da yer alan şema temelinde öğretmen adaylarının (f=8) bütünleştirici model 
temelinde TPAB’ın bazı bileşenlerini eksik olarak algıladıkları belirlenmiştir. Aşağıda bu eksik bileşenler ile ilişkili 
dağılım bilgileri yer almaktadır: 
Öğretmen adaylarının bütünleştirici modelin eksik bileşenlerine ait dağılımı aşağıda sunulmaktadır: 

 

Şekil 10. Bütünleştirici model eksik bileşenlerin dağılımı. 
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Şekil 10 incelendiğinde öğretmen adaylarının bütünleştirici model temelinde TPAB’ın eksik olarak algıladıkları 
bileşenlerin dağılımı; Teknolojik Bilgi, %9 (f=7) Alan Bilgisi, %14 (f=11) Pedagojik Bilgi, %22 (f=18) Teknolojik 
Alan Bilgisi, %16 (f=13) Teknolojik Pedagojik Bilgi, %17 (f=14) Pedagojik Alan Bilgisi ve %22 (f=18) Teknolojik 
Pedagojik Alan Bilgisi olarak belirlenmiştir. Aşağıda öğretmen adaylarının görüşme sorularına vermiş oldukları 
yanıtlardan örnek alıntılarla eksik bileşenleri yer almaktadır: 

“…Teknolojik araçlar ve bunları kullanma becerisi, öğretim yöntem ve teknikleri ve alan bilgisi 
olduğunu düşünüyorum…” (TAB, PAB, TPB, TPAB Bileşenleri Eksik), (ÖA12). 
“…Öğretmenin alan bilgisini nasıl ve ne şekilde öğreteceği konusunda işin içine teknolojiyi de 
entegre ederek öğretmesi…Alan eğitim ve teknoloji kullanımını kapsar. Alan eğitimi öğrencilerle 
en doğru bilgilerin verilmesi için önemlidir.  Öğretmenin alanında uzman olması gerekir...” (PAB, 
TPB, TPAB Bileşenleri Eksik), (ÖA14). 
“…Uygulama ve yöntemi bilen öğretmenler, teknolojiyi süreç içerisinde nasıl ve nerde kullanabilir 
diye düşünerek ya da araştırarak zaman kaybetmeyebilirler…” (AB, TAB, PAB, TPAB Bileşenleri 
Eksik), (ÖA15). 
“…. Anlamlı öğrenmeler gerçekleştirebilmek için teknolojinin eğitime dahil edilmesidir…” (PB, AB, 
TAB, PAB Bileşenleri Eksik), (ÖA21). 
“…bizler de teorik bilgilerimizi öğrencilere aktarırken teknolojiden yararlanırsak hem öğrencinin 
dikkatini çekmek hemde bilgilerin kalıcı olmasını sağlayabiliriz...” (PB, TAB, TPB, PAB, TPAB 
Bileşenleri Eksik), (ÖA27). 

Ayrıca ÖA14’ ün TPAB’a yönelik oluşturduğu şema Şekil 11’de yer almaktadır: 

 

Şekil 11. ÖA14 Bütünleştirici model eksik bileşenler. 

Yukarıdaki ifadeler ve şekil 11’de yer alan şema temelinde öğretmen adaylarının bütünleştirici modelin ağırlıklı 
olarak entegre bileşenlerinde (PAB, TAB, TPB, TPAB) eksik bileşen algısına sahip oldukları belirlenmiştir.  

Öğretmen adaylarının dönüştürücü modelin tam ve eksik bileşenlere ait dağılımı aşağıda sunulmaktadır: 

 

Şekil 12. Dönüştürücü model eksik ve tam bileşenler. 

TPAB’a yönelik bakış açıları dönüştürücü model temelinde şekillenen öğretmen adaylarının tamamının 
%100’lük (f=2) kısmının bu modelin bileşenlerini eksik olarak algıladıkları tespit edilmiştir.  

Aşağıda öğretmen adaylarının görüşme sorularına vermiş oldukları yanıtlardan örnek alıntılarla eksik bileşenleri 
yer almaktadır: 
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“…dersine gireceğimiz öğrencilerin yaş grubuna, onların bilişlerine ve hazırbulunuşluklarına göre 
öğretimi planlamak ve fen öğretimi kapsamındaki amaç ve hedeflerin belirlenmesinde önemli bir 
faktördür…Pedagojik alan bilgisi öğretim stratejilerini, alan bilgisi pedagojiyi, amaç ve hedeflere 
ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü için çeşitli değerlendirmelerden yararlanılan bir süreçtir. Bu 
nedenle bu bileşenler pedagojik alan bilginin olmazsa olmazlarıdır…” (BİT ve Bağlam Bileşenleri 
Eksik), (ÖA6). 

“…Öğretmen de öğrenci de anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için teknolojiyi iyi bir şekilde 
kullanıyor olması gerekir...öğretmenin öğrencisinin nasıl daha iyi anlayacağı konusunda iyi bir 
tespit yapmış olması gerekiyor…Bu yüzden öğrencilerini iyi tanımış bir öğretmenin teknolojinin 
eğitime nasıl bir entegrasyon yapacağını da iyi bilmesi anlamına gelmektedir...Teknolojik bilgi, 
alan bilgisi ve pedagojik bilgi ortak bir kümede kesişmektedir. Tüm bileşenleri ortak bir kümede 
kesişerek anlamlı bir öğrenmeyi gerçekleştirmektedir.” (Bağlam Bileşeni Eksik), (ÖA4). 

Yukarıdaki ifadelerden da anlaşıldığı üzere dönüşümcü model temelinde TPAB algısına sahip öğretmen 
adaylarının ağırlıklı olarak bağlam bileşeni ile ilişkili eksik algılarının olduğu belirlenmiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik açıdan TPAB’a yönelik bakış açılarının incelendiği araştırma 
sonucunda; öğretmen adaylarının bakış açılarının ağırlıklı olarak (f=28) bütünleştirici model temelinde 
şekillendiği tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adayları TPAB’ı; 
bileşenlerinin birleşimi doğrultusunda oluşan bütünleşmiş bir bilgi türü olarak algılamaktadırlar. Bu algı 
temelinde; teknolojik bilgi, pedagojik bilgi, alan bilgisi, teknolojik alan bilgisi, teknolojik pedagojik bilgi, 
pedagojik alan bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi TPAB’ın bileşenleridir. Öğretmen adayları epistemolojik 
bakış açıları temelinde bu bileşenlerin her biri ya da birkaçının birleşimi doğrultusunda TPAB algılarını 
şekillendirmişlerdir. Araştırma bulguları temelinde ulaşılan, öğretmen adaylarının bütünleştirilmiş TPAB 
algılarına sebep olarak öğrenim süreçlerinde almış oldukları alan, eğitim ve alan eğitimi derslerinin birbirinden 
bağımsız tasarlanmış olmasının gösterilebileceği düşünülmektedir. Ay’ın (2015) dönüştürücü yaklaşım 
temelinde gerçekleştirdiği çalışmasındaki öğretmen adaylarının dönüştürücü modelin tüm bileşenlerine yönelik 
bilgi sahibi olabilmeleri için teknoloji, alan ve pedagoji derslerini bir arada almaları gerektiği yönündeki önerisi 
de bu düşünceyi desteklemektedir. Jin’in (2019) öğretmen adaylarının TPAB’larının bütünleştirici yaklaşım 
temelinde, öğrenim süreçlerinde geliştiği görüşü de yine araştırmanın bu sonucu ile örtüşmektedir. Ayrıca 
TPAB’ı dönüştürücü bakış açısı ile anlamlandıran Yeh, Hsu, Wu, Hwang ve Lin (2014), TPAB’ın gelişim sürecinde 
teorik bilgi kadar öğretim uygulamalarının da önemine dikkat çekerek oluşturdukları TPAB uygulama modeli 
temelinde, öğretmen adayları ve öğretmenlerin TPABlarının aynı süreçte ve benzer şekilde gelişemeyeceğini 
öne sürmüşlerdir. Bu durumda araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim sürecine yönelik 
deneyim sahibi olmamalarının, onların ağırlıklı olarak bütünleştirilmiş TPAB algısına sahip olmalarının 
nedenlerinden biri olabileceği düşüncesini ortaya çıkmaktadır. Jang ve Tsai’ye (2012) göre öğretim deneyimi 
TPAB yeterliğinin bir göstergesidir. Benzer şekilde Jin’e (2019) göre dönüştürücü bakış açısında TPAB, öğretim 
deneyimi kazandırmak için uygulanabilir stratejilere ihtiyaç duymaktadır. Böylece araştırma sonucu alan 
yazındaki bu görüşler ile örtüşmektedir. Öyle ki araştırma katılımcılarından yalnızca iki öğretmen adayının 
dönüştürücü TPAB algısına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

 Ayrıca bütünleştirici bakış açısına sahip öğretmen adaylarının çoğunun (f=20) bütünleştirici modelin 
bileşenleri ile ilişkili olarak eksik bileşen algısına sahip oldukları tespit edilmiştir.  Bu bileşenler incelendiğinde 
ise öğretmen adaylarının daha çok entegre bileşen algılarında eksiklik olduğu ve TPAB’ı alan bilgisi, pedagojik 
bilgi ve teknolojik bilgi olarak isimlendirilen temel bileşenler temelinde şekillendirdikleri belirlenmiştir.  
Araştırmanın bu bulgusu Canbazoğlu Bilici, Yamak ve Kavak’ın (2012) öğretmen adaylarının TPAB’a yönelik 
imajlarını ortaya çıkarmayı amaçladıkları araştırmalarında elde ettikleri; öğretmen adaylarının TPAB’ı 
dönüşümcü modelden daha çok bütünleştirici model doğrultusunda ve alan, pedagojik ve teknolojik bilginin 
birleşimi olarak yapılandırdıkları sonucu ile benzerlik göstermektedir. Benzer şekilde Ay’ın (2015), öğretmen 
adaylarının öncelikle temel bileşenler daha sonraki yıllarda ise entegre bileşenler temelinde ikili 
kombinasyonları yaptıklarını ancak zaman zaman zorlandıklarını dile getirdiği araştırma sonucu da yine bu 
bulguyu desteklemektedir. Böylece araştırma sonuçları ile Koehler, Mishra ve Yahya’nın (2007) öğretmen 
adaylarının teknoloji, alan ve pedagojik bilgi arasındaki karşılıklı ilişkileri anlayabilmeleri için zengin tasarım 
etkinliklerine katılmaları gerektiği görüşü doğrulanmaktadır. Canbazoğlu Bilici ve Baran (2015) da yapmış 
oldukları araştırma sonucunda TPAB geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimlerin, öğretmenlerin teknoloji 
entegrasyonlarını sağlamak için ihtiyaç duyacakları bilgi türlerinde (TPAB, TAB, TPB ve TB) artış sağlabileceğini 
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belirtmişlerdir. Bu bağlamda araştırmada öğretmen adaylarının eksik olarak algıladıkları bileşenlerin 
geliştirilmesi için öğrenim sürecinde TPAB’a yönelik eğitim verilmesi önerilmektedir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının TPAB bağlam bilgilerini eksik olarak algılamalarının üstesinden gelmek için de yine çeşitli 
araştırmacılar tarafından (Canbazoğlu Bilici & Baran 2015; Koh, Chai & Tay, 2015) ortaya koyulduğu gibi lisans 
öğretim sürecinde teknoloji entegrasyonu için gerekli bağlamsal faktörlere vurgunun yapılması ve buna yönelik 
eğitim verilmesinin katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının TPAB algılarında 
bağlam bilgisine yer verebilmeleri için öğretim tasarımlarının buna uygun hale getirilmesi önerilmektedir. Ayrıca 
bu çalışmanın benzerinin çalışma grubuna mesleki tecrübe açısından çeşitlilik gösteren öğretmenlerin 
eklenmesi sağlanarak gerçekleştirilmesinin alan yazındaki öngörülerin test edilebilmesinde önemli olacağı 
düşünülmekte ve gelecekteki araştırmacılara öğretmen ve öğretmen adaylarının birarada bulunduğu çalışma 
grupları ile benzer bir araştırma yapmaları önerilmektedir. 
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ÖZ 

Doğa ile ilgili verilecek tüm eğitimlerin temelinde doğayı ve doğal kaynakları korumak vardır. Doğa eğitimleri 
bilgi vermenin haricinde, insanların davranış, tutum ve kişiliklerini de olumlu yönde etkileyecek düzeyde 
olmalıdır. Bu konuda davranışlarında olumlu yönde kalıcı değişiklik olan kişiler çevre sorunlarının çözümünde 
daha aktif olurlar. Bu bağlamda yapılan doğa eğitimi ile teknolojik dünyanın etkisinde kalan, yaşadıkları 
kentlerde doğayla bağlantısı az olan özel yetenekli öğrencilerin disiplinler arası bir yaklaşımla doğayı tanıması, 
doğaya karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri, doğa ile bilim arasındaki işlevsel bağlantıyı anlamaları, doğayı 
korumaya yönelik problem çözme becerilerini geliştirmeleri ve elde ettikleri kazanımları gittikleri ortamlarda 
yaygınlaştırmaları amaçlanmıştır. Uzun vadede ise doğa eğitimindeki etkinlikler sonucunda edindikleri bilgi, 
beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretebilmeleri ve özgün çalışmalar ortaya koyabilmeleri, işlevsel 
projeler, kapsamlı, özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilmelerini sağlamak hedeflenmiştir. Silifke Bilim ve Sanat 
Merkezi’nin TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği , doğal zenginlikleri bir arada barındıran, ülkemizin biyoçeşitlilik 
ve endemizm oranı en yüksek bölgelerinden biri olan Mersin’in Silifke ilçesinde doğa eğitimi projesi 
uygulanmıştır. Bu projede, alanında uzman eğitmenler tarafından modern öğretim yöntem ve teknikler 
kullanılarak, öğrencilerin yaşlarına uygun, ilgi ve merak uyandıracak, kalıcı ve etkili öğrenmelerini sağlayacak 
içerikte Doğa, Bilim, Fen, Teknoloji ve Sanat ile ilgili konuları kapsayan etkinlikler uygulanmıştır. Projenin hedef 
kitlesini Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri’nde öğrenim gören 6., 7., 8. ve 9. sınıf 
özel yetenekli 36 öğrenci oluşturmuştur. Etkinlikler gezi-gözlem, saha çalışmaları, deneysel uygulamalar, 
sanatsal ve sportif faaliyetler, atölye ve grup çalışmaları, ölçme ve değerlendirme şeklinde yapılmıştır. Böylece 
disiplinler arası etkileşim sağlanarak, uygulamalı şekilde, yaparak, yaşayarak, günlük yaşamla ilişkilendirerek 
öğrenmeleri amaçlanmıştır. Doğa eğitiminin, öğrencilerin çevreye ve doğaya yönelik tutum ve algılarının 
geliştirilmesinde etkili bir öğrenme yöntemi olduğu söylenebilir. Farklı yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş 
bu eğitimin, özel yetenekli olan öğrencilere yönelik yapılacak olan çalışmaları desteklemek, gerekli önlemleri 
almak ve politika geliştirmek açısından bir örnek teşkil edeceğine inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Algı, doğa eğitimi, özel yetenekli, tutum 

ABSTRACT 

All nature trainings are based on protecting nature and its resources. In addition to getting informationnature 
trainings need to positively affect people's behavior, attitudes and personalities. People having positive 
permanent changes in the behavior become more active in solving environmental problems. The nature 
education is aimed at especially gifted pupils being influenced by the technological world and having little 
connection with nature in cities that they live, recognizing nature with an interdisciplinary approach; 
developing positive attitudes on nature; getting the functional connection between nature and science; 
developing problem-solving skills; disseminating the gains being achieved in environments before. Long-term 
goals are the ability to create new ideas using the knowledge, skills and competencies acquired of the nature 
education; revealing original studies; the ability to make functional projects, comprehensive, original designs 
and inventions The nature education project was held by Silifke BILSEM via TUBITAK in Silifke Mersin, where is 
one of the largest places with biodiversity and endemism. The activities have made students learn nature, 
science, technology and art with their age, which will spark curiosity permanently and effectively, were done by 
experts in their field by modern teaching methods and techniques. The target group of the project was 36 
gifted pupils at Science&Art Centers in Mersin and districts (6th, 7th, 8th and 9th grades). Activities were 
conducted as sightseeing-observation, field studies, experimental applications, artistic-sporting activities, 
workshops and group studies, measurement and evaluation so they learn by providing interdisciplinary 
interaction, practical way, doing, living, associating with daily life. It can be said that nature education is an 
effective learning method in developing the attitudes and perceptions on environment and nature. It is 
believed the education, enriched with different methods and techniques, will serve as an example for 
supporting work to be done and developing policies for gifted pupils by the necessary measures.  

Keywords: Attitude, nature education, perception, special ability 
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Giriş 

Doğal yaşantımızın  tamamen teknik yaşantıya dönüşmüş durumda olması düşündürücüdür. Ve insanoğlu  
teknolojinin ilerlemesi ile de doğanın varolan mevcut koşullarını bilinçsiz bir şekilde değiştirmiş ve değiştirmeye 
de devam etmektedir. Bu yüzden insan ekolojik dengenin bozulmasına ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasında 
birinci dereceden sorumlu tutulan varlık şekline dönüşmüştür. Doğaya yaklaşım şeklinin hatalı olması, doğa 
sevgisi kavramının yeni nesillere doğru biçimde empoze edilememesi ve dolayısıyla koruma-kullanma 
dengesinin sağlanamaması nedeniyledir. 1972'de Birleşmiş Milletler İnsan Çevre Konferansı’nda yayınlanan 
Stockholm Bildirgesi’nde  ‘’İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir 
çevrede yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için 
ciddi bir sorumluluğu vardır’’ denilmiştir. 1977 yılında Tiflis’te yapılan Çevre Eğitimi Konferansı’nda ise, başarılı 
bir çevre eğitiminin, “insanı, yaşadığı ortamın farkında olan, daha çok sorumluluk duyan, daha bilgili, daha 
deneyimli, daha becerikli ve daha katılımcı bir duruma taşıması gerektiği” vurgulanmıştır (Güler, 2007; Ozaner, 
2004). Çevresel bozulmanın yaşamı tehdit edecek düzeye ulaştığı günümüzde, çevreye duyarlı ve bilinçli insan 
kaynaklarının yetiştirilmesini mümkün kılacak çevre eğitimi uygulamaları kritik önem arzetmektedir. İnsanlığın 
ve canlıların ortak yaşamı olan doğal kaynakların aşırı ölçüde kullanılması ve tahrip edilmesi, hızlı şehirleşme, 
sanayileşme ve turizm baskısı sahip olduğumuz değerleri tehdit etmekte, bozulma ve yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya bırakmaktadır. Tarih boyunca doğal parklar, bahçeler, çiftlikler ve su kenarları çocukların oyun alanları 
olmuştur. Ancak günümüzde sanayileşme ve kentleşmenin artmasıyla birlikte doğal alanlar azalmış ve 
kentlerdeki sosyal hayatın değişmesi doğadan kopmayı da hızlandırmıştır (Berberoğlu ve Uygun, 2013; White, 
2004). Dolayısı ile bu durumdan en çok etkilenen kesim ise çocuklardır. Günümüzde çocuklar doğadan kopuk 
yetişmekte ve bu durum çocukların fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilemektedir (Louv, 
2016).   

Ekosistemlerdeki her bitki ve hayvanın doğal denge açısından bir görev ve işlevi olduğunu; doğadaki canlı  
ve cansız unsurlar arasında karşılıklı etkileşimin kaçınılmaz olduğunu çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimlerinin 
her aşamasında, onlara doğru anlatılması, bu anlamda sağduyu kazandırılması toplumsal bir gerekliliktir. Bu 
çalışmada, doğal hayatın ve Biyoçeşitliliğin korunması, dünyanın kirletilmemesi, yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılması, doğal kaynakların korunması ve kullanılmasında tedbir alma, doğaya daha uyumlu 
yaşama gibi konularda bilinçli ve doğal mirasa sahip çıkan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 
çevremizin doğal güzelliklerini tanıma ve bunları koruma anlayışında model niteliğinde bireylerin kazandırılması 
hedeflenmiştir. 
 

Yöntem 

‘’Geleceğin Bilim İnsanları ile Doğaya Yolculuk ” Projesi TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı 
kapsamında 2020 yılında desteklenen projelerden biridir. Proje kapsamında amaçlanan hedeflere ulaşabilmek 
için öğrencilerin yaşlarına uygun, ilgi ve merak uyandıracak, kalıcı ve etkili öğrenmelerini sağlayacak içerikte 
Doğa, Bilim, Fen, Teknoloji ve Sanat ile ilgili konuları kapsayan 32 tane etkinlik modern öğretim yöntem ve 
tekniklerle uygulanmıştır. Etkinlikler gezi-gözlem, konferanslar, saha çalışmaları, deneysel uygulamalar, sanatsal 
ve sportif faaliyetler, atölye ve grup çalışmaları , drama çalışmaları, görsel öğrenme etkinlikleri, ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri şeklinde uygulanmıştır.  Böylece disiplinler arası etkileşim sağlanarak, uygulamalı 
şekilde, yaparak, yaşayarak, günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenmeleri sağlanmıştır.Projenin amacına ulaşılıp 
ulaşılmadığının belirlenmesi ve projede yer alan etkinliklerin öğrenciler tarafından öğrenilip öğrenilmediğini 
tespit etmek için ölçme ve değerlendirmeye yönelik çeşitli teknikler kullanılmıştır. Doğayla İlişki Ölçeği, Ön test 
ve Son Test, Öz Değerlendirme Formu, Proje Değerlendirme Formu, Etkinlik değerlendirme Formu, Proje Ekibi 
Değerlendirme Formu proje süresince etkinlik tarihleri arasında katılımcılar tarafından doldurulmuştur.  
 
Katılımcılar 

 Projenin hedef kitlesini, Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezileri’nde öğrenim 
gören 6., 7., 8.ve 9. sınıf özel yetenekli 36 öğrenci oluşturmuştur.  Projede 25 kız ve 11 erkek olmak üzere 36 
katılımcı yer almış ve bütün ihtiyaçları (konaklama, yemek ve eğitim amaçlı seyahat), TÜBİTAK destekli proje 
bütçesinden karşılanmıştır. Projede Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve üniversitelerinden gelen uzman, 
akademisyen ve alanları ile ilgili  akademik çalışmaları olan öğretmenlerden oluşan 14 kişilik eğitmen kadrosu 
görev almıştır. 
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Etkinlik Alanları 

Mersin Silifke ve çevresi coğrafi konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle barındırdığı bitki ve hayvan populasyonları 
açısından oldukça önem arz etmektedir.  Proje etkinlikleri biyoçeşitlilik açısından önem arzeden Silifke Şehir 
Merkezi , Göksu Nehri ve çevresi, Göksu Deltası, Akgöl, Paradeniz ve Dalyan, Mut Yerköprü Şelalesi, Silifke 
Kızılgeçit Köyü, Silifke Susanoğlu Sahili’nde gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Projenin başlangıcında ve sonunda genel olarak doğa ile ilgili bilgi ve doğa ile ilişkinin ölçülmesi planlanmıştır. 
Projenin amacına ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi ve projede yer alan etkinliklerin öğrenciler tarafından 
öğrenilip öğrenilmediğini belirlemeye yönelik farklı türlerden ölçme araçları kullanılmıştır. Bunlardan projeye 
katılan öğrencilerin doğa ile kurdukları bağda değişim olup olmadığının incelenmesi amacıyla Nisbet, Zelenski ve 
Murphy (2009) tarafından geliştirilen ve Çakır, Karaaslan, Şahin ve Ertepınar (2015) tarafından Türk kültürüne 
uyarlanan “Doğayla İlişki Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin doğa ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerindeki 
değişimin ve etkinliklerin ne ölçüde faydalı olduğunun belirlenebilmesi için ise başarı testinin yanında açık uçlu 
sorular, grup tartışması, günlük, öz-değerlendirme formu, görüşme, proje değerlendirme formu, akran 
değerlendirme formu ve etkinlik değerlendirme formu, proje ekibi değerlendirme formu kullanılmıştır. Nicel 
verilerin analizinde SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Nitel veriler için ise QSR Nvivo 9 kullanılmıştır.  

Bulgular 

   Öğrencilerin doğa eğitimine katılmadan önce ve sonraki başarı testi puanları karşılaştırılmış ve iki test 
puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuş ve Tablo 1 ‘de verilmiştir.  

Tablo 1.  
Başarı testi ve doğayla ilişki ölçeği puanlarına ait eşleştirilmiş örneklemler için t-testi analiz sonuçları 

Grup  X SS Sd t p 

Başarı ön test-son test -6,19444 5,45537 35 -6,813 ,000 
dogailiskiontest - dogailiskisontest ,10023 ,29969 35 2,007 ,053 

 
Katılımcıların projeye katılmadan önceki hisleri proje sonrası hisleri Tablo 2, Tablo 3 ‘de verilmiştir. 
 
Tablo 2.  
Katılımcıların proje öncesi hisleri 

Yüz ifadesi f % 

çok gülen surat 15 41,67 
gülen surat 19 52,78 
kararsız surat 2 5,56 
üzgün surat 0 0 

 
Tablo 3.  
Katılımcıların proje sonundaki hisleri 

Yüz ifadesi f % 

çok gülen surat 18 50,00 
gülen surat 10 27,78 
kararsız surat 4 11,11 
üzgün surat 4 11,11 

 
Katılımcıların projeye katılmadan öncesi hislerinin nedenleri ve proje sonrası hislerinin nedenlerinin betimsel 
analiz sonucu Tablo 4 ve Tablo 5 ‘de verilmiştir. 
 
Tablo 4.  
Katılımcıların proje öncesi hislerinin nedenlerine ait betimsel analiz sonucu 

Kod  f % 

Yeni bilgiler öğrenecek olma 13 30,23 
Bu projeye katılma hakkı kazanma 5 11,63 
İlk kez böyle bir projeye katılacak 8 18,60 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

73 
 

olma 
aileden bir hafta ayrılacak olmanın 
verdiği kaygı 

4 
9,30 

Pandemi nedeniyle yaşanan kaygı 3 6,98 
Doğayı sevme 2 4,65 
Heyecanlı olma 8 18,60 

 
Tablo 5. 
Katılımcıların proje sonrası hislerinin nedenlerine ait betimsel analiz sonucu 

Kod  f % 

Güzel geçmiş olması 24 55,81 
Öğrenmeye katkıları 12 27,91 
Aile özlemi 7 16,28 

 
Katılımcıların deneyimlerini paylaşmak istedikleri kişilerin oranı Tablo 6’da verilmiştir. 
 
Tablo 6. 
Katılımcıların deneyimlerini paylaşmak istedikleri kişiler 

Kod  f % 

Katılamayanlar 1 1,64 
Hiç kimse 1 1,64 
Aile 25 40,98 
Akrabalar 6 9,84 
Arkadaşlar 22 36,07 
Öğretmenler 4 6,56 
Sosyal medya 2 3,28 

 
Katılımcıların proje öncesi beklentilerine ve proje sonundaki deneyimlerine ait betimsel analiz sonuçları Tablo 7 
ve Tablo 8’de verilmiştir. 
 
Tablo 7.  
Katılımcıların beklentilerine ait betimsel analiz sonucu 

Kod f % 

Doğal habitatları öğrenme 3 6,12 
Doğa hakkında bilgi öğrenme 17 34,69 
Gözlem yapma 9 18,37 
Doğada vakit geçirme 10 20,41 
Kişisel gelişim 10 20,41 

 
Tablo 8.   
Katılımcıların proje sonundaki deneyimlerine ait betimsel analiz sonucu 

Kod f % 

Güzel bir deneyim olması 23 33,33 
Öğretici olması 24 34,78 
Gezilerin yapılması 8 11,59 
Gözlemlerin yapılması 7 10,14 
Yeni kişilerle tanışılması 5 7,25 
Sorumluluk alınması 2 2,90 

 
Katılımcıları proje süresince farklı ortamlarda gerçekleştirdikleri etkinliklerden kazandıkları deneyimler, bilgi ve 
becerileri değerlendirme oranları Tablo 9’ da verilmiştir. 
  
Tablo 9.  
Katılımcıların etkinliklerden kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirme  oranları 

Kod f % 
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Arazi çalışması 13 26,53 

Mikroskop çalışması 4 8,16 

Oryantring 8 16,33 

Resim 7 14,29 

Müzik 3 6,12 

Gözlem 7 14,29 

Dijital poster 3 6,12 

Drama 2 8,16 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Doğa-insan çatışmasına artık bir son verme zamanının geldiği söylenebilir. Doğanın, korunacak bir varlık 
olduğunu artık insanlığın görmesi, anlaması ve onu fethetmekten, yıpratmaktan ve asıl önemlisi daha fazla 
kirletmekten vazgeçmesi gerekmektedir (Güney, 2004). Geleceğimiz olan gençlere ve çocuklara doğanın tüm 
canlılar için değerli olduğu, insanların doğanın sahibi değil, bir parçası olduğu ve korunarak geliştirilmesi 
gerektiği fikri büyük önem taşımaktadır. Gençler ve çocuklar, çevre bilinciyle yetiştirilebilirse sürdürülebilir bir 
dünyanın ve daha sağlıklı, güvenli bir geleceğin kapıları da açılabilecektir. İşte Silifke Bilim ve Sanat Merkezi  ve 
TÜBİTAK iş birliği ile Mersin Silifke sınırları içerisinde 2020 yılında gerçekleştirilen ve altı  gün süren bu Doğa 
Eğitimi projesi öğrencilere biyoçeşitlilik, doğa bilinci ve çevre koruma gibi konuları vermesi açısından büyük 
önem taşımaktadır.  

Arazi çalışmalarıyla doğada gerçekleştirilen projelerde edinilen bilgilerin davranışa dönüşmesinin kolaylaşır 
ve daha kalıcıdır (Oğurlu, Alkan, Ünal,  Ersin ve Bayrak, 2013). Farklı disiplinlere ait etkinliklerde öğrencilerin 
eğlenceli bir ortamda çok faydalı bilgiler öğrendikleri belirlenmiştir ( Tekbıyık, Şeyihoğlu, Sezen Vekli ve Birinci 
Konur, 2013). Öğrencilerin büyük çoğunluğunun bilim okulunu eğlenceli bulduğunu, okulda yapamadıkları 
etkinlikleri yapabildiklerini ve yapılan etkinliklerin okulda gördükleri dersleri günlük hayatla ilişkilendirmelerini 
sağladığını belirtmişlerdir (Marulcu, Saylan  ve Güven, 2014).  

Yapılan anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde projeye katılan tüm katılımcıların düşünce  
sistemlerinde değişimler olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin bu çalışmada doğa eğitimine katılmadan önce ve 
sonraki başarı testi puanları karşılaştırılmış ve iki test puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre 
doğa eğitiminin öğrencilerin doğa ile ilgili bilgi düzeyleri üzerinde anlamlı etkisi olduğu söylenebilir. Özellikle 
bilime bakışları, olayları yorumlayışları ve kavrayışları çok değişmiştir. Tüm bu formların istatistiksel olarak nitel 
ve nicel değerlendirilmeleri sonucunda katılımcıların merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin 
tetiklendiği, doğaya karşı sevgilerinin arttığı, doğadaki varlıklara yönelik olumlu tutum ve davranış kazandıkları 
tespit edilmiştir. Yapılan etkinlikler esnasında gelen sorular öğrencilerin farklı konularda yeni çalışma ve projeler 
için fikir üretebildiklerini göstermiştir. Katılımcıların bilim insanları ile bir arada karşılıklı etkileşim içinde 
bulunmaları ve bilimi, bilim üreten kişilerden, doğrudan öğrenmeleri, eğitim kadrosunun kendi branşında 
uzman olmasının yanısıra araziyi çok iyi tanıması ve katılımcıları öğrenmeye teşvik etmesi süreci olumlu yönde 
etkilemiştir. Genel kanaat olarak seçilen konular katılımcılar tarafından yerinde bulunmuş hatta pek çok dersin 
uygulamalı olmasından dolayı büyük bir keyif ve verim alındığı belirtilmiştir. Yapılan anketler sonucunda 
özellikle arazi çalışmalarından çok büyük verim aldıklarını belirtmişlerdir. Doğa sohbetleri esnasındaki 
gözlemlere dayanarak, öğrencilerin zamanla grup içinde kendilerini ifadede gelişme gösterdikleri 
gözlemlenmiştir. Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılmaları sağlanmış ve eğitici drama 
etkinliklerinde kendi yorumlarını, yargıları, değer ve bakış açılarını oluşturmaları ve akranlarıyla paylaşmaları 
sağlanmıştır. Katılımcılarımızın bilim yaparken bireysel davranışları, ekip olarak hareket ederek grup içi 
davranışları gözlemlenmiş, etkinliklerde her öğrencinin gönüllü olarak aktif rol aldığı, akranları ile sürekli iletişim 
halinde oldukları ve bilgi paylaşımı yaptıkları görülmüştür. Yapılan etkinliklerle katılımcıların yakın çevrelerini 
tanımaları sağlanmış, doğaya duyarlılık ve koruyuculuk konusunda bilinç düzeyleri ve bilimsel okur-
yazarlıklarının arttığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların sosyal medya hesaplarından,  görsel malzemeler (fotoğraf, 
video, poster) hazırlanması konusunda kazandıkları tecrübeleri yansıttıkları belirlenmiştir. İlerleyen zamanlarda 
da bilime ve bilimsel çalışmalara karşı olan ilgilerinin artacağı, sosyal sorumluluk projeleri konusunda da bilinç 
düzeylerinin gelişeceği düşünülmektedir.Yapılan anketler sonucunda katılımcıların projeden elde ettikleri 
bilgileri paylaşacakları kişiler en çok aile ve arkadaş çevresi olarak belirlenmiştir. Bu da projenin hedeflerinden 
olan öğrenilenlerin yeni bireylere aktarılmasına ve eğitimin yaygın etkisinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. 
Katılımcıların proje öncesi doğal habitatları öğrenme, doğa hakkında bilgi edinme, gözlem yapma, doğada vakit 
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geçirme, kişisel gelişim konularındaki beklentilerinin yapılan etkinliklerle büyük oranda karşılandığı tespit 
edilmiştir. Özellikle arazi, gezi-gözlem etkinliklerini beğenen yüksek oranda katılımcı kitlesi mevcuttur. 

Okullarda doğa ve çevre konusunda verilen eğitim (gerek müfredatlarda gerek uygulamalı) yeterli olmamakta 
özellikle uygulamalı eğitimler öğrenilenlerin davranışa dönüştürülmesi konusunda daha etkili olmaktadır. Doğa 
eğitimi projeleri yaygınlaştırılmalı, katılımlar arttırılmalı, özellikle küçük yaşlarda bu eğitimin verilmesi önem arz 
etmektedir. Bireyler öncelikle kendi doğal çevrelerini tanıma konularında bilinçlendirilmelidir. Bu ve benzeri 
projelerin sayısı çoğaltılmalı doğa sevgisi ve çevre bilinci tüm topluma hitap edebilecek etkinliklerle 
desteklenmelidir. Tüm canlılar ve insanlığın geleceği için,  kısacası daha yaşanabilir bir dünya için bu eğitimler 
gereklidir.  
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Öz 

             Bu çalışmanın amacı, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM)’nin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin 
kavramsal anlama ve Kimya dersi motivasyonlarına olan etkisini incelemektir.  Araştırmada deney ve kontrol 
gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının bahar 
döneminde, Van il merkezinde bulunan bir lisede öğrenim görmekte olan 32 lise öğrencisi oluşturmuştur. 
Deney grubunda 16 ve kontrol grubunda 16 öğrenci yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
Maddenin Halleri Kavramsal Anlama Testi (MAHKAT) ve Kimya Dersi Motivasyon Ölçeği (KMÖ) kullanılmıştır. 
Araştırma sürecinde maddenin halleri konusu deney grubuna OBYM’ye dayalı bir eğitim ile verilirken kontrol 
grubuna mevcut programa uygun bir eğitim ile verilmiştir. Son olarak MAHKAT ve KMÖ deney ve kontrol 
gruplarına sontest olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann- Whitney U-
Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda OBYM’nin kavramsal anlama ve kimya dersi 
motivasyonlarının artışında anlamlı düzeyde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak 
kimya dersinde kavramsal anlamayı sağlamak ve kimya dersine olan motivasyonu artırmak amacıyla OBYM’nin 
öğretim programlarında yer alması ve derslerde kullanılması önerilmektedir.  

Anahtar kavramlar: Kavramsal anlama, Motivasyon, Ortak bilgi yapılandırma modeli. 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effect of the Common Knowledge Construction Model (CKCM) on 
the 9

th
 grade students’ conceptual understanding and motivation toward Chemistry courses. In the study, 

quasi-experimental design model with experimental and control groups was used in the research. The sample 
of the study consisted of 32 high school students studying in a high school in the city center of Van in the spring 
semester of the 2019-2020 academic year. There were 16 students in the experimental group and 16 students 
in the control group. Conceptual Understanding Test of States of Matter (CUTSM) and Chemistry Course 
Motivation Test (CCMT) were used as data collection tool in the research. In the research process, the subject 
of the states of matter was given to the experimental group with an education based on CKCM, while the 
control group was given a training in accordance with the current program. Finally, CUTSM and CCMT were 
applied to the experimental and control groups as posttests. The data obtained were analyzed using the 
Wilcoxon Signed Ranks Test and the Mann-Whitney U-Test. As a result of the analysis, it was found that CKCM 
has a significant effect on the increase of conceptual understanding and motivations toward chemistry course. 
Based on this, it is recommended that CKCM be included in the curriculum and used in the courses in order to 
provide conceptual understanding in chemistry courses and increase motivation to chemistry. 

  
Keywords: Conceptual understanding, motivation, common knowledge construction model. 

Giriş 

 Öğrencilerin kimya konularındaki kavramları anlamakta ve açıklamakta, yaşadığı zorluklar nedeniyle,  
kavram yanılgılarının düzeltilmesi ile ilgili son zamanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. İlkokul ve ortaokul 
düzeyindeyken öğrenciler, kendi tecrübeleriyle içinde bulundukları dünyayı anlamlandırarak, bilimsel olarak 
kabul edilmiş olan kavramları, hafızalarında farklı bir düşünce ile oluşturmaktadırlar (Güneş, Şener-Dilek, Demir, 
Hoplan ve Çelikoğlu, 2010). Öğrenciler tarafından oluşturulmuş olan bu farklı düşünceler, öğrencilerin Kimya 
dersine karşı motivasyonlarını olumsuz etkilemekle beraber öğrenme ortamını oldukça zorlaştırmaktadır (Kalın 
ve Arıkıl, 2010). Gerçek bilimsel anlamları ile çelişen bu kavram yanılgıları "Alternatif kavram" olarak 
adlandırılmıştır (Eryılmaz ve Tatlı, 2000).  Öğrencilerde oluşan bu alternatif kavramlar, kavramsal anlamanın 
sağlanması amacıyla materyaller ile birlikte farklı yöntemler kullanılarak giderilmektedir (Bakırcı, Artun ve 
Şenel, 2016). 

 Öğrencilerin kimya konularındaki, kavramsal anlamayı etkileyen etkenler, bilgi birikimi ve duyuşsal 
değişkenlerdir (Morgil, Erdem ve Yılmaz, 2003). Duyuşsal değişkenler, ilerleyen bu zaman diliminde, eğitimi 
etkileyen bir değişken olup araştırma konularında yer almaktadır (Çakır, Şahin ve Şahin, 2000).  Duyuşsal 
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değişkenlerin etkilediği olgulardan birisi de motivasyondur. Kimya dersinde, yeni öğrenilecek kavram, bilgi ve 
ilkeler daha önce öğrenilmiş olan bilgilerle ilişkilendirildiğinde anlam kazanarak öğrencide olumlu bir etki 
uyandırır ve öğrencide öğrenme isteğini arttırır (Eskicioğlu ve Alpat, 2017). Alan eğitimcilerin yaptıkları 
çalışmalarda öğrencilerin motivasyon düzeyi yükselmesiyle konuları daha çabuk öğrenebildiklerini 
belirtmişlerdir (Çetin-Dindar ve Geban, 2015). Aynı zamanda öğrenciler, Kimya dersinde, öğrendikleri bilimsel 
kavramları, günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümünde de kullanabilirler. Motivasyon,  psikolojik bir 
durum olup çeşitli sosyal etkinlikler sırasında bireyin ortaya çıkardığı çaba ve davranışlardır (Şen ve Yılmaz, 
2014). 

             Motivasyon üzerinde etkisi bulunan bu kavramsal değişimler; kişinin sahip olduğu bilginin yerini yeni 
bilgilerle değişmesi olarak tanımlanır. Bireyin sahip olduğu bu bilgilerin değişebilmesi için yeni bilgileri 
keşfetmesi ve bu bilgileri yapılandırması gerekmektedir (Bakırcı ve Yıldırım, 2017). Dolayısıyla öğrencinin bu 
bilgiyi yapılandırması için bir öğretim modeline ihtiyaç vardır. Kavramsal anlamanın tam manasıyla 
oluşturulması için buna en uygun öğretim modellerden olan, Ebenezer ve Connor (1998)‘ın ortaya attığı Ortak 
Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM)’nin kullanılmasının uygun olduğu düşünülmektedir (Akgün, Duruk ve Gülmez-
Güngörmez, 2016). OBYM, dört aşamada gerçekleştirilir.  

 Bu aşamaların ilki keşfetme ve sınıflandırma aşamasıdır. Bu aşamada öğrencilerin sahip oldukları ön 
bilgilerin belirlenmesi, derse karşı tüm dikkatlerinin konuya odaklanılması ve öğrencilerin bilimin doğasından 
haberdar edilmesi sağlanır (Bakırcı ve Çepni, 2016). İkinci aşama yapılandırma ve müzakere etme aşaması olup 
bu aşamada; öğrencinin öğretmeni aracılığıyla sahip olacağı yeni bilgilerin, var olan alternatif kavramların yerine 
kullanması için, akranları ve öğretmenleriyle işleyecekleri konuya dair görüşler geliştirilir. Bilginin 
yapılandırılması, geliştirilen bu görüşler ile gerçekleştirilir. Dolayısıyla öğrenciler, sosyal etkinliklerle de bilgiyi 
elde etmenin sağlanacağını öğrenmektedirler (Bakırcı ve ark., 2016). Üçüncü aşama transfer etme ve 
genişletme aşamasında, öğrenciler günlük hayatta karşılaşacakları problemlere öğrendikleri bu yeni bilgileri 
farklı durumlara transfer ederler. Bu aşamada, öğrencilerin bilimin doğası öğeleri ile sosyobilimsel konulara 
yönelmesi sağlanır. Son aşaması olan yansıtma ve değerlendirme aşamasında; öğrencilerin yeni bilgileri 
yapılandırıp yapılandırmadığı üzerine durulmaktadır (Bakırcı, Çepni ve Ayvacı, 2015). 

 OBYM’nin kavramsal anlama üzerinde yapılan çalışmaları incelendiğinde, daha çok ortaokul öğretim 
kademesinde yapıldığı görülmüştür. Ortaokul düzeyinde yapılan bu çalışmaların Fen Bilimleri dersi kapsamında 
olduğu saptanmıştır (Bakırcı ve Yıldırım, 2017). OBYM’ye dayalı fen öğretiminin ortaokul öğrencilerin kavramsal 
anlamaları üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. OBYM’nin ortaokul öğrencilerinin kavramsal anlamaları üzerinde 
etkisinin olması, bu öğretim modelinin kimya dersinde lise öğrencilerinin kavramsal anlamalar üzerinde 
etkisinin olup olmadığı araştırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Alanyazın incelendiğinde OBYM ile ilgili 
çalışmaların daha çok ortaokul öğretim kademesinde yoğunlaştığı, ortaöğretim kademesinde ise sınırlı sayıda 
çalışma olduğu görülmüştür (Yıldırım ve Bakırcı, 2019). Ortaöğretim kademesinde OBYM ile ilgili sınırlı sayıda 
çalışma olması bu çalışmayı önemli hale getirilmiştir. Özellikle OBYM’nin 9. sınıf öğrencilerinin kavramsal 
anlamaları ve motivasyonlarına odaklanan çalışmaya rastlanılmaması bu çalışmayı önemli hale getirmektedir. 
Diğer taraftan Kimya dersi kapsamında maddenin halleri konusunun öğretiminde öğretim modeli olarak 
OBYM’nin kullanıldığı çalışmanın olmaması bu çalışmayı önemli kılan diğer bir unsur olarak söylenebilir. 
Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM)’nin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin 
kavramsal anlama ve kimya dersi motivasyonlarına olan etkisini incelemektir. Bu çalışmanın amacına yönelik 
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

1- OBYM’ye dayalı uygulamalarının yapıldığı deney grubundaki lise 9. sınıf öğrencilerinin kavramsal 
anlama ön test puanları ile geleneksel yaklaşıma dayalı yöntemlerin uygulandığı kontrol grubundaki 
öğrencilerin kavramsal anlama ön test puanları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

2- OBYM’ye dayalı uygulamalarının yapıldığı deney grubundaki lise 9. sınıf öğrencilerinin kimya 
motivasyon ön test puanları ile geleneksel yaklaşıma dayalı yöntemlerin uygulandığı kontrol 
grubundaki öğrencilerin kimya motivasyon ön test puanları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

3- OBYM’ye dayalı uygulamalarının yapıldığı deney grubundaki lise 9. sınıf öğrencilerinin kavramsal 
anlama son test puanları ile geleneksel yaklaşıma dayalı yöntemlerin uygulandığı kontrol grubundaki 
öğrencilerin kavramsal anlama son test puanları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

4- OBYM’ye dayalı uygulamalarının yapıldığı deney grubundaki lise 9. sınıf öğrencilerinin kimya dersine 
yönelik motivasyon son test puanları ile geleneksel yaklaşıma dayalı yöntemlerin uygulandığı kontrol 
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grubundaki öğrencilerin kimya dersine yönelik motivasyon son test puanları arasında anlamlı farklılık 
var mıdır? 

5- Deney gurubunda yer alan Lise 9. sınıf öğrencilerinin kimya dersi motivasyonları, uygulanan ortak bilgi 
yapılandırma modeli sonrasında anlamlı bir şekilde artmış mıdır?   

6- Kontrol grubunda yer alan Lise 9. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik motivasyonları, uygulanan 
geleneksel öğretim yaklaşımı sonrasında anlamlı bir şekilde artmış mıdır?  

 

Yöntem 
Araştırma Deseni 

             Araştırma, deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen modeliyle gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de eğitim 
araştırmalarında genel olarak yarı deneysel model kullanılmaktadır. Bu modelin kullanılmasındaki temel amaç, 
sınıflar ve mevcut eğitim sisteminin yapısına göre rastgele seçim yapmanın uygun olamamasıdır (Çepni, 2018). 
Bu modelde, deney ve kontrol olmak üzere iki grupta deney öncesi (ön-test) ve deney sonrası (son-test) 
ölçümleri yapılmıştır. Deney grubunda dersler, OBYM dayalı olarak kimya öğretimi şeklinde yapılırken; kontrol 
grubunda ise dersler geleneksel öğrenme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 

 
Çalışma Grubu 

             Çalışmanın grubunu, Van il merkezinde bulunan bir ortaöğretimin dokuzuncu sınıfında öğrenim gören 
16’sı deney ve 16’sı kontrol grubunda olmak üzere toplam 32 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 
belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnek yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminin kullanılmasında; 
ekonomik olması, araştırmacının kolay olarak ulaşması, çalışmaya hız ve pratiklik kazandırması gibi değişkenler 
etkili olmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  
 
Veri Toplama Aracı 

           Araştırmada veri toplama aracı olarak; Maddenin Halleri Kavramsal Anlama Testi (MAHKAT) 
kullanılmıştır. Yapılandırmacı yaklaşıma göre, bireyin zihninde bilginin belirli bir şema içerisinde 
yapılandırılmasıyla öğrenme gerçekleşir (Çoban, 2009). Bu bilgilerin nasıl yapılandırıldığını değerlendirmek 
amacıyla kavramsal anlama testi kullanılması tercih edilmiştir (Türkoğuz ve Cin, 2013). Maddenin Halleri ile ilgili 
olarak öğrencilerin sahip oldukları alternatif kavramlar belirlenmiştir. Belirlenen bu alternatif kavramlar 
üzerinden dört sorudan oluşan Maddenin Halleri Kavramsal Anlama Testi (MAHKAT) geliştirilmiştir. Kavramsal 
anlama testi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada çoktan seçmeli soru yöntemi ile cevapların alınması 
sağlanmaya çalışılmıştır. İkinci aşamada çoktan seçmeli türüne ait bu sorulardaki şıkkı seçmesindeki nedenin 
yazılması istenmiştir. 
             Duyuşsal değişkenler içerisinde bireylerin davranışlarını, duygularını, düşüncelerini ve özelliklerini 
yorumlamak zor olduğu için bu değişkenler üzerinden araştırmalarda anket ve ölçekler tercih edilmiştir 
(Güvendik, 2010). OBYM’nin kavramsal anlama için hazırlanmış olan etkinliklerin öğrencide Kimya dersi 
motivasyonu test edilmesi amacıyla Şen ve Yılmaz (2014) tarafından geçerliliği ve güvenirliliği belirlenmiş bir 
Kimya Motivasyon Ölçeği (KMÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek, 5’li likert tipli 25 maddeden oluşmakla beraber içsel 
motivasyon, öz yeterlik, öz belirleme, başarı ve kariyer motivasyonları olarak 5 alt boyuttan oluşmaktadır. 

 
Verilerin Analizi 

Araştırmada, toplanan verilerin analizinde SPSS 20 programı kullanılmıştır. Veriler analiz edilmeden önce 
kullanılacak testlerin belirlenmesi için ilk adımda normallik testi yapılmıştır. Verilerin dağılımların normallik 
gösterip göstermediğini belirlemek için örneklem büyüklüğü dikkate alınarak Shapiro-Wilk değerine ve bunun 
yanı sıra basıklık-çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Basıklık-çarpıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 aralığında, p 
değerinin. 05 den büyük olması durumunda parametrik testler kullanılacaktır (Kalaycı, 2010). Normallik testinin 
incelenmesi neticesinde basıklık değerinin 3,94, çarpıklık değerinin ise 1,46 olduğu, p<.05 olması nedeniyle 
deney ve kontrol grubunun testlerden almış oldukları ortalama puanları arasındaki karşılaştırmalarda basıklık 
değerinin +1,5’dan büyük olması nedeniyle değerlerinin parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi 
kullanılmıştır. Deney veya kontrol grubunun ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test 
etmek amacıyla ise Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2019). Kimya motivasyon ölçeğinin 
veri analizinde; "Tamamen katılmıyorum (1 puan), Katılmıyorum (2 puan), Bazen (3 puan), Katılıyorum (4 puan), 
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Tamamen katılıyorum (5 puan)" seçenekleri ile ölçüm testi hazırlanmıştır (Şen ve Yılmaz, 2014). KMÖ puan 
aralığı, 25 ile 125 puan aralığında değişmektedir. 

MAHKAT’ ın veri analizinde;  “Doğru Cevap-Doğru Yorum (DC-DY), Doğru Cevap-Kısmen Doğru Yorum 
(DC-KDY), Yanlış Cevap-Doğru Yorum (YC-DY), Doğru Cevap-Yanlış Yorum (DC-YY)  ve Yanlış Cevap-Yanlış Yorum 
(YC-YY)” seçenekleri ile değerlendirme gerçekleştirilmeye çalışılmıştır (Hırça, Çalık ve Seven, 2011). Cevaplar 
aşağıda verilen Tablo 1’ deki ölçüte göre araştırmacı tarafından bağımsız bir şekilde değerlendirme yapılmıştır. 
MAHKAT’ın puan aralığı 0 puan ile 16 puan arası değişmektedir. 

 
Tablo 1.  
MAHKAT’ın Analiz Edilmesinde Kullanılan Ölçütler 

Anlama Düzeyleri Açıklama Puan 

Doğru Cevap - Doğru Yorum (DC-DY) Kabul edilen yanıtın tamamını ele alan 
cevaplar 

4 

Doğru Cevap - Kısmen Doğru Yorum (DC-
KDY) 

Kabul edilen yanıtın bir kısmını ele alan 
cevaplar 

3 

Yanlış Cevap - Doğru Yorum  (YC-DY) Kabul edilen yanıta yanlış cevap ve doğru 
yorumu ele alan cevaplar 

2 

Doğru Cevap – Yanlış Yorum (DC-YY) Kabul edilen yanıta doğru verilen cevaplar 
beraberinde alternatif kavramları ele alan 
cevaplar 

1 

Yanlış cevap – Yanlış yorum (YC-YY) Kabul edilen yanıtlara yanlış verilen 
cevaplar beraberinde alternatif kavramları 
ele alan cevaplar 

0 

     
     Uygulama 

             Hazırlanmış olan öğretim materyalleri Kimya dersi kapsamında iki haftalık ders saatinde uygulanmıştır. 
Uygulama öncesi MAHKAT ve KMÖ uygulanıp öğrencilerin hazırbulunuşlukları ve genel kavram yanılgıları test 
edilmiştir. Uygulama tamamlandıktan sonra aynı testler tekrar edilerek öğrencideki kavramsal anlama ve kimya 
motivasyon değerlerinin etkileri test edilmiştir. Öğrencilere MAHKAT için bir ders saati (40 dk), KMÖ İçin (10-15 
dk) süre hakkı tanınmıştır. 
BULGULAR 

Deney ve Kontrol Grubunun MAHKAT Puanlarından Elde Edilen Bulgular 

Deney ve kontrol gruplarının MAHKAT’ın ön ve son test arasındaki Mann Whitney U-Testi sonuçları 
Tablo 2'de sunulmuştur. 

Tablo 2.  
Deney ve Kontrol Gruplarının MAHKAT Ön ve Son Test Puanları Arasındaki Mann Whitney U-Testi Sonuçları 

Test Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Ön Test Deney 16 16.19 259.00 123.00 .847 

Kontrol 16 16.81 269.00   

Son Test Deney 16 19.81 317.00 75.000 .040
 

Kontrol 16 13.19 211.00   

MAHKAT ön test başarı puanlarına ilişkin bulgular tabloda incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin 
MAHKAT ön testinden elde ettikleri puanların ortalaması 16.19, kontrol grubundaki öğrencilerin MAHKAT ön 
testinden elde ettikleri puanların ortalaması ise 16.81’dir. Deney ve kontrol grubunun MAHKAT ön test puan 
ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının tespiti için ilişkisiz ölçümlerin analizinde kullanılan 
Mann Whitney U- testi ile çözümleme yapılmıştır. %95 güven aralığında gerçekleştirilen İstatistiksel işlemler, 
gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermektedir (U=123.000, p>.05).  

MAHKAT son test başarı puanlarına ilişkin bulgular Tablo 2’de incelendiğinde ise, iki grubun başarı 
puanlarının karşılaştırılması için yapılan Mann Whitney U testinden elde edilen verilere göre, deney e kontrol 
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık mevcuttur (U=75,000; p<.05). Anlamlı farklılığın hangi 
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grup lehine olduğunu tespit etmek için sıra ortalamaları incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin son test 
puanlarının sıra ortalaması 19.81, kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanlarının sıra ortalaması ise 
13.19’dur. Bu ortalama değerler grupların, MAHKAT son test başarı puanları arasında bir farklılık olduğunu, bu 
nedenle yapılan deneysel çalışmanın deney grubu lehine farklılık gösterecek düzeyde bir etkililiğe sahip 
olduğunu göstermektedir. 

Deney ve kontrol grubunun MAHKAT’ın ön test ve son test toplam puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar 
Testi sonuçları Tablo 3'de sunulmuştur. 

Tablo 3.  
Deney ve Kontrol Grubunun MAHKAT Ön ve Son Test Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Grup Testler  N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

z p 

 

Deney 

Son Test 

Ön Test 

Negatif Sıra 0 .00 .00 3.523 .000 

Pozitif Sıra 16 8.50 136.00   

Eşit 0 - -   

 

Kontrol 

Son Test 

Ön Test 

Negatif Sıra 0 .00 .00 3.532 .000 

Pozitif Sıra 16 8.50 136.00   

Eşit 0 -    

             Tablo 3’teki veriler, deney grubu öğrencilerinin MAHKAT’dan aldıkları uygulama öncesi ve sonrası 
puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (Z=3.523 p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve 
toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son test puanı lehinde olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, OBYM öğrencilerin kavramsal anlamalarını geliştirmede önemli bir etkiye 
sahiptir. 

 Tablo 3 irdelendiğinde, kontrol grubu öğrencilerinin MAHKAT’dan aldıkları uygulama öncesi ve sonrası 
puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (z=3.532, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve 
toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son test puanı lehinde olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, düzenlenen geleneksel eğitim öğrencilerin kavramsal anlamalarını 
geliştirmede önemli bir etkiye sahiptir. 

Deney ve Kontrol Grubunun KMÖ Puanlarında Elde Edilen Bulgular 

Deney ve kontrol grubunun KMÖ ön ve son test arasındaki Mann Whitney U-Testi sonuçları Tablo 4'te 
sunulmuştur. 

 
Tablo 4.  
Deney ve Kontrol Gruplarının KMÖ Ön ve Son Test Puanları Arasındaki Mann Whitney U-Testi Sonuçları 

Test Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Ön Test Deney 16 18.06 289.00 103.000 .345 

Kontrol 16 14.94 239.00   

Son Test Deney 16 21.44 343.00 49.000 .003
 

Kontrol 16 11.56 185.00   

KMÖ’e ilişkin ön test ve son test verilerinin yer aldığı Tablo 4 incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin 
KMÖ ön testinden aldıkları puanların ortalaması 18.06, kontrol grubu öğrencilerinin ise 14.94 olduğu 
görülmektedir. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama öncesi kimya dersine yönelik 
motivasyon seviyelerinin denklik durumunu göstermek amacıyla ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney U- testi ile 
veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, hesaplanan U değeri ve %95 güven aralığında anlamlılık 
düzeyi bakımından gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (U=103.000, p>.05).  
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Deney ve kontrol gruplarının son test başarı puanları arasında anlamlı farlılığın oluşup oluşmadığını 
tespit etmek için Mann Whitney U testi yapılmıştır. Tablo 4’de deney ve kontrol gruplarının, KMÖ son test 
başarı puanlarının karşılaştırılması neticesinde elde edilen veriler yer almaktadır. Mann Whitney U testi analiz 
bulgularına göre, gerçekleştirilen uygulamalar sonrası gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmüştür (U=49.000; p<.05). OBYM’nin uygulandığı deney grubundaki lise öğrencilerinin KMÖ son 
test puanlarının sıra ortalaması 21.44, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubundaki lise öğrencilerinin 
son test puanlarının sıra ortalaması ise 11.56’dır. Elde edilen bu istatistiksel veriler grupların, KMÖ son test sıra 
puan ortalamaları arasında bir farklılık olduğunu göstermektedir. Bu bulgulara göre, OBYM’nin kimya dersine 
yönelik motivasyon üzerine deney grubu lehine istatistiksel anlamda farklılık gösterecek düzeyde bir etkililiğe 
sahip olduğunu göstermektedir. 

Deney ve kontrol grubunun KMÖ ön ve son test toplam puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
sonuçları Tablo 5'de sunulmuştur. 

Tablo 5.  
Deney ve Kontrol Grubunun Deney Öncesi ve Sonrası KMÖ Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Grup Testler  N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

z p 

 

Deney 

Son Test 

Ön Test 

Negatif Sıra 0 .00 .00 3.518 .000 

Pozitif Sıra 16 8.50 136.00   

Eşit 0     

 

Kontrol 

Son Test 

Ön Test 

Negatif Sıra 0 .00 .00 3.519  

Pozitif Sıra 16 8.50 136.00  .000 

Eşit 0     

  Tablo 5‘de deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesi ve uygulama sonrası elde ettikleri motivasyon 
puanlarının ortalamaları arasındaki anlamlılık düzeyleri verilmiştir. İlk olarak deney grubunun Wilcoxon işaretli 
sıralar testi analiz sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin KMÖ’den aldıkları uygulama öncesi ve sonrası 
puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (z=3.518 p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve 
toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani sontest puanı lehinde olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, düzenlenen OBYM öğrencilerin kimya dersine yönelik motivasyonlarını 
geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. 

 İkinci olarak kontrol grubunun Wilcoxon işaretli sıralar testi analiz sonuçlarına göre, araştırmaya katılan 
kontrol grubu öğrencilerin KMÖ’den aldıkları uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark 
olduğu görülmektedir (z=3.519, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, 
gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, 
düzenlenen geleneksel eğitimin öğrencilerin kimya dersine yönelik motivasyonlarını geliştirmede önemli bir 
etkisinin olduğu söylenebilir. 

Sonuç ve Tartışma  

MAHKAT Puanlarında Elde Edilen Bulguların Tartışılması ve Sonuçlar 

 Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin MAHKAT’ın ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın 
olup olmadığı tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test puanlarının anlamlı bir farklılık 
göstermemesi öğrencilerin konu ile ilgili benzer ön bilgilere sahip olduklarına işaret etmektedir. Çalışmaya 
katılan 9. sınıf öğrencilerin maddenin halleri konusunda ön bilgilerinin benzer düzeyde olmasında; öğrencilerin 
benzer öğrenme ortamlarında bulunmaları, ilkokul ve ortaokul düzeyinde maddenin halleri konusunda benzer 
öğrenme yaşantıları geçirmiş olmalarının etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin ailelerin benzer sosyo-
ekonomik özelliklere sahip ve ailelerin eğitim düzeyinin birbirine yakın olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 
Yarı deneysel desenli çalışmalarda, çalışma grubunun ön test puanlarının birbirine yakın ya da denk olması 
beklenmektedir. Çünkü uygulamadan sonra öğrencilerde meydana gelen değişimin net olarak görülmesinde 
öntest puanlarının birbirine yakın olması önem arz etmektedir (Bakırcı, 2014). 
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 Deney ve kontrol grubunun MAHKAT’ın son test puanları incelendiğinde; deney grubu lehine anlamlı 
istatistiksel bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, deney grubunda uygulanan OBYM’ye dayalı kimya 
öğretimin maddenin halleri konusunda 9. sınıf öğrencilerinin kavramsal anmalar üzerinde daha etkili şeklinde 
yorumlanabilir. Deney grubunda etkili bir öğretim gerçekleşmesinde; OBYM’nin birinci aşamasında beyin 
fırtınası, çizim tekniği ve konuyla ilgili video gibi farklı tekniklerin kullanılması etkili olduğu düşünülmektedir 
(Bakırcı ve Yıldırım, 2017). Bunun yanı sıra maddenin halleri konusundaki öğretmenin kavram yanılgılarından 
haberdar oldukları ve etkinlikler hazırlanırken bu yanılgılar dikkate alınarak planlamaların etkili olduğu 
söylenebilir. 

 Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu bu 
farkın ise son test lehine olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, kontrol grubunda uygulanan geleneksel yaklaşımın ve 
deney grubunda OBYM’ye dayalı kimya öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin kavramsal değişimi üzerinde etkili 
olduğu şeklinde yorumlanabilir. Kontrol grubunda yapılan uygulamaların etkili olmasında; kimya ders 
kitabındaki etkinliklerin öğrenci merkezli olması, değerlendirme aşamasında öğretmenin konuyla ilgili alan 
yazındaki kavram yanılgılarına dayalı değerlendirmeye yer vermesiyle açıklanabilir. Deney grubunda maddenin 
halleri konusunda öğrencilerin kavramsal değişiminde meydana gelen değişiminde; OBYM’nin üçüncü 
aşamasında maddenin halleri konusundaki öğrenci yanılgılarının ele alınması ve konunun günlük hayatla 
ilişkilendirmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

KMÖ Puanlarında Elde Edilen Bulguların Tartışılması ve Sonuçlar 

 Deney ve kontrol grubunun KMÖ ön test puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. 
Bu durum, yarı deneysel çalışmalar beklenen bir durumdur. Çünkü yapılan uygulamaların ne kadar etkili 
olduğunu görmek açısından büyük önem kazanmaktadır. Ön test puanların benzer çıkmasında, öğrencilerin aynı 
okulda öğrenim görmeleri, aynı öğretmenlerde ders almaları ve geçmiş öğrenme yaşantılarının benzer 
olmasıyla açıklanabilir. 

 Deney ve kontrol grubunun KMÖ son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık 
olduğunu görülmektedir. Bu sonucun, OBYM’ye dayalı kimya öğretiminin öğrenci merkezli olmasından, 
etkinliklerin öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekmelerinden, etkinliklerin günlük hayatla ilişki olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü okulda meydana gelen öğrenmelerde, dersin eğlenceli olması, 
öğretmenin öğrencilere dersi sevdirmeleri ve yapılan etkinliklerin günlük hayatla ilişkili olması öğrencilerin 
derse karşı motivasyonlarını artırmaktadır (Çetin-Dindar ve Geban, 2015).  Alan yazına bakıldığında araştırma 
sonuçlarını destekleyen çalışmaların olduğu görülmektedir. Bir derste öğrencilerin motivasyonların 
artırılmasında; öğrencilerin derse katılma isteğinin olmasının, dersin hedeflerinde haberdar olmasının ve dersin 
günlük yaşamda nerede kullanılmasının önemli katkıları bulanmaktadır (Özçelik 1998). 

 Deney grubu öğrencilerinin; KMÖ ön test ve son test puanları arasında son test puanları lehinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Analiz sonucuna göre deney grubunda uygulanan OBYM’ye 
dayalı kimya öğretiminin 9. sınıf öğrencilerin kimya dersinde motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği şeklinde 
yorumlanabilir. Öğrencilerin kimya motivasyon düzeyinde meydana gelen bu olumlu artışın, OBYM’ye göre 
planlanmış olan öğretim materyalleri ve öğrencilerin derste kendilerini aktif hissetmelerinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Alan yazında yapılan birçok çalışmada motivasyon ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmalardan Çakmak ve ark. (2008), lise öğrencileri ile yapmış oldukları çalışmada, sınıf düzeyinin öğrencilerin 
kimya motivasyonları üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Akbaş ve Kan (2007)’ın yapmış olduğu 
çalışmada lise 1, lise 2 ve lise 3 öğrencilerin motivasyonları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda lise 
2 öğrencilerin motivasyonlarının en yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Ayrıca Şen ve Yılmaz (2014) lise 
öğrencilerinin kimya dersine yönelik motivasyonlarını araştırdığı çalışmada, sınıf düzeyinin öğrencilerin 
motivasyonları üzerinde etkili olduğu, ancak cinsiyetin bir etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir. Kontrol grubu 
öğrencilerinin ön test ve son test puanları arasında kimya dersine karşı motivasyonları açısından son test 
puanları lehinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuç, kontrol grubunda yapılan 
geleneksel öğrenme modelinin öğrencilerin kimya motivasyonları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu 
etkinin yapılan uygulamalarda öğrencilerin ilgisine yönelik olması, konunun günlük hayatta ilişkilendirilmesinde 
ve öğretmenin kimya dersinin günlük hayat ile kullanıma alanına yönelik örnekler olması ile açıklanabilir.  
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Öz 
Eğitimciler değişen ve gelişen çağa ayak uydurmaya çalışmaktadırlar.  Dijitalliğin bu derece 

yaygınlaşması ile birlikte yeni neslin teknolojiye olan hakimiyetleri karşısında öğretmenler, eğitim öğretimde 
teknoloji kullanımını belirleyici bir rol üstlenmektedirler. Öğretmen eğitim programları, öğretmen adaylarının 
teknolojiyi öğretim uygulamalarında nasıl kullanacakları konusunda gerekli deneyimleri sağlayamamaları 
nedeniyle eleştirilmektedirler. Bu bağlamda dijital yeterlik de bunlardan biridir. Öğretmenlerin dijital 
yeterliklerini geliştirebilmek bu konudaki farkındalık ve motivasyonlarını artırmak önemlidir. Bu çalışmada amaç 
fen bilgisi öğretmenlerinin dijital yeterliklerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu 
bilim deseni kullanılmıştır. Örneklem seçimi; amaçlı örnekleme yönteminden ölçüt örnekleme kullanarak 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, fen bilimleri eğitimi alanında yüksek lisans yapmış veya yapmaya devam 
eden aynı zamanda mesleklerini sürdüren on fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 
çözümlemesi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmenler dijital yeterlik konusunda kendilerinin donanımlı 
olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu eksiklikler giderildiğinde derslerini bu bağlamda düzenleyecekleri 
doğrultusunda görüş bildirmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Yeterlik, Öğretmen Yeterliği, Fenomenolojik Çalışma, Yarı Yapılandırılmış Görüşme, 
Teknoloji 

Abstract 
Educators had to try to keep up with the changing and developing age. In the face of the new 

generation's dominance in technology with this degree of popularization of digital, teachers take a decisive role 
in the use of technology in education and training. Teacher training programs have been criticized for failing to 
provide the necessary experiences for prospective teachers on how to use technology in teaching practices. In 
this context, digital competence is one of them. It is important to increase the awareness and motivation of 
teachers to develop their digital competencies. The aim of this study is to examine the digital competencies of 
science teachers. Phenomenology, one of the qualitative research patterns, was used in the research. Sample 
selection was performed using criteria sampling from the intended sampling method. The study group consists 
of ten science teachers who have completed or continue to do their master's degree in science education and 
who continue to do their profession at the same time. In the research, semi-structured interview form was 
used as a data collection tool and the data obtained was analyzed by content analysis method. As a result of 
the study, teachers reported that they are not qualified for digital competency. Also, they added that they will 
organize their lectures in terms of dijital competency after their deficiency are meet.  

Keywords: Digital Competence, Teacher Competence, Phenomonological Study, Semi-Structured Interview, 
Technology 
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Giriş 

Fen yaşantımızın bir parçasıdır ve hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Fen bilimleri 
bireylerin kendini, yaşamsal faaliyetlerini, çevresindeki her bir detayı  sorgulama, gözlem yaparak farkına 
varma, anlama becerilerinin ortaya çıkmasıyla başlar(Ayvacı, Bacanak ve Çepni,2004). Fen eğitimi; öğrenciye 
ezber yaptırmak yerine işin özünün ne olduğunu kavratmak ,öğrendiği bilgiyi karşılaştığı  sorunlara aktarıp 
çözüme ulaşmalarını sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilere içinde bulundukları doğanın, yaşantılarının birer 
parçalarından iz buldukları çevreleriyle ilgili soruları ortaya çıkararak araştırma sorgulama yetenekleri 
kazandırarak cevaplandırmalarına yardımcı olur(Kaptan,1999 ). Bu kazandırılmak istenilen davranışların 
oluşabilmesi için uygun yöntem-tekniklerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Fen bilimleri soyut kavramların yer 
aldığı konulara sahip olduğundan bu dersin eğitimi sırasında farklı materyallerden faydalanarak öğrenmenin 
gerçekleştirilmesi; olayların daha rahat hayal edilip, anlaşılmasını sağlayacaktır(Okur ve Ünal 2010).  

Günümüzde teknoloji destekli ürünlerin sayısı giderek artmaktadır. Bu ürünlerin eğitime de entegre 
olduğu görülmektedir. Teknolojinin son zamanlarda bu kadar  yaygınlaşıp hayatımıza girmesinin ardından dijital 
çağ devrimi ortaya çıkmıştır. Bu değişim ile beraber çocuklar  çağın en güçlü katılımcıları olmaya başlamış ve 
yaşantılarının her anında teknolojiyi hayatlarının her alanına dahil edebilme potansiyeline sahip olmayı 
başlamışlardır. Bilgisayar, tablet, televizyon vb. teknolojik araçlara karşı olan ilgileri yadsınamaz hale gelmiştir. 
İlgilerinin teknolojiye bu denli yoğun olduğu çağda eğitim yöntemleri de bu çağ ile  birlikte şekillenmeye ve 
gelişmeye başlamıştır. Anlatılan geleneksel yöntemlerin yerini bilgisayar üzerinde sanal ortamlarda 
gerçekleştirilen programlar yardımıyla öğretim ile etkin kılınmaya başlanmıştır. Teknolojinin yardımıyla ders 
işlenen ortamlarda; öğrencilerin farklı boyutları görebilme , hem görerek hem de duyarak bilgiye 
ulaşabilmelerinden dolayı öğrencilerde  aktif katılım ,motivasyon artışının sağlandığı görülmektedir(Osborne ve 
Hennessy, 2003). Sınıf içi eğitimde ,öğrencilerin aktif rol aldığı eğitim yöntem-tekniklerin uygulanmasında da 
öğretmenlere büyük ölçüde sorumluluk düşmektedir. Öğretmen müfredatın izlencesine uygun olarak ders 
içeriğini öğrencilerin motivasyon ve ilgilerini artırmak amacıyla, eğitim materyallerini teknolojinin yardımıyla 
şekillendirerek  bilginin kalıcılığını öğrencilere kazandırmış olacaktır(Kırtay,2019). Öğrenci de bilginin 
devamlılığının sağlanabilmesi için öğrenme ortamında görsel materyaller yer almalıdır(Baki, Yalçınkaya, Özpınar, 
ve Uzun, 2009; Ece ve Uyangör, 2010; Eliküçük, 2006; URL-1, 2006; Şahin, 2003.)  

Görsel materyallerle işlenen ders ortamında; öğrencinin ilgilerini ortaya çıkıp, ulaşılması gerekilen bilgi 
birikimlerinin oluşması sağlanır. Bu sayede öğrencide ;konunun temelini anlama , soyut kavramları somut hale 
getirebilme yeteneği ortaya çıkar(Kırtay,2019). Tüm bu sürecin kaliteli ve anlamlı gerçekleşebilmesi için 
öğretmenin sürece hakim olabilmesi ve ilgili materyal desteğini sağlayabilmesi gerekmektedir. Öğrenme 
ortamını uygun şekilde destekleyecek olan öğretmen bu çağı yakından takip edip ,kendini de aynı doğrulta da 
geliştirerek öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olarak materyaller ortaya koyabilmelidir.  

Öğretmenin teknolojiyi bu denli etkin ve doğru şekilde kullanabilmesi için belirli bir yeterliğe sahip 
olması gerekmektedir. 

Teknolojinin bu kadar ilerleyip gelişmesiyle bireylerde teknolojiye dair bilgi birikimlerini, becerilerini 
ifade etmek adına kullanılan kavramlarda bu doğrultuda değişmiştir. Bu kavramlara bakıldığında; teknoloji 
becerileri,21.yy becerileri, dijital okur-yazarlık, dijital beceriler şeklindedir(Ilomäki, Kantosalo & Lakkala, 2011, 
s.1). Bu kavramların yanına eklenen birde dijital yeterlik kavramıdır. Dijital yeterlik ; bilgisayar aracılığı ile farklı 
kaynaklardan çeşitli formatlarda sunulan bilgiyi anlama ve kullanma becerisi” olarak tanımlanmıştır 
(Geçgel,Kana ve Eren,2020). Öğretmenlerin teknoloji konusunda sınıf içinde aktif yol gösterici olabilmeleri için 
öncelikle teknoloji alanında bilgi birikimlerini tam manasıyla tamamladıktan sonra ders için etkili materyalleri 
oluşturabilir ve teknolojiyi derslerine entegre edebilirler(Kurtoğlu ve Seferoğlu,2013). Öğretmen ve öğrencinin 
sınıf içerisinde bilgisayarı aktif olarak kullanabilmeleri yine öğretmenin bilgi ve beceri düzeyinden geçecektir. 

Teknoloji ürünlerinin öğrenme ve öğretme süreçlerindeki önemi sürekli artmakta olup, bu teknolojileri 
kullanacak olan öğretmenlerin teknolojiye karşı tutumları ve öz yeterlikleri bu bağlamda oldukça önemlidir. 
Öğretmenlerin bu süreçte gösterdikleri istikrar, çaba ve  öğrenme isteği özyeterlik algılarının gelişmiş olduğunu 
göstermektedir. Öz yeterlik algısı eğitim- öğretimde en önemli özelliklerden biridir(Aşkar ve Umay, 2001).  

Bu alanda literatür tarandığında; araştırmalar sonucunda öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutum ve 
önyargılarının farklı mesleklere nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir(Hardy, 1998; Paprzycki ve 
Vidakovic, 1994). Öğretmenlerin bir kısmı teknolojiyi yararlı bulmaktan öte kısa süreli bir trend olarak 
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görmektedirler (Burgan, 1994). Bilgisayar konusundaki fikirleri olumlu olan kimi öğretmenler de derste 
bilgisayar kullanımı sağlamaktadırlar(Casey, 1995; Schrum, 1993).  

Yapılan çalışmalara bakıldığında öğretmenlere eğitim veren kurumların birçoğu teknoloji konusundaki eğitimi 
yeteri kadar veremedikleri için birçok öğretmen bu alanda yeterli tecrübe ve deneyime ulaşamamıştır(Planow, 
Bauder, Carr, ve Samer, 1993; Henry, 1993; Munson, Poage, Conners, ve Evavold, 1994, Lyons ve Carlson, 1995; 
Pina ve Savenye, 1992). 

Eğitim öğretimde önemli rollere sahip olan öğretmenlerin teknoloji konusundaki donanımları bu süreçte 
oldukça önemlidir. Dijital yeterlik konusunda donanımlı olmayan öğretmenlerin derslerinde öğrencileri daha 
donanımlı hale getirmek için çaba sarf etme isteklerinin ortaya çıkarılması, bilgilerinin düzeyinin belirlenmesi 
amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Problem 
Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmenlerinin teknoloji kullanımı konusunda gerekli dijital yeterliklerinin ne düzeyde 
olduğu incelenmiştir. 

Yöntem 
Araştırma Deseni: 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden  olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni, farkına 
vardığımız ince ayrıntılarına kadar bilgi edinemediğimiz olgulara yoğunlaşan çalışmalardır(Yıldırım ve Şimşek, 
2008). Araştırmalar bir veya daha fazla bireylerin tecrübelerine yönelik olayları bildirirken, olgu bilim çalışmaları 
bireyin fenomen ya da kavramlar üzerine yaşadığı tecrübelerinin ortak bir anlamda buluşturup tanımlamasını 
yapar(Özet, 2014). 

Çalışma grubu: 
Olgubilim çalışmalarında gruptaki kişi sayısı 3-4 veya 10-15 kişi arasında değişiklik göstererek grup 
oluşturulur(Özet, 2014). Çalışma grubu fen bilimleri öğretmenlerinin dijital yeterliklerinin incelenmesi 
amaçlanarak ,amaçlı örnekleme ile seçilmiş öğretmenler yer almaktadır. Araştırmada ölçüt örnekleme ile seçim 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada geçerli olan ölçüt; katılımcıların  fen bilimleri eğitimi alanında yüksek lisans 
yapmış veya yapmaya devam eden aynı zamanda mesleklerini devam ettiren fen bilgisi öğretmenleridir. Ölçütü 
karşılayan 10 fen bilgisi öğretmeni ile bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Aracı: 
Olgubilim çalışmalarında çoğunlukla veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi tercih edilmektedir(Yıldırım ve 
Şimşek, 2008).Bu araştırmada da  olgubilim yöntemi kullanıldığı için veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi 
kullanılmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu düzenlenirken literatür dikkatli bir şekilde taranmış ve çeşitli sorular 
belirlenerek uzman görüşü alınmıştır. Fen eğitimi alanında  iki öğretim üyesi,  4 fen bilimleri öğretmeni olmak 
üzere toplamda altı uzmanın incelemesi sonucunda fen bilgisi öğretmenlerinin dijital yeterlikleri hakkındaki yarı 
yapılanmış görüşme formu düzenlenmiş, anlaşılır ve uygulanabilir olduğu görüşüne varılmıştır. 3 fen bilimleri 
öğretmeni ile ön uygulama yapılmış olup uygun olduğu gözlemlenmiştir. Görüşme sorularında; öğretmenlerin 
dijital yeterlik kavramı, kendilerini bu konuda yeterli bulup bulmadıkları, bu alanın avantaj ve dezavantaj olarak 
hangi yanlarını gördükleri, dijital yeterliliği derslerine entegre edebiliyorlar mı gibi sorular yer almaktadır. Veri 
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 
oluşturulurken ilgili alan yazının taraması yapılmış ve öğretmenlerin dijital yeterlik ile  ilgili algılarını belirlemek 
amacı ile bu doğrultuda  sorular belirlenerek uzman görüşüne başvurulmuştur. Pandemi süreci dolasıyla 
görüşmeler telefon ile yapılmış, ses kaydı alınıp metin haline getirilmiştir.  

Verilerin çözümlemesi: 
Olgubilim (fenomenoloji) desenini çalışmalarda kullanırken, bir olguyu kavrama, kavranan bu olgu hakkında 
yorum yapma, ya da bu olguya anlam yüklerken kullanılan farklı yolları aramak amaçlanır(Çepni, 2010). Bu 
çalışmada görüşmeler yoluyla elde edilen veriler, içerik analizi yaklaşımıyla çözümlenmiştir. İçerik analizinde 
yapılan temel işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 
bunları okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenleyerek yorumlamaktır(Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırmada, 
her bir soruya verilen yanıtların dökümü yapılmıştır. Verilerin dökümünden sonra, veri analiz çerçevesi olarak 
görüşmede sorulan soru bağlamlarının kullanılmasına karar verilmiştir. Yani temalar oluşturulurken, görüşme 
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soruları bağlamında yapılmış, öğretmenlerden gelen cevaplardan yola çıkarak birbiri ile ilişkili ya da benzer 
sorular aynı temalarda birleştirilmiştir. Cevap seçeneklerinin güvenirliliğini belirlemek için üçer öğretmenin 
görüşme dökümü yansız atama yöntemiyle seçilmiştir. Seçilen üç öğretmen dökümü kodlama ile birlikte 
uzmanlara verilmiştir. Araştırmacı ve uzmanlar, bağımsız olarak, görüşme yapılan görüşlerle ilgili kodlamaya 
işaretleyerek görüş belirtmişlerdir. İçerik analizi ile ortaya çıkan kategoriler, doğrudan alıntılarla da 
desteklenmiştir. 

Bulgular 
Bu bölümde bulgular, görüşme sorularına göre sırasıyla açıklanmaktadır. 

Yapılan çalışmada  alınan öğretmen görüşlerine göre temalar ve alt temalar şeklinde gruplandırılmıştır. 
Katılımcılar Ö1,Ö2,Ö3..Şeklinde adlandırılmıştır. 

 Tablo.1  

Görüşme sorusu 1: Dijital yeterlik ne demektir? 

Temalar ve Alt Temalar f 

İnsan Gelişimi  

Kendini Sürekli Yenileme 3 

Bilgiyi Araştırabilme 2 

Teknoloji  

Teknolojik gelişmelere ayak uydurabilme 8 

Dijital teknolojileri bilme 7 

İnterneti kullanabilme 6 

Bilgisayar, tablet vb. cihazları  kullanabilme 5 

  

Bu bölüme dair verilen yanıtlar şu şekildedir: 

 Ö6: Gelişen yenilenen teknolojiye uyum sağlamak, kendini sürekli yenileyebilen değişen teknolojik 
gelişmelere ayak uydurabilmesi… 

 Ö2: Bir insanın bilgisayar, internet, telefon, tablet gibi araçları yeterli düzeyde kullanabilmesi… 

 Ö9: İnternet ortamında bir bilgiyi araştırma, bilgiye erişebilme… 

Tablo 2. 

Görüşme sorusu 2: Dijital alanda kendinizi yeterli buluyor musunuz? 

- Hangi açılardan yeterli buluyorsunuz açıklar mısınız? 

- Hangi açılardan ve neden yetersiz buluyorsunuz açıklar mısınız? 

Temalar ve Alt Temalar f 

Yeterli  
Akıllı tahta kullanımı 8 
Basit programları kullanabilme 5 
Yetersiz  
Yeni içerik oluşturamama 10 
Güncel kalamama 9 
Teknoloji alanına dair bilgi yetersizliği 8 

  

 

Bu bölüme dair verilen yanıtlar şu şekildedir: 

 Ö3: Farklı uygulamaları ya da platformları kullanabilecek bilgi düzeyi bende mevcut değil. 
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 Ö2: Evet akıllı tahtayı kullanıyoruz  ama kendim bir şeyler oluşturmayı, animasyon vs. şeyleri  üretecek 
durumda değilim çünkü bunu eğitimini almadım, bu konuda bilgim yetersiz. 

Tablo 3. 

Görüşme Sorusu 3: Teknolojiyi verimli ve yeterli kullanabiliyor musunuz? 

-Hangi alanlarda daha verimli kullandığınızı düşünüyorsunuz? 

Temalar ve Alt Temalar f 

Yeterli  

EBA kullanabilme 10 

Sunum amaçlı programları (Powerpoint vb.)  kullanabilme 9 

Sanal ortamda hazır materyalleri kullanabilme  8 

Basit animasyon, simülasyon kullanabilme 5 

Yetersiz  

Farklı platformlara erişememe 9 

Farklı içerikler üretememe 8 

Bilgi eksikliği 7 

Program dilini anlayamama 4 

Okul alt yapısından kaynaklı sorunlar 3 

 

Bu bölüme dair verilen yanıtlar şu şekildedir: 

 Ö5: Bilmediğim yeni bir platform olduğunda işin içinden nasıl çıkacağımı anlayamıyor ve çok 
zorlanıyorum. 

 Ö7:Basit programlar üzerinde çalışabiliyorum ama araştırıp yeni bulduğum  programların dilleri bana 
çok yabancı geliyor. 

Tablo 4. 

Görüşme Sorusu 4: Teknolojiyle iç içe yaşadığımız bu çağda siz öğretmenlerin dijitalliği kullanırken ders 
esnasında yaşadığınız avantaj ve dezavantajlar nelerdir? 

Temalar ve Alt Temalar f 

Avantajlar  

Somutlaştırabilme 10 

Aktif Katılım 8 

Dersi eğlenceli kılma 7 

Tekrar tekrar ulaşabilme 5 

Motivasyon artışı 5 

Zaman tasarrufu  5 

Dezavantajlar  

Konudan sapma 7 

Dikkat dağınıklığı 6 

Zaman kaybı 4 

Etkili iletişime engel 3 

İnternet bağımlılığı 2 
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Bu bölüme dair verilen yanıtlar şu şekildedir: 

 Ö1: Derslerimde teknoloji destekli materyaller kullandığım zaman konu daha çok somutlaşıyor ve 
eğlenceli bir ders ortamı oluşuyor. 

 Ö3: Zamandan çok büyük tasarruf sağlanmış oluyor ama bunun yanında iletişimi, temas etmeyi, 
öğrencilerle iletişime geçmeyi  zayıflattığını düşünüyorum. 

 Ö8: İnternet bağımlılığı şekline gelmeden, onun dozunu ayarlayarak öğrencilerin ana konudan 
sapmasını engellemek gerekir. Sapmalar yaşanabiliyor. 

Tablo 5. 

Görüşme Sorusu 5: Dijital yeterliğin öğretmene kazandırdıkları/katkıları hakkında düşünceleriniz nelerdir? 

Temalar ve Alt Temalar f 

Olumlu Düşünceler  

İşitsel ve görsel öğrenme ortamı oluşturma  9 

Soyut kavram öğretim kolaylığı  9 

Kalıcığı artırmada kolaylık  8 

Öğrenciye ulaşılabilirlik 8 

Çağı yakından takip edebilme 7 

Farklı yöntem-teknik kullanımı 6 

Aktif öğrenme ortamı 6 

Kendini geliştirme 5 

Araştırma isteği  4 

Tekrar etme şansında kolaylık 4 

Bu bölüme dair verilen yanıtlar şu şekildedir: 

 Ö5: Kendini geliştirebiliyorsun ve teknolojiyi, dünyayı, yaşadığın çevreyi takip ederek, derste yer alan 
konuları rahatlıkla farklı etkinliklere entegre edebiliyorsun. 

 Ö3: Rahatlıkla anlattığım ya da tahtaya çizdiğim şeylerin görsel hale  getirildiğinde öğrencinin birçok 
duyusuna hitap ediyor ve daha kalıcı öğrenme ortamı oluşuyor. 

 Ö4:Öğrencilerimiz artık çağı bizlerden daha çok takip ediyor, eğer onların diline hitap ederseniz sizi 
gözlerinde daha başka görüyor. Donanımlı biri oluyorsunuz. 

Tablo 6. 

Görüşme Sorusu 6: Herhangi bir ders konu alanını teknolojiye entegre edebilme yetkinliğiniz hakkında ne 
söyleyebilirsiniz? 

 -Bu yetkinliği elde etme sürecinizden bahsedebilir misiniz? 

-Eğer eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız yetkinliğinizi artırmak için neler yapabilirsiniz? 
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Temalar ve Alt Temalar f 

Elde etme süreçleri   

Gelişmeleri yakından takip etmek  6 

Sürekli araştırma yapmak 3 

Meslektaşlarımdan destek almak  3 

Sosyal medya platformlarından bilgi edinme  2 

Yetkinlik artırma süreçleri  

Hizmet içi eğitimler yetersiz  9 

Öğretmenlere yeterli bilgi desteği sağlanmıyor  9 

Kurs desteği  9 

Sıfırdan materyal oluşturma 8 

Dijital bilgi yetersizliği 8 

Programları derslerde aktif kullanamama 7 

İnternet kullanımı konusunda sınırlı bilgi  7 

Bu bölüme dair verilen yanıtlar şu şekildedir: 

 Ö6: Güncel tutmak zorundayız, değişen tüm gelişmelere ayak uydurmalıyız. Bu konuda kendimi 
araştırmalar yaparak geliştirmeye çalışıyorum. 

 Ö9: Gerekli kitaplar okudum ,meslektaşlarımla fikir alışverişinde bulunarak ne nasıl yapılır diye 
sorarak… 

 Ö1: Hizmet içi eğitimler artırılıp desteklenmeli…. 

 Ö4: Kurs destekleri sağlanmalı, sosyal medya gruplarına katılarak gündemi takip edip, bu alandaki 
yeniliklere ayak uydurabiliriz. 

Sonuç ve Öneriler 
Fen bilgisi öğretmenlerinin dijital yeterliklerinin incelenmesi amaçlanan bu çalışmada; öğretmenlerin 
görüşlerinden yola çıkılarak verilen cevapların frekansları incelenmiştir. Öğretmenlerin dijital yeterlik kavramına  
dair görüşleri ele alındığında en fazla ; teknolojik gelişmelere ayak uydurabilme, dijital teknolojileri bilme ve 
internet kullanımı alt temalarını destekleyecek ifadeler dile getirmişlerdir. 

Öğretmenlerin dijital alanda kendilerinin yeterli olup olmadıklarına ilişkin soru yönetildiğinde; bu alanda 
kendilerini yetersiz gördüklerini ifade eden cümleler kullanmışlardır. Bu yetersizlikler hakkında; teknoloji 
alanında yeteri kadar bilgiye sahip olamadıklarını, güncel kalamadıklarını, dijital platformlarda yeni içerik 
oluştururken sorun yaşadıklarına dair görüşler bildirmişlerdir. Öğretmenlerin teknolojiyi yeterli ve verimli 
kullanabilmeleri hakkındaki görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin akıllı tahta desteğiyle EBA (Eğitim Bilişim 
Ağı)’ yı çok rahat kullandıklarını, sanal ortamdan ulaştıkları hazır materyalleri  kullanabildiklerini, sunum 
yaparken  kullandıkları programları rahatlıkla oluşturduklarını destekleyen ifadeler sunarken; kendilerinin bu 
konularda daha yetkin olduklarını belirtmişlerdir. Hala bilgi eksikliklerinin olduğunu, yaşadığımız bu teknoloji 
çağı içerisinde  yeterli düzeyde bilgi sahibi olamadıklarını, sistemlerde yer alan uygulama, program dillerini 
anlamakta güçlük çektiklerini belirten görüşler sunmuşlardır. Öğretmenlerin dijitalliği derslerine entegre 
ederken yaşadıkları avantaj ve dezavantajlara dair görüşleri incelendiğinde en çok ifade edilen avantajlar; 
dijitalliği merkez alarak yürütülen derslerin daha zevkli, verimli ve eğlenceli geçtiğini ifade eden görüşlerdir. 
Öğrencilerin derse karşı motivasyonlarının arttığını, aktif katılım sağladıklarını ve zihinlerinde 
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canlandıramadıklarını görsel yollarla destekleyebildikleri için; kavramları, olayları somutlaştırabilme açısından 
faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Dezavantaj olarak ise; öğrencilere sürekli dijital  ortamlar sunulduğunda 
dikkatlerinin dağıldığını, ilgilerinin düşebildiğini  ve ayrıca materyalde  bulunan görsellerin öğrencide başka  bir 
kavramı çağrıştırıyor olabilme ihtimalinde, öğrencinin bu konu üzerinde konuşma isteğinin artıp  konulardan 
uzaklaşabildiği yönünde görüşler yer almaktadır. 

Dijital yeterliğin öğretmene kazandırdıkları üzerine görüşler incelendiğinde; işitsel ve görsel öğrenme ortamı 
oluşturabilmede büyük ölçüde katkı sağladığını, öğrenciler teknoloji ile  iç içe oldukları için onlara ulaşabilme 
açısından kolaylık sağladığını ve soyut kavram öğretiminin daha başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade 
etmişlerdir. 

Öğretmenler sürekli gelişen teknoloji çağında kendilerini öğrencilerine destek olup yol gösterebilme  açısından 
geliştirmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca  bilgisayar programları ile yürütülen derslerin bir çok duyu 
organına hitap etmesi sebebiyle konuların akılda daha kalıcı olduğunu belirtmişlerdir(Güven ve Sülün, 2012; 
Osborne ve Hennessy, 2003 ).Sonuç olarak dijitalliğe  yönelik istekli tutuma  sahip olan öğretmenlerin  görüşleri 
eşliğinde, teknolojiye ulaşma konusunda sıkıntılarının olduğunu ve bazılarının da derslerinde teknolojiyi 
kullanmak istediklerini ancak bunu nasıl yapacaklarını bilmediklerini , dijital teknolojiye hakim olmak 
istediklerini  sürekli belli eden görüşleri dile getirmişlerdir. Bu durum teknoloji entegrasyonu önündeki engeller 
olarak görülmektedir. (Ertmer, 2005; Peralta ve Costa, 2007).  

Öneriler 

 Öğretmenlere dijital yetkinliklerini artırmalarına destek olmak amaçlı deneysel çalışmalar yapılabilir. 

 Bu araştırmanın çalışma grubu değiştirebilir farklı alanlarda görev yapan öğretmenlerin görüşleri alınıp 
eksiklikler tespit edilebilir. 

 Dijital yeterlik çerçevesi genişletilerek öğretmenlerin farklı yeterlikleri üzerinde çalışmalar yapılabilir. 
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Öz 

Bu araştırmanın amacı, Ortak Bilgiyi Yapılandırma Modeli’ne (OBYM) dayalı fen öğretiminin 8. sınıf 
öğrencilerinin küresel ısınma konusunda muhakeme becerileri üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada nicel 
araştırma yöntemlerinden biri olan yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında Ağrı/Patnos ilçesinde bulunan bir ortaokuldaki 46 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada 
deney grubunda 23 ve kontrol grubunda 23 öğrenci yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak, Muhakeme 
Beceri Testi (MBT) kullanılmıştır. Uygulama iki hafta (8 ders saati) sürmüştür. Kontrol grubunda dersler 5E 
öğrenme modeline göre işlenirken, deney grubunda dersler OBYM’ye göre işlenmiştir. Araştırmada elde edilen 
veriler parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U-Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılarak 
analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, kontrol grubuna uygulanan 5E öğrenme modelinin ve deney 
grubunda uygulanan OBYM’nin sekizinci sınıf öğrencilerinin muhakeme becerileri üzerinde etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Her iki modelde de küresel ısınma konusu ile ilgili deneylerin öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi, 
öğrencilerin her aşamada aktif bir şekilde yer almaları ve öğrenilen bilgilerin güncel hayatla ilişkilendirilerek 
verilmesi öğrencilerin muhakemelerini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Deney ve kontrol gruplarına 
uygulanan öğrenme modelleri muhakeme beceri başarıları açısından kıyaslandığında, OBYM’nin 5E’ye göre 
daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu anlamlı farklılığın ortaya çıkmasından; OBYM’nin birinci, üçüncü 
aşamalarında yapılan bilimin doğası etkinliklerinden ve üçüncü aşamada gerçekleştirilen sosyobilimsel 
etkinliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. OBYM’nin sekizinci sınıf öğrencilerinin muhakeme becerilerine 
etkisinin daha net olarak anlaşılabilmesi için Fen Bilimleri dersinin farklı ünite ve konularında uygulanması 
önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ortak bilgiyi yapılandırma modeli, Fen Bilimleri dersi, Muhakeme becerisi, Küresel 
ısınma  

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effect of science education based on Common Knowledge 
Construction Model (CKCM) on 8th grade students’ reasoning skills on global warming. In this study, quasi-
experimental design, one of the quantitative research methods, was used. The sample of the study consists of 
46 students in a secondary school in Patnos district of Ağrı in 2018-2019 academic year. The study group 
consists of 23 students in the experimental group and 23 students in the control group. Reasoning questions 
used in High School Entrance Exam are used as a data collection tool. While the issue of global warming was 
given to the control group based on the 5E model, it was given to the experimental group based on the CKCM. 
The data obtained in the study were analyzed using one of the parametric tests, t-test. Findings of this study 
revealed that both 5E teaching model applied to the control group and the CKCM applied to the experimental 
group were effective on the reasoning skills of the 8th grade students. In both models, it is thought that the 
experiments related to global warming are carried out by the students, that the students are actively involved 
in each stage and that the information learned is associated with the everyday life positively affects the 
students' reasoning. When compared the teaching models applied to the experimental and control groups in 
terms of reasoning achievements, it is concluded that CKCM is more effective than 5E. It is thought that this 
significant difference is due to the effective use of process-oriented evaluations and discussions in CKCM. To 
understand the effect of CKCM on students' reasoning skills more clearly, it is recommended to apply it in 
different units of the Science course. 

Keywords: Common knowledge construction model, Science course, Reasoning skill, Global warming. 
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Giriş 

 Türkiye’de 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 
uygulanmaktadır. Bu program, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını temel almıştır. Ayrıca 
programda bütüncül öğrenme ve öğretme kuramları benimsenmiş olup, öğrencinin kendi öğrenmesinden 
sorumlu olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle öğrencinin öğrenme ortamında sürece aktif katılımı sağlanmalı 
ve bilgiyi kendi zihinlerinde yapılandırmaları sağlanmalıdır. Ayrıca “Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler 
olarak yetiştirmek” vizyonunu gerçekleştirmeye de uygun olduğu için araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme 
yaklaşımı ön plana çıkmıştır (Demircioğlu ve Vural, 2016). 

Gelişen dünyamızdaki yenilikler, toplumun ihtiyaçlarında bazı değişimlere neden olmaktadır. Son 
yüzyılda teknolojideki değişimler özellikle fen ve matematik alanında daha fazla sorgulamayı, araştırmayı gerekli 
kılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmaların bu ihtiyaçları karşılayabilecek bireyler yetiştirmedeki önemi büyüktür 
(Kayhan ve Koca, 2004). Bu ihtiyaçları karşılayabilecek bireyler yetiştirmek için öncelikli hedeflerin ve 
ihtiyaçların belirlenmesi gerekir. Bu durum da ancak fen eğitimi alanındaki çalışmalarla mümkündür. Fen eğitimi 
alanında yapılan çalışmalar, fen eğitiminin kalitesinin yükseltilmesinde bir araçtır (Karamustafaoğlu, 2009).  

Fen eğitiminin amacı, birtakım doğa kanunlarını ezberletmek değil, insana aklını kullanarak bilimsel 
düşünce, araştırma ve sorgulama kabiliyetini kazandırmak ve yaşadığı çevreyi doğru anlamasını sağlamaktır 
(Bensan, 2013). Araştırma ve sorgulama kabiliyetini kazanmak, yaşadığımız çevreyi sorgulamak ve 
sorgulatabilmek için öğretimde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu öğrenme-öğretme yöntemlerinden birisi de 
Ortak Bilgiyi Yapılandırma Modeli (OBYM)’dir.  OBYM, Ebenezer ve Connor (1998) tarafından geliştirilmiş bir 
öğretim ve öğrenim modelidir. Bu model birbiri ile ilişkili olan keşfetme ve sınıflandırma, yapılandırma ve 
görüşme, transfer etme ve genişletme ve son olarak yansıtma ve değerlendirme basamaklarından 
oluşmaktadır.  

Bu öğrenme modelinin basamaklardan birincisi olan keşfetme ve sınıflandırma basamağı, öğrencilerin 
derse hazırlık çalışmaları sırasında önemli bir yere sahip olan dikkat çekme, hazır bulunuşluk ve güdülenme gibi 
faktörleri kapsar. Öğrencilerin mevcut alternatif kavramlarının farkına varmalarının sağlanması hususunu 
dikkate alır. Ayrıca birinci aşamada öğrencilerin bilimin doğası görüşlerine katkı sağlamaya yönelik etkinliklere 
yer verilmektedir (Bakırcı, 2014). İkinci aşama yapılandırma ve görüşme aşamasıdır. Bu aşamada, öğrencilerin 
konu ile ilgili deney, uygulama gibi etkinlikler yapmaları için ortam hazırlanır (Wood, 2012). Bu aşama süresince 
öğrenciler; kavramları, teorileri ve prensipleri anlamaya çalışırlar. Bilimsel okuryazarlık kavramı üzerinde 
kendilerini geliştirirler. Öğrenciler, bilimin nasıl oluştuğu ile ilgilenirler ve Tahmin- Açıkla-Gözle-Açıkla (TAGA) 
stratejisi ile etkinliklerde bilgiyi kendi zihinlerinde yapılandırmaları sağlanır (Bakırcı ve Çepni, 2012; Çepni, 
Özmen ve Bakırcı, 2012).  Modelin üçüncü aşaması ise transfer etme ve genişletme aşamasıdır. Bu aşamada 
öğrenciler öğrendikleri yeni bilgileri farklı durumlara uygular, günlük yaşamla ilişkilendirir. Bu faaliyetler 
sonucunda öğrencilerin sosyobilimsel konulara yönelik olarak fikir oluşturmaları hedeflenir (Bakırcı, Çepni ve 
Yıldız, 2015). Öğrencilere bilime yönelik olarak geliştirdikleri fikirlerini teknoloji, toplum ve çevre ile ilgili 
bağlamlara transfer etme olanağı sağlanır (Ebenezer, Chacko, Kaya, Koya ve Ebenezer, 2010). Dördüncü ve son 
aşama ise yansıtma ve değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada kavramsal değişimin gerçekleşip gerçekleşmediği 
kontrol edilir. Bu süreçte alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması sağlanır. Böylece 
kavramsal değişimin sorgulamasının gerçekleşebileceği düşünülmektedir (Bakırcı, 2014).  

OBYM, yapılandırmacı öğrenme kuramını esas alan ve birçok öğrenme kuramında esinlenerek ortaya 
çıkan bir öğretim ve öğrenim modelidir. Bu öğrenme modelinde birçok öğrenme alanı (bilimin doğası, 
sosyobilimsel konular ve fen-teknoloji-toplum-çevre vb.) bulunmaktadır (Bakırcı, Artun, Şahin ve Sağdıç, 2018). 
Bu öğrenme alanlarında birisi de çevredir. Bundan dolayı fen öğretimi yapılan dersliklerde çevre sorunlarından 
biri olan küresel ısınma konusundaki öğrencilerin muhakeme becerilerine bakılmıştır. Muhakeme, usa vurma ya 
da akıl yürütme olarak Türkçe’ye çevrilmektedir (Türk Dil Kurumu [TDK], 2017). Arapça kökenli “muhakeme” 
sözcüğü, “mahkeme” ile aynı köktendir ve eldeki bilgilere dayanarak düşünüp yansız bir karar verme demektir.  
Üzerinde konuşulan bir konuda muhakeme yapılabilmesi için o konu hakkında belli bir düzeyde bilgi sahibi 
olunması gerekmektedir. Bir diyalog sürecinde ortaya konulan muhakeme becerilerinin nasıl işlev gösterdiğine 
bakıldığında, karşılıklı diyalog halindeki kişiler yeni bir olayla karşılaştıklarında ilk olarak bu olayı bütün 
boyutlarıyla inceler, alternatifleri belirler, mantıksal tahminlerde bulunur, olayla ilgili birtakım sonuçlara ulaşır, 
ulaştığı sonuçları mantıksal bir dil ile açıklayabilir ve düşüncelerini savunabilir (Umay, 2003). OBYM’nin üçüncü 
aşamasında sosyobilimsel konuların ele almasının temel amacı, öğrencilerin muhakeme becerilerini 
geliştirmektir (Bakırcı ve diğ., 2018). Bu kapsamda OBYM’ye dayalı fen öğretiminin sekizinci sınıf öğrencilerinin 
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küresel ısınma konusunda muhakeme becerisi üzerinde etkisinin görülmesi açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir.  

Sosyobilimsel konulardan biri olan küresel ısınma, dünya sıcaklığının yanardağlar veya orman yangınları 
gibi doğal yolla ya da insanların etkisiyle normal seviyesinin üzerinde olmasıdır (Aksay, Ketenoğlu ve Kurt, 
2005). Küresel ısınma ortaya çıkma şekli itibari ile bilim dünyasında sıklıkla tartışılan bir konudur. Küresel ısınma 
konusunda yapılmış yüzlerce bilimsel araştırmaya rastlamak mümkündür. Çalışmaların çokluğuna rağmen konu 
ile ilgili ikilemlerin olması tartışmaların temel sebeplerinden biridir. Bu tartışmalara rağmen, literatürde baskın 
olan görüş küresel ısınmanın büyük oranda insan etkisiyle gerçekleşiyor olmasıdır. Ancak buna rağmen küresel 
ısınmasının dünyanın doğal süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı görüşünde olan bilim insanları da 
mevcuttur. Oluşma mekanizması nasıl olursa olsun bu konuda insanların farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi 
oldukça önemlidir. Bu farkındalığın oluşturulabileceği yerlerden birisi de okullardır. Okullarda yürütülmekte 
olan ders programları ve ders içerikleri bu farkındalığı oluşturmak için geleneksel tarzın çok ötesinde bir eğitim 
süreciyle devam ettirilmelidir. Bu şekilde bilimsel çalışmaların hızına ayak uydurulması gerekmektedir (Ünlü, 
Sever ve Akpınar, 2011). Son zamanlarda gündemi sıklıkla meşgul eden güncel, tartışmalı ve insanlık için önemli 
gelişmelerin öğretim programlarına ve ders kitaplarına ivedilikle dâhil edilmelidir. Çocukların çevreye karşı 
olumlu bilinç ve duyarlılık geliştirilmesi çevre sorunlarını tanımaları ve anlamaları ile mümkün olur (Yardımcı ve 
Kılıç, 2010).  

Alanyazın incelendiğinde küresel ısınma ve sera etkisi konusunda yapılan çalışmalardan çıkan önemli 
sonuçlardan biri yöntem-teknik boyutunda yapılan bilimsel çalışmaların sınırlı olduğudur (Ünlü, Sever ve 
Akpınar, 2011). Bu konuda yapılan araştırmalardan biri küresel ısınma konusunda süreç temelli öğrenme 
yaklaşımının, klasik öğretim yöntemlerine göre daha başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir (Tuncel ve Ayva, 
2010). Bu çalışmanın sonucunda hareketle, süreç odaklı değerlendirmeyi esas alan OBYM’nin sekizinci sınıf 
öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki muhakeme beceri üzerinde etkisinin ortaya koyulması önem arz 
etmektedir.  Diğer taraftan çalışma grubu olarak sekizinci sınıf öğrencileri ile yürütülen ve OBYM’ye dayalı fen 
öğretiminin birlikte ele alınan çalışmaların ulusal ve uluslararası alanyazında yetersiz olduğu anlaşılmaktadır 
(Bakırcı ve Yıldırım, 2017). Bunun yanı sıra küresel ısınma konusunda öğretim yöntem ve teknik açısından 
bilimsel çalışmanın sınırlı olduğu söylenebilir. OBYM’ye dayalı fen öğretimine uygun olarak yapılan bu 
çalışmanın yöntem ve teknik boyutundaki çalışmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. OBYM’ye dayalı fen 
öğretiminin altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri katkı sağladığı tespit edilmiştir (Bakırcı ve 
Çepni, 2017).  Muhakeme becerisi, eleştirel düşünme becerisi gibi bir üst düşünme becerisi olarak kabul 
edilmektedir.  Bu açıdan bakıldığında, OBYM’nin sekizinci sınıf öğrencilerinin muhakeme becerisine katkısının 
olup olmamasının araştırılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu gibi gerekçelerden dolayı bu çalışma özgünlük 
niteliği kazanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, OBYM’ye dayalı fen öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin 
küresel ısınma konusunda muhakeme becerileri üzerine etkisini incelemektir. 

Yöntem 

Araştırmanın Deseni 

Bu araştırma yarı deneysel yönteme uygun olarak yürütülmüştür. Eğitim bilimleri alanında yapılan 
araştırmalarda bütün değişkenlerin kontrol altına alınması ve sınıfların heterojen dağıtılması güçtür. Bu durum, 
eğitim araştırmalarında genellikle yarı deneysel yöntemin tercih edilmesine neden olmaktadır (Çepni, 2018). 
Yarı deneysel yöntemin farklı uygulamaları olmakla birlikte bu çalışmada ön test-son test kontrol gruplu bir 
tasarım kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı Ağrı ili Patnos ilçesinde bulunan Atatürk 
Ortaokulunda öğrenim gören 46 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma deney ve kontrol gruplarından 
her birinde yer alan 23’ er öğrenciyle yürütülmüştür. Örneklem seçiminde amaçlı örneklem yöntemlerinden 
kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu yöntemde araştırmacı 
kendine yakın, ulaşılması kolay çalışma grubunu seçer ve mevcut bireylerle çalışır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 
2012). Bu nedenle araştırmacı, katılımcıları dersine girdiği sınıflardaki öğrencilere kolay ulaşılabildiği için 
seçmiştir. Araştırmacının örneklemini sadece 8. sınıf öğrencileri ile yürütmesinde, araştırmacının bu öğrencilerin 
dersini yürütüyor olması etkili olmuştur.    
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Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak; 8. sınıf Liselere Giriş Sınavı (LGS) için alanında uzman kişiler 
tarafından geliştirilmiş muhakeme soruları kullanılmıştır. Veri toplama aracına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki 
gibidir. Küresel ısınma konusuyla ile ilgili soru bankaları, deneme sınav soruları ve Ölçme değerlendirme ve 
sınav hizmetleri genel müdürlüğü destekleme ve yetiştirme kursları için aylık hazırlanan LGS soru örnekleri 
incelendi. Yararlanılan kaynaklardaki sorular aynen kullanıldı, okunabilirliği, anlaşılırlığı ve seçeneklerin 
çeldiriciliği yönünden yeniden gözden geçirildi.  

Veri Toplama Aracının Geçerliliği ve Güvenirliği 

Muhakeme Beceri Testi (MBT)’nin, geçerliliğinin sağlanabilmesi için alanında uzman iki öğretim üyesi ve 
uzman iki Fen Bilimleri öğretmeninin görüşlerine başvuruldu. Uzman grubundan MBT’den yer alan soruların 
muhakeme becerilerini ölçer nitelikte olup olmadığını incelemeleri istendi. Güvenirliğin sağlanabilmesi için ise 
alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış ve analizi yapılmış sorular kullanılmıştır.  

Uygulama 

Uygulama deney ve kontrol gruplarında 8 ders saati sürmüştür. Kontrol grubunda öğretim 5E modeline 
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda ise dersler OBYM’ ye uygun olarak yürütülmüştür. Kontrol 
grubunda ders araştırmacının normal öğretim sürecinde kullandığı kaynaktan yararlanarak gerçekleştirildi. 
Deney grubunda ise araştırmacı OBYM’nin de ilk basamağı olan keşfetme ve sınıflandırma evresinde öğretime 
Küresel ısınma ile ilgili sosyobilimsel ve kültürel bir video ile başlamış ve öğrencilerin dikkatini çekmiştir. 
Ardından muhakeme sorularının yer aldığı ön test uygulandı. OBYM’nin ikinci aşaması olan yapılandırma ve 
müzakere etme aşamasında öğrencilere çalışma yaprakları dağıtılmıştır. OBYM’nin üçüncü basamağında ise 
bilimin doğasıyla ilgili öğrencilerin fikirlerini tartışabileceği hazır bir etkinlik uygulandı. OBYM’ nin son 
aşamasında ise Küresel ısınma ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018/2019 eğitim yılı ders kitabında yer alan 
tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliği uygulandı. Öğretimin sonunda ise daha önceden ön test olarak uygulanan 
muhakeme soruları son test olarak uygulandı. 

Verilerin Analizi 

Muhakeme Beceri Testi (MBT)’nden elde edilen veriler SPSS 22 programı yardımıyla analiz edilmiştir. 
Veri dağılımının normallik gösterip göstermediğini belirlemek için örneklem büyüklüğü dikkate alınarak Shapiro-
Wilk değerine bakılmıştır. Bu analiz sonucunda p değerinin 0.05’ten büyük olduğu tespit edilmiştir. P değerinin 
0.05’ten büyük olması durumunda parametrik olmayan testlerin kullanılması önerilmektedir (Kalaycı, 2010). 
Normallik testinin incelenmesi neticesinde, p>0.05 olması nedeniyle deney ve kontrol grubunun MBT’den almış 
oldukları ortalama puanları arasındaki karşılaştırmalarda parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi 
kullanılmıştır. Deney veya kontrol grubunun ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test 
etmek amacıyla ise Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2019). 

Bulgular 

Deney ve kontrol gruplarındaki ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin Muhakeme Becerileri Testinin ön ve 
son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmayacağını belirlemek için ilişkisiz ölçümler için Mann 
Whitney U-Testi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.  
Deney ve Kontrol Grubunun Muhakeme Beceri Testinin Ön Test ve Son Test Puanları Arasındaki Mann Whitney 
U-Testi Sonuçları 

Test Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Ön Test Deney 23 24,09 554,00 251.00 .764 

Kontrol 23 22,91 527,00   

Son Test Deney 23 29,48 678,00 127,00 ,002 

Kontrol 23 17,52 403.00   

 

Tablo 1 incelendiğinde deney grubundaki sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test muhakeme beceri testinde 
aldıkları puanların ortalaması 55,56, kontrol grubundaki ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin ortalaması puanı 
56,21’dir. Mann Whitney U-Testi sonucu incelendiğinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin muhakeme 
beceri ön testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır (U=251,00, 
p>.05).  
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Tablo 1 incelendiğinde deney grubundaki ortaokul öğrencilerinin son test muhakeme becerileri 
sorularından aldıkları puanların ortalaması 85,82, kontrol grubundaki ortaokul öğrencilerinin ortalaması puanı 
77,34 tır. Mann Whitney U-Testi sonucu incelendiğinde deney ve kontrol grubu muhakeme becerileri soruları 
son testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır (U=127,00, p<.05). Bu 
bulgulara göre ortak bilgi yapılandırma modelinin uygulandığı deney grubundaki ortaokul öğrencilerinin 
muhakeme becerileri gelişiminde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre Mann Whitney U-Testi için etki büyüklüğü (r) incelendiğinde, etki büyüklüğü 
0.0066 olarak bulunmuştur. Etki büyüklüğü düzeyi geniş bir etkiye sahiptir. Yani etki büyüklüğü yüksektir. Buna 
göre deney ve kontrol gruplarındaki ortaokul öğrencilerinin muhakeme becerilerini ölçen soruların son testi 
puanları arasındaki farkın büyük olduğu söylenebilir. Ayrıca deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test 
puanları karşılaştırıldığında bu sonucu daha net görülmektedir.  

Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin Muhakeme Beceri Testine yönelik yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar 
Testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2.  
Deney ve Kontrol Grubundaki Sekizinci Öğrencilerinin Muhakeme Beceri Testinin Ön Test- Son Test Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Gruplar Son test-ön test N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

 
Deney 

Negatif sıra 0 000 000 -4.203 0.000
* 

Pozitif sıra 23 12 276   

Eşit 0     

 
Kontrol  

Negatif sıra 0 000 000 -4.204 0.000
* 

Pozitif sıra 23 12 276   

Eşit 0     

*p<0.05 

Tablo 3 incelendiğinde sırasıyla deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ve son test puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır (z=4,204, z=4,203; p<0.05). Fark puanlarının sıra 
ortalamaları ve sıra toplamlarına bakıldığında bu farkın pozitif sıralar yani son test lehine olduğu görülmektedir. 
Bu sonuçlara göre, deney ve kontrol grubunda uygulama sürecinde benzer yeni kazanımlar elde etikleri 
söylenebilir. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

  Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin muhakeme beceri testinin ön test puanları açısından istatistiksel 
açıdan incelendiğinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Bu durum, araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin muhakeme becerileri soruları açısında benzer ya da yakın bilgi düzeyine sahip olduğunu şeklinde 
yorumlanabilir. Deney grubuyla kontrol grubunun ön testleri açısından öğrencilerin birbirine yakın çıkmasının 
nedenleri öğrencilerin aynı sosyoekonomik düzeye sahip olmaları, aynı aile yapısına sahip olmaları, öğretimi 
aynı öğretmenlerden almalarından kaynaklanmış olabilir. Deneysel çalışmalarda öğrencilerin konuyla ilgili ön 
bilgilerinin yakın çıkması alan yazın açısından beklenen bir durumdur. Çünkü uygulamadan sonra öğrencilerden 
gelen değişimi net olarak açıklamayı açıklamada kolaylık sağlamaktadır. OBYM modeliyle ilgili yapılan daha 
önceki yarı deneysel çalışmalar incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin ön bilgilerinin benzer düzeyde 
olduğu saptanmıştır. Bu açıdan bakıldığında bu çalışmanın ön test sonuçları daha önce bu konuda yapılan 
çalışmaların ön test sonuçları açısından benzerlik gösterdiği görülmüştür (Bakırcı, Çepni ve Yıldız, 2015; Bakırcı, 
Kahraman ve Artun, 2020). 

Deney grubunun muhakeme beceri testinin ön testi ile son testi arasında istatistiksel işlem yapıldığında 
son test lehine anlamlı farklılık bulundu. Bu bulgu deney grubunda uygulanan OBYM’ye dayalı fen öğretiminin 
8. Sınıf öğrencilerinin küresel ısınma konusunda muhakeme becerileri üzerinde etkili olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. Öğrencilerin muhakeme becerilerindeki artış; modelin değerlendirme aşamasında kullanılan 
tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinde (Örneğin; kavram haritaları yapılandırılmış grid ve tanılayıcı 
ağaç vs) kaynaklandığına inanılmaktadır. OBYM'nin üçüncü aşamasında yapılan sosyobilimsel etkinliklerinde 
oluşturulan küçük grup tartışmalarının da etkili olduğu söylenebilir. OBYM ile ilgili çalışmalar incelendiğinde 
örneğin; Bakırcı ve Yıldırım (2017), OBYM’nin sera etkisi konusunda öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve 
bilginin kalıcılığına etkisini inceledikleri çalışmalarında paralel sonuçlar çıkmış OBYM dayalı olarak verilen 
eğitimin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

99 
 

  Kontrol grubunun ön test son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu bu farkın son test lehine 
olduğu görülmektedir. Kontrol grubunda son test lehine anlamlı farkın çıkması 5E öğrenme modelinin etkili 
olduğu yorumlanabilir. Bu durum 5E öğrenme modelinin keşfetme basamağında yapılan etkinliklerden 
kaynaklanmaktadır. 5E öğretim modelinin keşfetme basamağında Fen Bilimleri ders kitabında yer alan 
etkinliklerin öğrenci merkezli olması, bu etkinliklerin üst düzey becerileri ölçen etkinlikler olması ve neden-
sonuç odaklı olmasıyla açıklanabilir. Keşfetme basamağında yapılan bu etkinliklerin sekizinci sınıf öğrencilerinin 
muhakeme becerilerine olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca derinleştirme aşamasında yapılan 
konun günlük hayat ile ilişkisine değinen etkinliklerde eleştirel düşünmeye yönelik açık uçlu soruların yer 
almasının da etkili olduğu düşünülmektedir.  

    Deney grubu ile kontrol grubunun muhakeme becerileri testi son testleri kıyaslandığında deney grubu 
lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Bu bulgu deney grubunda OBYM’nin öğrencilerin muhakeme becerileri 
üzerindeki etkisi, deney grubunda uygulanan 5E öğrenme modeline göre daha etkili olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. OBYM’ ye dayalı fen öğretiminin daha etkili olmasının nedeni OBYM'nin birinci ve üçüncü 
aşamasında yapılan bilimin doğası ile ilgili yapılan etkinliklerden kaynaklandığı söylenebilir. Bunun yanı sıra 
OBYM’nin üçüncü aşamasında yapılan sosyobilimsel etkinliklerin öğrencilerin muhakeme becerilerine yönelik 
olması ve bu etkinliklere yer alan senaryoların tartışamaya açık ve farklı görüş içeren olmasının böyle bir 
sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir (Biernacka, 2006; Kıryak, 2013). 

 OBYM esas alınarak yürütülen öğretim 8. sınıf öğrencilerinin küresel ısınma konusuna yönelik muhakeme 
becerilerini artırmada olumlu etkide bulunmuştur. Bu araştırmadan edinilen deneyimle Fen Bilimleri dersinin 
diğer konularının öğretimi aşamasında OBYM ye dayalı bir öğretim uygulamak öğrencilerin muhakeme 
becerilerini artırma konusunda etkili olacağı düşünülmektedir.  

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’nda muhakeme becerileri ölçen soruların yer alması nedeniyle Fen Bilimleri 
dersinde OBYM’nin kullanılması LGS’ye giren öğrencilerin başarılarına katkı sağlayacağı söylenebilir. 

Kaynakça 

Akbaş, A. ve Kan, A. (2007). Affective factors that influence chemistry achievement (motivation and anxiety) 
and the power of these factors to predict chemistry achievement. Journal of Turkish Science Education, 
4(1), 10-20. 

Akgün, A., Duruk, Ü. ve Gülmez-Güngörmez, H. (2016). Altıncı sınıf öğrencilerinin ortak bilgi yapılandırma 
modeline ilişkin görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 184-203. 

Bakırcı, H. (2014). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretim materyali tasarlama, uygulama ve modelin 
etkililiğini değerlendirme çalışması: Işık ve ses ünitesi örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Trabzon. 

Bakırcı, H. ve Çepni, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modelinin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel 
düşünme becerilerine etkisi: Işık ve ses ünitesi Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 
185-202.  

Bakırcı, H. ve Yıldırım, İ. (2017). Ortak bilgi yapılandırma modelinin sera etkisi konusunda öğrencilerin kavramsal 
anlamalarına ve bilginin kalıcılığına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18( Özel 
Sayı) , 45-63. 

Bakırcı, H., Artun, H. ve Şenel, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin ortaokul 
yedinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, XIII(I), 514-543. 

Bakırcı, H., Çepni, S. ve Ayvacı, H. Ş. (2015). Ortak bilgi yapılandırma modeli hakkında Fen Bilimleri 
öğretmenlerinin görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, XII(I), 97-127. 

Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (25. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 
Çakır, Ö. S., Şahin, T. ve Şahin, B. (2000). İlköğretim 6.sınıf Fen Bilgisi dersine ilişkin bazı değişkenlerin 

öğrencilerin duyuşsal özelliklerini açıklama gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 43 -
49. 

Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş. ve Demirel F. (2008). İlköğretim ikinci kademe ve lise 
öğrencilerinin ders ve sınıf düzeylerine göre öğrenme stratejileri ve güdülenme düzeylerinin 
belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-27. 

Çepni, S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Yayıncılık. 
Çetin-Dindar, A. ve Geban, Ö. (2015). Fen Bilimleri motivasyon ölçeğinin Türkçe’ ye ve Kimya’ya uyarlanması: 

geçerlilik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1),15-34.  



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

100 
 

Çoban, G.Ü.(2009). Modellemeye dayalı fen öğretiminin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine bilimsel 
süreç becerilerine bilimsel bilgi ve varlık anlayışlarına etkisi: 7. Sınıf Işık ünitesi örneği (Doktora 
tezi).Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  

Ebenezer, J. V. & Connor, S. (1998). Learning To Teach Science: A Model For The 21 Century. Upper Saddle 
River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Simon and Schuster/A. Viacom Company. 

Eryılmaz, A. ve Tatlı, A. (2000). ODTÜ öğrencilerinin mekanik konusundaki kavram yanılgıları. Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 93-98. 

Eskicioğlu, A. ve Alpat, Ş.(2017). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Kimya dersi motivasyon ölçeğinin 
geliştirilmesi. Journal of the Turkish Chemical Society Chemical Education, 2(2), 185-212. 

Güneş, T., Şener-Dilek, N., Hoplan, M., Çelikoğlu, M. ve Demir, E. S. (2010). Öğretmenlerin alternatif 
değerlendirme konusundaki görüşleri ve yaptıkları uygulamalar. İnternational Conference on New 
Trends İn Education and Their İmplication 11-13 November, Antalya/Turkey. 

Güvendik, F. (2010). Kimya motivasyon ölçeğinin uyarlanması ve yapı geçerliğinin incelenmesi (Yüksek lisans 
tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  

Hırça, N., Çalık, M. ve Seven, S. (2011). 5E modeline göre geliştirilen materyallerin öğrencilerin kavramsal 
değişimine ve fizik dersine karşı tutumlarına etkisi: “İş, güç ve enerji” ünitesi örneği. Türk Fen Eğitimi 
Dergisi, 8(1), 139-152. 

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. 
Kalın, B. ve Arıkıl, G. (2010). Çözeltiler konusunda üniversite öğrencilerinin sahip olduğu kavram yanılgıları. 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2), 177-206. 
Milli Eğitim Bakanlığı.(2018). Kimya dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Yayın Evi. 
Morgil, İ., Erdem, E. ve Yılmaz, A. (2003). Kimya eğitiminde kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 25, 246-255. 
Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları. 
Şen, Ş. ve Yılmaz, A. (2014). Lise ve üniversite öğrencilerinin Kimyaya yönelik motivasyonlarının incelenmesi: 

Karşılaştırmalı bir çalışma. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(10), 17-37. 
Turgut, H. (2007). Herkes için bilimsel okuryazarlık. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 

233-256. 
Türkoğuz, S. ve Cin, M. (2013). Argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal 

anlama düzeylerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 155-173. 
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. 
Yıldırım, I. ve Bakırcı, H. (2019). The Effect of common knowledge construction model based science education 

on entrepreneurship skills of secondary school students. International Journal of Progressive Education, 
15(6), 134-150.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

101 
 

Etkinliklerle Zenginleştirilmiş Uygulamaların Güneş Enerjisi Kullanım Alanları 
Farkındalığını Arttırmadaki Rolünün İncelenmesi 

Sibel AKGÜN, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye sibelakagunduz@sakarya.edu.tr 
Dr. Fatime BALKAN KIYICI, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye, fbalkan@sakarya.edu.tr 

Özet 

 Bu çalışma, etkinliklerle zenginleştirilmiş uygulamaların Güneş enerjisi kullanım alanları farkındalığını 
arttırmadaki rolünün incelenmesini amaçlamaktadır. Bu araştırma zayıf deneysel desene göre yürütülmüştür. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Sakarya ilinde bir ortaokulda öğrenim gören 
Eko Okul programı kapsamında 32 kişilik Eko tim üyelerinden gönüllü olan 10 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma 
grubunun oluşturulmasında amaçlı örneklem kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış 
sorulardan oluşan açık uçlu soru formu ve öğrenciler tarafından hazırlanan maket ev tasarımlarının 
değerlendirilmesi için, araştırmacı tarafından oluşturulan değerlendirme formu kullanılmıştır. Veriler Güneş 
enerjisi ile ilgili farkındalık oluşturmak üzere planlanan eğitimin gerçekleştirilmesinden önce ve sonra uygulanan 
açık uçlu soru formuna öğrencilerin verdikleri cevaplardan ve tasarım değerlendirme formundan elde edilmiştir.   
Nitel olarak elde edilmiş verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; etkinliklerle 
zenginleştirilmiş uygulamalar ile Güneş enerjisi kullanım alanları farkındalığı sağlama, yenilenebilir enerji 
kaynağı kullanma bilincini geliştirme ve teorik bilgilerin günlük hayatta uygulamasını gerçekleştirme gibi 
kazanımların elde edildiği belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji, çevre, ortaokul öğrencileri 

Abstract 

 This study aims to examine the role of practices which are enriched with activities to enhance awareness 
of solar energy usage areas. In the 2018-2019 academic year, the study group of the research consists of 10 
students who volunteered from 32 members of the Eco team within the scope of the Eco School program in 
Sakarya province. Purposeful sample selection was used to form the study group. An open-ended 
questionnaire consisting of semi-structured questions was used to collect data, and an evaluation form created 
by the researcher was used to evaluate the model home designs prepared by the students. The data were 
obtained from students' responses to the open-ended questionnaire applied before and after the training 
planned to raise awareness about solar energy, and the design evaluation form. Content analysis was used in 
the analysis of the qualitatively obtained data. According to the research results; It has been determined that 
the applications enriched with activities are gained, such as raising awareness of solar energy usage areas, 
developing the awareness of using renewable energy sources and realizing the application of theoretical 
knowledge in daily life. 

Keywords: Solar power, renewable energy, environment, Secondary schooll students  

 

GİRİŞ 

Enerji insan yaşamında tartışılmaz bir önem ve önceliğe sahiptir. Enerjinin olmadığı bir yaşam günümüzde 
neredeyse imkansız diyebileceğimiz bir noktaya gelmiştir. Teknolojinin gelişimi, hayatımızdaki yeri ve bunlara 
bağlı olarak artan enerji ihtiyacı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelimi ve kullanımını arttırmıştır (Türkyılmaz, 2010). Enerji üretiminde fosil yakıtlara bağımlılık olsa da 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını diğer enerji 
kaynaklarından ayıran özellikler kendini yenileyebilmesi, çevreye zarar veren gazların salınımının az olması, yerli 
kaynaklar olduğu için de ithal etmeye gerek duyulmaması ve dışa bağımlılığı azaltması gibi birçok konuda 
öneme sahiptir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarına başlıca “güneş”, “rüzgâr”, “jeotermal”, “hidrolik enerji” gibi  enerji 
kaynakları örnek verilebilir. Güneş enerjisi temel enerji kaynağımız olmanın yanında diğer enerji kaynaklarının 
önemli bir kısmının da ana kaynağı olduğu, dolaylı/ dolaysız etkisinin bulunduğu söylenebilir ( Karagöl ve Kavaz, 
2017). Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olan zararı en aza indirerek enerji üretimi sağlaması çevrenin 
korunması açısından gereklidir. Bu bilincin ve farkındalığın bireylerde sağlanmasında çevre eğitimi büyük bir 
role sahiptir. Çevre eğitimi, “çevrenin korunması için tutumların, değer yargılarının, bilgi ve becerilerin 
geliştirilmesi” için önemli bir yere sahiptir. Özellikle çocukluk çağında ve genç yaşta oluşan değer yargıları ve 
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tutumlar, doğaya karşı bilincin oluşmasında sağlamak için gereklidir (Erten, 2004). Bu bağlamda çevre eğitimi, 
birçok çevre ile ilgili konularda olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi hakkında öğrencilerde 
farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Çakırlar’a göre (2015) teknolojik gelişmeler ve sanayi alanında gelişen 
tüm toplumları yakından ilgilendiren enerji üretimi ve tüketimi esnasında çevre sorunları oluşmaktadır. Bu 
sorunları gidermek teknolojiyi doğru kullanmak ve çevre eğitimi vermekle mümkündür.  

Enerji kaynaklarının çeşitlenmesi enerji kavramının eğitim boyutuna da önem kazandırmıştır. Enerji 
kaynaklarının kullanımı ekonomiyi etkilediği için ülke politikalarında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde de 
enerji eğitimi ilköğretim düzeyinden başlanarak eğitim ve öğretim programları içerisine alınmıştır. Enerji 
kavramı fen bilimlerinde birçok kavramla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilidir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının tanıtılması, kullanım amaçları ve özellikleriyle ilgili konular mevcut öğretim programı içerisinde 
bulunmaktadır. 

Çevre eğitiminin erken yaşlarda verilmesi, öğrencilerin enerji kaynakları konusunda farkındalık 
geliştirmesini sağlayacaktır. Gelecekte iş hayatına girecek öğrencilerin, yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin ve 
yaygın bir şekilde kullanım konusunda yüksek farkındalığa sahip olması önemlidir (Çakırlar, 2015).  

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı ortaokul düzeyindeki öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından 
Güneş enerjisinin kullanım alanlarına ilişkin farkındalık düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. Literatürde 
ortaokul düzeyinde bu tür çalışmaların sınırlılık gösterdiği görülmektedir. Aynı zamanda bu çalışma ortaokul 
öğrencileri ile konuya ilişkin yapılan öğrenci merkezli etkinliklerin, Güneş enerjisi kullanım alanlarının neler 
olduğuna ilişkin öğrencilerin farkındalığını arttırmaya yöneliktir. 

Yöntem 

Bu araştırma zayıf deneysel desene göre modellenmiştir. Çalışma kapsamında katılımcılara güneş enerjisi 
eğitimi uygulamaları gerçekleştirilmiş olup, uygulama öncesi ve sonrasında katılımcılara yarı yapılandırılmış açık 
uçlu soru formu uygulanmış ve görüşleri alınmıştır. Aynı zamanda uygulama öncesinde ve sonrasında bir maket 
ev tasarlamaları istenmiştir. Uygulama sürecinde güneş enerjisi farkındalığını arttırmak üzere katılımcıların aktif 
rol almasına olanak sağlayan etkinliklere yer verilmiştir. 

Araştırmacı tarafından planlanan ve çalışmada yer alan öğrencilerin aktif rol aldığı etkinlikler; 

 Güneş enerjisi tanıtım videosu izletilmesi 

 Çeşitli mimari yapılardaki cam tasarımları gösteren fotoğrafların incelenmesi 

 Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri kullanım alanlarının araştırılması 

 Güneş enerjisinden elektrik üretimi sunum hazırlama 

 Güneş enerjisinin kullanım oranı ve yıllık enerji üretimi araştırılması ve poster yapımı– (Türkiye’de 
ve Dünya’da kullanım oranlarının araştırılması) 

şeklindedir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu eko tim öğrencilerinden gönüllü olan 10 öğrenci oluşturmaktadır.  
Çalışmaya 5. Sınıftan 4 kız 1 erkek, 6. Sınıftan 5 kız öğrenci katılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örneklem yoluyla 
oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, 
Sakarya ilinde bir ortaokulda öğrenim gören Eko-okul programı kapsamında 32 kişiden oluşan Eko tim 
öğrencilerinden seçilmiştir. Eko tim öğrencileri, okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi 
ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan Eko-Okullar programı kapsamında oluşturulan öğrenci 
grubudur.    

Veri Toplama araçları 

Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu ve maket ev tasarım değerlendirme 
formu kullanılmıştır. 

Açık uçlu soru formu:  

Öğrencilerin Güneş enerjisi farkındalık düzeyini belirlemek amacıyla açık uçlu soru formu uygulanmıştır. 
Geliştirilen formda Güneş enerjisinin önemi ve kullanımına yönelik olarak açık uçlu 5 soru bulunmaktadır. 
Çalışma kapsamında öğrencilerde Güneş enerjisi önemi hakkında düşündükleri ve gerçekleştirilen etkinliklerin 
Güneş enerjisi kullanımına yönelik neler kazandırdığını tespit etmek için etkinlikler öncesi ve sonrası 
uygulanarak öğrencilerin görüşleri alınmış ve nitel veriler elde edilmiştir. Formun içerisinde yer alan soruların 
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oluşturulması sürecinde gerekli literatür incelemesi yapılmış olup bir alan uzmanı (Fen Eğitimi) ve alanında 
deneyimli 5 fen bilimleri öğretmeni olmak üzere uzman görüşleri alınarak son hali verilmiştir.  

Maket ev tasarım değerlendirme formu:  

Maket ev tasarımları öğrencilerin Güneş enerjisinden hangi alanlarda faydalandıklarını anlamak amacıyla 
tasarlatılmıştır. Çalışmada Güneş enerjisi ile ilgili gerçekleştirilen etkinliklerle zenginleştirilmiş uygulama 
öncesinde, öğrencilerden maket ev tasarlamaları istenmiş, eğitim sonrasında ise yeniden tasarım yapmaları 
sağlanmıştır. Öğrencilerin süreç sonucunda farkındalık düzeylerindeki değişimi ölçmek ve hangi alanlarda 
faydalandıklarını anlamak amacıyla yarı yapılandırılmış maket ev tasarım değerlendirme formu kullanılmıştır.  
Formun geliştirilmesinde uzman görüşleri alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

Açık uçlu sorulardan oluşan formlara verilen cevaplardan elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi 
yapılmıştır.  Katılımcıların cevaplarından elden edilen veriler kodlanmış ve temalar oluşturulmuştur  
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel (2018).  

Bulgular ve Yorum 

1. Açık uçlu soru formundan elde edilen bulgular  

Çalışmanın bu bölümünde Güneş enerjisi ile ilgili öğrencilerin görüşlerinin ne olduğu ve konuya ilişkin 
farkındalık oluşturacak etkinliklerin yürütülmesi sonucunda öğrencilerin Güneş enerjisi ile ilgili görüşlerindeki 
değişime katkısının nasıl olduğu ile ilgili bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 1. 
Güneş enerjisine ilişkin öğrenci görüşleri 

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 
Kod f % Kod f % 

Doğal enerji kaynağı 5 38 Tasarruf 5 44 
Tasarruf 3 22 Doğal enerji kaynağı 2 18 
Elektrik 2 16 Yenilenebilir enerji kaynağı 2 18 
Yaşam kaynağı 1 8 Ekonomi 1 10 
Isı ve ışık kaynağı 1 8 Hayat 1 10 
Yenilenebilir enerji kaynağı 1 8    

 
Tablo 1’e göre Güneş enerjisine ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde; Güneş enerjisi; öğrenciler 

tarafından öncelikli olarak doğal enerji kaynağı olarak ifade edilirken, ve etkinlikler sonrasında “tasarruf” 
kavramının daha çok ön plana çıktığı (22%’den 44%’e) görülmüştür. 

Güneş enerjisi eğitimi öncesi öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

“Güneş enerjisi bize tasarruf sağlayan bir enerjidir.” (Ö10).  

“Güneş enerjisi bana daha tasarruflu bir dünyayı anımsatıyor.” (Ö9).  

“Güneş enerjisi bana ısınma ve elektrik ihtiyacının zararsız ve temiz yolla kullanılıp ihtiyacın giderilmesini 
ifade ediyor.” (Ö2) 

Güneş enerjisi eğitimi sonrası öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

“Güneş enerjisi bence insanların tasarruf yapmasıdır.”(Ö6). 

 “Güneş enerjisi doğal enerji kaynağıdır.” (Ö5) 

Tablo 2. 
Güneş enerjisi olmaması durumunda oluşabileceklere ilişkin öğrenci görüşleri 

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 
Kod f % Kod f % 

Doğal enerji olmazdı 6 44 Ekonomik zarar 6 40 
Tasarruf olmazdı 2 14 Çevre kirliliği 5 34 
Çevre kirliliği 2 14 Tasarruf olmazdı 2 14 
Isı ve ışık kaynağı 2 14 Enerji kaynağı 1 6 
Yaşam olmazdıı 1 7 Su ısıtma 1 6 
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Fosil yakıt kullanımı artardı 1 7    

 

Tablo 2’ye göre Güneş enerjisinin olmaması durumuna ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde; 
uygulamalar öncesindeki görüşlerde “doğal enerji olmazdı” (44%) görüşü ön plana çıkarken; sonrası “ekonomik 
zarar” (%40) olarak belirtmiştir. “Çevre kirliliği” olması görüşü ise 14%’den 34%’ye çıkmıştır. 

Güneş enerjisi eğitimi öncesi öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

“Çok büyük olasılıkla Dünya yaşanmaz havası solunmaz bir hale gelirdi.”(Ö2). 

 “Yenilenemez enerji kaynakları kullanılması sonucunda dengesi bozulmuş bir Dünya olurdu.”(Ö1).  

“İnsanların yaşamı olmayabilirdi.” (Ö10). “Karanlık olurdu.” 

Güneş enerjisi eğitimi sonrası öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

 “Fazla para harcanırdı ve çevre kirlenirdi.” (Ö4).  

 “Elektrik için daha çok para harcardık.” (Ö5). 

 “Güneşten yardım alamazdık ve bu ülkenin ekonomisine zarar verirdi.” (Ö7). 

 “….Büyük oranda fosil yakıtlar kullanılarak havaya, toprağa ve suya büyük oranda zehirli maddeler 
karışırdı.” (Ö2) 

Tablo 3.  

Güneş enerjinsin yaygın kullanım alanlarına ilişkin öğrenci görüşleri 

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 
Kod f % Kod f % 

Güneş Paneli 6 27 Su ısıtma 9 23 
Hesap makinesi 4 18 Aydınlatma 7 18 
Elektrik 4 18 Elektrik üretimi 6 15 
Isı ve Işık 3 14 Ev 4 10 
Ev  2 8 Isı 3 8 
Tasarruf 1 8 Araba 3 8 
Tarım 1 8 Hesap makinesi 2 5 
Santral 1 8 Sokak lambası 2 5 
   Çiftçilik 1 3 

 

Tablo 3’e göre Güneş enerjisinin yaygın kullanım alanlarına yönelik öğrenci görüşleri incelendiğinde; 
uygulamalar öncesindeki görüşlerde “Güneş paneli” (27% ) görüşü ön plana çıkarken; sonrasında  23% oranında 
su ısıtma yaygın kullanım alanı olarak belirtilmiştir. 

Güneş enerjisi eğitimi öncesi öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

 “Elektrik, yakıt, ışık, ısı, hesap makinesi” (Ö4). 

 “Ev, dükkan, elektrik.” (Ö5).  

“Güneş paneli, Güneş enerjili kaynaklar, hesap makinesi, oyuncak.” (Ö6) 

Güneş enerjisi eğitimi sonrası öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

“Aydınlatma, ısıtma, elektrik, saatler.” (Ö1). 

 “Işık, ısı, su ısıtma, güneş enerjisiyle çalışan arabalar, hesap makinesi.” (Ö8). 

 “Güneş panelleri, çiftçilik, sokak lambası.” (Ö10) 
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Tablo 4. 

Güneş enerjisinin günlük hayattaki kullanım alanlarına ilişkin öğrenci görüşleri 

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 
Kod f % Kod f % 

Isı ve ışık kaynağı 8 30 Aydınlatma 8 27 
Araba 5 18 Trafik lambası 7 23 
Hesap makinesi 3 12 Su ısıtma 6 19 
Güneş paneli 3 12 Hesap makinesi 3 10 
Ev 3 12 Güneş paneli 2 6 
Elektrik 2 8 Araba  2 6 
Şarj 1 4 Ev 2 6 
Vantilatör  1 4    

 

Tablo 4’ e göre Güneş enerjisinin günlük hayattaki kullanım alanlarına yönelik öğrenci görüşleri 
incelendiğinde;  uygulamalar öncesindeki görüşlerde 30% oranında ısı ve ışık kaynağı; sonrasında ise 27% 
oranında aydınlatma olarak belirtilmiştir. 

Güneş enerjisi eğitimi öncesi öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir.  

“Güneş enerjisi, bitki besini, araba, hesap makinesi.” (Ö6). 

 “Isı, ışık, arabalar.” (Ö7) 

Güneş enerjisi eğitimi sonrası öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

“Işık, trafik lambası, su ısıtma, ısınma.” (Ö7).   

“ Arabalar, AVM, evler.” (Ö2). 

Tablo 5. 

Güneş enerjisinin katkılarına yönelik öğrenci görüşleri 

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 
Kod f % Kod f % 

Şarj edilen araç 4 33  Tasarruf 6 40 
Tasarruf 3 25 Doğal aydınlatma 4 27 
Enerji 2 18 Çevre kirliliğini önleme 3 20 
Isı 1 8 Güneş paneli / Elektrik Üretimi 2 13 
Yenilenebilir enerji kaynağı 1 8    
Küresel ısınmayı önleme 1 8    

 

Tablo 5’e göre Güneş enerjisinin katkılarına yönelik öğrenci algıları incelendiğinde uygulamalar 
öncesindeki görüşlerde “tasarruf” 25% oranında; sonrasında ise 40%’a çıktığı görülmektedir.  

Güneş enerjisi eğitimi öncesi öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

 “Güneş enerjisi tasarruf yapmamızı sağlar. Ülkeye ısı ve ışık verir.”(Ö7)  

“Güneş enerjisi ile çalışan araba.” (Ö9).  

“Güneş enerjisi ile penceresi açılan bina.” (Ö10) 

Güneş enerjisi eğitimi öncesi öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

“ … Hayatta kullanımı fosil yakıtların kullanımı en aza düşürerek çevreyi korur yani çevre dostu bir 
projedir.” (Ö2).  

“Güneş panelleri sayesinde evlere daha az parayla daha çok enerji sağlarız. Tasarrufa katkısı olurdu.” (Ö5).  

“ Reklam panoların üstüne güneş paneli yapılır ve sabah enerji depolayıp güneş battığında depolanan 
enerji kullanılabilir.”. (Ö8). 
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2. Maket ev tasarım değerlendirmelerinden elde edilen bulgular  

Çalışmanın bu bölümünde yapılan uygulamalı etkinliklerin öğrencilerin maket ev tasarım sürecine etkisi ile 
ilgili bulgulara yer verilmiştir. Güneş enerjisi eğitimi öncesi ve sonrasında yapılan maket evler değerlendirilmiş, 
öğrencilerin görüşleri alınmış olup pencere kullanım amacı, pencere büyüklüğü, aydınlatılma şekli bağlamında 
ele alınarak  analizler yapılmış ve tablolar hazırlanmıştır. Kodların yanında verilen sayılar görüş sayısını ve 
yüzdelik oranını ifade etmektedir.  

 Maket evlere ilişkin bulgular 

Uygulamadan önce öğrencilerin hazırladıkları maket ev tasarımları incelendiğinde; öğrencilerin genel 
olarak daha az sayıda pencere kullandıkları ve kullanım amacı olarak evin havalanması ve aydınlık olması 
amacını belirttikleri görülmektedir. Aydınlatma için maket evlerde pil, ampul kullanıldığı görülmüştür. Sadece 
bir öğrenci güneş panelini elektrik üretimi için maket ev tasarımında kullanmıştır. Ö1, Ö2, Ö5 ve Ö7 ‘ye ait 
tasarımlar aşağıdaki gibidir. 

                     

 

Uygulamadan sonra öğrencilerin hazırladıkları maket ev tasarımları incelendiğinde; yapılan tasarımlarda 
her öğrencinin çatıda güneş paneli ve güneş kollektörü kullandığı, ilk tasarıma göre pencere sayısını ve 
büyüklüğünü arttırdığını, tavan ve çatıda cam kullanıldığı görülmüştür.Ö2, Ö5, Ö6, Ö8, Ö10  ve Ö9’a ait 
tasarımlar aşağıdaki gibidir. 

 

             

                

 

 Maket evlerde yer alan unsurlara ilişkin öğrenci görüşleri 
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Tablo 6.  

Maket evdeki pencere kullanım amacına ilişkin bulgular 

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 
Kod f % Kod f % 

Aydınlatma 6 60 Aydınlatma 7 70 
Havalandırma 2 20 Havalandırma 1 10 
Isınma 2 20 Isınma 1 10 
   Tasarruf 1 10 

 

Tablo 6’ ya göre maket evdeki pencere amacına yönelik bulgular incelendiğinde uygulama öncesinde 
aydınlatma amaçlı kullanımın %60; sonrasında ise %70 olduğu görülmektedir.  

Güneş enerjisi eğitimi öncesi öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir.  

“Pencereler evin havalanmasını sağlar, penceresiz ev olmaz.” (Ö9).  

Güneş enerjisi eğitimi sonrası öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

“Daha fazla aydınlatma için tavanda cam kullandım. İlk tasarıma göre 4 pencere daha ekledim.” (Ö2). 

 “Önceden 7 tane vardı sonra 4 tane daha ekledim çünkü ne kadar pencere olursa o kadar ısıtma sağlar.” 
(Ö8).  

“İlk tasarıma göre daha geniş 4 pencere daha kullandım. Çünkü geniş pencereler evin daha iyi 
aydınlatılmasını sağlar.” (Ö1) 

Tablo 7.  

Maket evdeki pencere büyüklüğü ilişkin bulgular 

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 
Kod f % Kod f % 

Büyük pencere 5 50 Büyük pencere 10 100 
Orta boy pencere 2 40    
Küçük pencere 1 10    

 

Tablo 7’ye göre pencere büyüklüğü ve amacına yönelik bulgular incelendiğinde, uygulama öncesinde 
büyük pencere 50% oranında; uygulama sonrasında ise 100% oranına çıktığı görülmüştür. 

Güneş enerjisi eğitimi öncesi öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

 “Pencereler büyük olursa evin içine daha çok ışık girer.” (Ö10) 

Güneş enerjisi eğitimi sonrası öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

“Pencerenin olabildiğince büyük olmasına dikkat ettim.” (Ö6). 

 “Her katta pencere olmalı aydınlanmanın fazla olması için.” (Ö5). 

Tablo 8.  

Maket evin aydınlatılmasına ilişkin bulgular  

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 
Kod f % Kod f % 

LED lamba 5 31 Güneş paneli 9 41 
Güneş ışığı 4 25 Çok / Büyük pencere 9 41 
Ampul 3 19 LED lamba 4 18 
Güneş paneli 2 13    
Mum 1 6    
Fener 1 6    
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Tablo 8’e göre maket evin aydınlatılmasına yönelik bulgular incelendiğinde, uygulama öncesi güneş paneli 
kullanımı ile aydınlatma yapılacağına ilişkin görüşler 13%; uygulama sonrasında ise %41’e çıktığı tespit 
edilmiştir. 

Güneş enerjisi eğitimi sonrası öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

“Küçük LED lambalar, piller, bağlantı kablosu, Güneş enerjisi.” (Ö7) 

Güneş enerjisi eğitimi sonrası öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

“Güneş paneli, geniş camlar.” (Ö10).  

“Güneş enerjisi, LED lamba, bol miktarda pencere.” (Ö2) 

Tablo 9. 

Güneş enerjisine dair neler öğrenildiği ve katkılarına yönelik öğrenci görüşlerinden elde edilen bulgular 

Kod f % 

Türkiye ve Dünya’da kullanım oranları 8 22 
Su ısıtma 7 21 
Güneş panelinden elektrik üretme 6 18 
Gündüz aydınlatma 6 18 
Yararlarını öğrenme 3 9 
Çöllere güneş paneli kurma 3 9 
Yenilenebilir enerji kaynağı 1 3 

  
Tablo 9’a göre çalışmanın öğrencilere katkılarına yönelik bulgular incelendiğinde; Güneş enerjisi temasına 

yönelik öğrenciler Türkiye ve Dünya’da kullanım oranları, su ısıtma amaçlı kullanım, Güneş panelinden elektrik 
üretme,  aydınlatma,  genel olarak yararlarını öğrenme, Çöllere güneş paneli kurulabileceğini fark etme, 
Yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu öğrendiklerini belirttikleri görülmektedir. Güneş enerjisi eğitimi sonrası 
öğrencilerden direkt aktarımlar aşağıdaki gibidir. 

 “Bu çalışmada ben güneş enerjisinin nerelerde ve nasıl kullanılacağını öğrendim. Mesela alış veriş 
merkezlerinde çatının camlardan oluşmasının sebebini öğrendim. Dünya’da ve Türkiye’de güneş enerji kullanım 
oranlarını öğrendim.” (Ö2).  

“…Dünya’da en çok Çin’in güneş paneli kullandığını ve panellerin çöllere kurulduğunu öğrendim.” (Ö8). 

 “Güneş enerjisinin suya, elektriğe, ısıya ne kadar katkısı olduğunu öğrendim. Dünya’da ve Türkiye’de 
kullanım alanlarını gördüm.” (Ö7). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, öğrencilerin görüşleri incelendiğinde Güneş enerjisi kulanım alanlarına ilişkin  farkındalık 
kazandırmak üzere etkinliklerle zenginleştirilmiş  olarak yürütülen eğitimden sonra Güneş enerjisi ile ilgili 
tasarruf, çevre kirliliğini önleme, doğal aydınlatma sağlama, elektrik üretme, ülke ekonomisine fayda sağlama 
ve yenilenebilir enerji kaynağı gibi ifadeleri kullandıkları görülmüştür.  

Tablo 1’e göre Güneş enerjisi eğitimden önce Güneş enerjisi için 22% oranında tasarruf cevabı verilmiş, 
Güneş enerjisi eğitimden sonra tasarruf cevabı 44% oranında belirtilmiştir. Verilen eğitimlerde aydınlatma, 
elektrik enerji üretimi, sıcak su elde edilmesinde Güneş enerjisinden yararlanıldığı için tasarruf cevabı oranında 
artış olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 2’ye göre öğrenciler Güneş’in olmaması durumunda tasarruf yapılamayacağı için ekonomik zarar 
oluşacağını 40% olarak en fazla oranda belirtmiştir. Elektrik üretme, gündüz aydınlatma, ısı elde etme, su ısıtma 
günlük yaşantımızdaki ihtiyaçlarımızdandır. Güneş enerjisi olmasaydı bu ihtiyaçlar için daha fazla para 
harcayacak olunması ve tasarruf yapılamayacağı için ekonomik zarara uğrayacağımızı belirttikleri 
düşünülmektedir. Ayrıca bu ihtiyaçlar için fosil yakıt kullanımı artacağından oluşacağı düşünülen çevre kirliliği 
oranının eğitimden sonra 14%’ten 34% ‘e çıktığı görülmüştür. Verilen eğitimin öğrencilerde Güneş enerjisinin 
faydaları üzerinde farkındalık oluşturduğu düşünülmektedir. 

Tablo 3’e göre öğrenciler Güneş’in yaygın kullanım alanlarına Güneş enerjisi eğitiminden önce 27% 
oranında güneş paneli cevabını vermiştir. Güneş panelinden derslerde bahsedilmesi, Güneş enerjisi ile çalışan 
arabalar veya aletlerin olması öğrencilerin bu cevabı vermelerini etkilediği düşünülmektedir. Hesap makinesi 
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günlük hayatta karşılaştıkları örneklerden biri olduğu için 18% oranında öğrenciler tarafından belirtilmiştir. 
Güneş enerjisi eğitimden sonra öğrencilerin su ısıtma 23%, aydınlatma 18%, elektrik üretme 15% oranında 
belirttiği görülmüştür. Eğitimden sonra Güneş enerjisi ile su ısıtmanın en fazla oranda belirtilmesi Güneş enerjisi 
eğitiminin, öğrencilerde aydınlatma ve elektrik üretme dışında su ısıtmada kullanıldığı farkındalığını da 
oluşturduğu düşünülmektedir. Sokak lambalarında ve hesap makinesi yaygın olarak kullanılmaya başlanması 
günlük hayattaki gözlemlediklerini belirtmelerini sağladığı düşünülmektedir. 

Tablo 4’e göre öğrenciler eğitimden önce Güneş enerjisinin yaygın kullanım alanlarına yönelik 30% 
oranında ısı ve ışık kaynağı olmasını en fazla oranda belirtmiştir. Yaygın kullanım alanlarına benzer örnekler 
verilse de Güneş enerjisi ile çalışan araba 5 öğrenci tarafından belirtilmiştir. Güneş enerjisi eğitiminden sonra 
trafik lambası, su ısıtma, güneş enerjisi ile çalışan araba örnekleri verilmiş olup, öğrencilerin eğitimden sonra 
çevresinde güneş enerjisi ile çalışan araçları gözlemlemiş olduklarını ve verilen eğitimin bu farkındalığı sağladığı 
düşünülmektedir. Güneş enerjisi eğitimden sonra 27% oranında aydınlatma cevabı verildiği görülmektedir. AVM 
tasarımlarında cam sayısının fazla olmasının ve evlerde pencere büyüklüğünün veya sayısının fazla olmasının 
nedeni öğrencilere sorulmuş, tamamı camdan oluşan bina tasarımlarının incelenmesi aydınlatma cevabının 
verilme oranını arttırdığı görülmüştür. Verilen eğitimin Güneş enerjisinin gündüz aydınlatmada kullanım 
farkındalığını artırdığı düşünülmektedir. Trafik lambası 23% oranında belirtilmiş olup, günlük hayattaki 
kullanılma oranlarının artmasından ve öğrencilerin gözlemlerini eğitimde sırasında paylaşmalarından dolayı 
verilen cevabın oranında artışa sebep olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 5’e göre öğrenciler Güneş enerjisinin katkılarına yönelik eğitimden önce Şarj edilen araç cevabını 
33% oranında belirtmiştir. Güneş enerjisi eğitiminden sonra Güneş’in katkılarına yönelik 40% oranında tasarruf 
sağlama, 27% oranda aydınlatma, 20% oranında çevre kirliliğini önleme cevaplarını verdiği görülmektedir. 

Dünya’ya olan katkıları arasında gündüz ev ve iş yerlerinin aydınlatılması, fosil yakıt kullanımına gerek 
duymadan güneş panelleri ile elektrik üretme, tasarruf cevabının en fazla oranda verilmesini sağladığı 
düşülmektedir. Güneş enerjisi eğitimi, Güneş’in yenilenebilir enerji türlerinden olup çevreye verilen zararı en 
aza indirmesi ve çevre kirliliğini önleme konusunda Dünya’ya katkısı olduğunu belirtmelerini sağladığı 
düşünülmektedir. 

Güneş enerjisinin kullanım alanlarını uygulamalı olarak görmek için çalışma kapsamında öğrencilerden 
maket ev tasarım yapmaları istenmiştir. Öğrencilerin ilk tasarımları ile sonraki tasarımları arasında farklılıklar 
görülmektedir. Etkinlikler sonrasındaki tasarımlarında daha çok sayıda pencere, daha büyük pencere, tavan 
camı, çatıda pencere, güneş kollektörü ve güneş panelini yaygın olarak uyguladıkları görülmüştür. 

Tablo 6’ya göre maket evdeki pencere kullanımına yönelik öğrencilerin eğitimden önce 60% oranında 
aydınlatma cevabı verdikleri görülmüş olup bu oranın Güneş enerjisi eğitimden sonra 70%’e çıktığı görülmüştür. 
Öğrencilere pencere kullanma sebebi sorulduğunda Güneş enerjisi eğitiminden önce 20% oranında evin 
havalanmasını sağlama cevabını verdikleri; Güneş enerjisi eğitiminden sonra havalandırma amacının10% ‘a 
düştüğü tasarruf sağlama oranının ise 10%’a çıktığı görülmüştür. Güneş enerji eğitiminden sonra maket ev 
tasarımları incelendiğinde öğrencilerin hepsinin ilk tasarıma göre daha fazla sayıda pencere kullandıkları 
görülmüştür. Güneş enerjisi eğitimi evlerde pencere kullanımının gündüz aydınlatma, ısınma ve tasarruf 
sağlama farkındalığını sağladığı düşünülmektedir. 

Tablo 7’ye göre maket evdeki pencere büyüklüğüne yönelik öğrenci görüşleri incelendiğinde Güneş 
enerjisi eğitiminden önce büyük pencere kullanımı 25% oranında iken Güneş enerjisi eğitimi sonrasında 100%’e 
çıktığı görülmüştür. Güneş enerjisi eğitimden önce katlarda pencereler görülürken eğitimden sonra öğrencilerin 
daha fazla aydınlatma sağlamak için çatıya pencere ekledikleri, tavan camı kullandıkları, daha büyük pencere 
kullandıkları ve pencere sayısını artırdıkları görülmüştür. Verilen Güneş enerjisi eğitiminin öğrencilerde gündüz 
aydınlatma farkındalığı sağladığını tasarladıkları maket evdeki değişimler düşünülerek görülmüştür. 

Tablo 8’e göre maket ev tasarımlarında öğrencilerin aydınlatma için kullandıkları malzemeler 
incelendiğinde Güneş enerji eğitimi öncesinde LED lamba kullanımının 31% oranında olduğu görülmüştür. 
Öğrencilere sorulduğunda evlerinde LED lamba kullandıklarını belirtmişlerdir. Evlerde kullanımı yaygınlaşan LED 
lambalar, öğrencilerin günlük hayattan gözlemleri sonucu en fazla oranda kullanıldığı görülmüştür. Güneş paneli 
kullanarak aydınlatma sağlama 13% oranında belirtilmiştir. Güneş enerjisi eğitimi sonrasında aydınlatma için 
41% oranında güneş paneli kullanıldığı görülmüştür. Verilen eğitimlerde Güneş enerjisi yenilenebilir enerji 
kaynağı olduğu ve elektrik üretiminde daha ekonomik olduğu için güneş panelinin öğrenciler tarafından tercih 
edildiği düşünülmektedir. Gün içinde aydınlatmayı sağlamak için pencere sayısı ve büyüklüğünü arttırmak, 
çatıda ve tavanda pencere kullanmak da öğrencilerin aydınlatma için tercihleri arasında olmuştur. Verilen 
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eğitim aydınlatmada güneş paneli kullanarak elektrik üretme farkındalığını 13%’ten 41% oranına çıkardığı 
görülmüştür. 

Tablo 9’a göre öğrencilere maket ev tasarımlarında Güneş enerjisini hangi alanlarda kullandıkları 
sorulduğunda eğitimden önce 47% oranında gündüz aydınlatma, 15% oranında güneş paneli elektrik üretme, 
8% oranında ısınma cevabını verildiği 30% oranında ise bu soruya cevap verilmediği görülmüştür. Güneş enerjisi 
eğitiminden sonra Güneş kollektörü ile su ısıtmayı sağlama 38%, pencere kullanarak gündüz aydınlatma 
sağlama 35%, güneş paneli kullanarak elektrik üretme 27% oranında kullandıkları görülmüştür.  

      Katılımcılara çalışmanın katkıları sorulduğunda; Güneş enerjisi ile su ısıtma, tavan camı, büyük pencere 
kullanarak gündüz aydınlatma sağlama; güneş paneli ile elektrik üretme, Güneş panelinin Dünya’da ve 
Türkiye’de kullanım oranlarını belirtme, güneş panelini en fazla kullanan ülke olarak Çin’in ifade edilmesi, güneş 
panellerinin çöllere kurularak daha fazla verim elde edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı önemi 
hakkında görüşlerini belirtmişlerdir. 

      Bu çalışma Güneş enerjisiyle ilgili öğrencilerin genelde elektrik üretimine odaklandıkları, verilen 
eğitimden sonra ise su ısıtma, gündüz aydınlatma gibi farklı kullanım alanları farkındalığı sağladığı ve güneş 
paneli kullanarak elektrik üretme farkındalığını artırdığı düşünülmektedir. Bu sonuç güneş enerjisi eğitiminin 
öğrencilerde olumlu etki bıraktığını göstermektedir. Benzer şekilde, Karadeniz Bayrak, Dilek Eren ve Gürdal 
(2014) tarafından yapılan çalışmada da toplumsal bilinçlenmede bir araç olan alternatif enerji kaynaklarının 
çevre sorunlarını çözmedeki işlevi daha çok öğrenci merkezli etkinliklerle desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Yapılan çalışma ile öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynağı kullanma bilincini sağlanma, Güneş enerjisi kullanım 
alanları farkındalığı geliştirme ve enerji kaynaklarının kullanım oranları hakkında kazanımlar elde ettikleri 
düşünülmektedir.  

         Günümüzde teknoloji ve sanayinin gelişmesine paralel olarak artan çevre sorunlarının giderilmesinde 
donanımlı bireyler yetiştirmek etkili bir çevre eğitimi ile mümkün olacaktır. (Balkan Kıyıcı, Atabek Yiğit ve 
Darçın, 2014). Yapılan çalışmada Güneş enerjisi kullanım farkındalığı sağlamak için maket ev tasarımları 
yaptırılmış ve eğitimden sonra değişimler görülmüştür. Öğrencilerin tasarruf sağlama ve çevre kirliliğini 
azaltmak için Güneş enerjisinden aydınlatma, su ısıtma ve elektrik üretme gibi alanlarda kullanım 
sağlanabileceğini fark etme ve bu noktada öğrencilerde çevre bilincine katkı sağlandığı düşünülmektedir. 

        Geleceğin yetişkinleri olacak olan çocukların, çevre sorunları ile ileriki yaşlarında karşı karşıya 
gelmeleri söz konusu olabilir. Bu nedenle fen öğretim programlarında fen okuryazarı bireyler yetiştirmek ve 
çevre bilince sahip bireyler olarak kararlar alabilecek düzeyde donanımlı olmalarını sağlamak oldukça önemlidir. 
(Yavuz Topaloğlu ve Balkan Kıyıcı 2017) 

        Bu çalışma, çevre bilinci kazandırma ve yenilenebilir enerji kaynakları farkındalığı oluşturma konusunda 
önem taşımaktadır. Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakmak için artan enerji ihtiyacını 
karşılamada yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi ve  öneminin farkına varılmasına katkı sağlamak için 
benzer çalışmalar yapılması önem taşımaktadır. Bu çalışma, yenilenebilir enerji kaynakları farkındalığını 
artırmak için daha alt eğitim kademelerinden olan ilkokul ve anaokulundan başlanabilir. Güneş enerjisi ile 
ilgili maket araba tasarımı, uzay gemisi tasarımı, sokak lambası tasarımı gibi farklı kullanım alanlarına dönük 
çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaya benzer şekilde diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım 
farkındalığını arttırma çalışmaları yapılabilir. 
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Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara 
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ÖZET 

       Ülkemizde 2018 yılından kadar dünya genelinde yapılan PİSA ve TİMSS sınavlarında öğrencilerin düşük 
başarı göstermeleri neticesinde, 2018 yılı itibariyle öğrencilerimize ders içi kazanımları neticesinde ölçme 
soruları yaşam temelli sorulardan oluşmaya başlamıştır. 8.sınıfların gireceği Liselere Giriş Sınavı formatı 
değiştirilmiş, yaşam temelli sorulardan oluşmuştur. Öğrencilerimizin ilk girdiği LGS başarısında en yüksek başarı 
gösteren okullarda dahi %100 başarı gösteren öğrenci sayısı çok düşük kalmıştır. Yaşam temelli sorulardaki bu 
düşük başarı neticesinde öğrencilere yeni öğretim yöntemi metotları araştırılmış, örnek olay yönteminin yaşam 
temelli soruların formatını istenen düzeyde algılanabilmesi açısından etkililiği araştırılmıştır. Araştırma; Yalova 
ilinde 8.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin sunuş yoluyla öğretim yönteminin etkisi sonrasındaki başarısını ve 
örnek olay yönteminin etkilerini araştırmıştır. Araştırmada 8.sınıf Madde ve Endüstri ünitesi Isı ve Sıcaklık 
konusunun kazanımları üzerinde çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Örneklem 
seçimi sınıf içi gözlem metoduyla yapılmıştır. Sunuş yoluyla öğretim sonrası ön görüşmeler ve teşhis testleri 
yapılmıştır. Örnek olay yöntemi sonrasında da görüşmeler ve teşhis testleri yapılmıştır. Toplanan veriler 
sistematik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Tüm bu aşamalardan sonra neden-sonuç ilişkisinden yararlanılarak 
toplanan veriler neticesinde örnek olay yönteminin öğrencilerin başarısına etkisi yorumlanmıştır. Bulgular 
neticesinde sonuçlar ve alan yazına önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Örnek Olay Yöntemi, Yaşam Temelli Sorular, LGS, Isı, Sıcaklık 

GİRİŞ:  

      Fen bilimleri dersi öğretim programı; günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları 
çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını 
sağlamak, bilimsel bilgiye ulaşılması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme karar verme, 
yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi temel yaşam becerilerini kapsamaktadır (MEB, 2018). 

     Bilimsel süreç becerileri, fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi 
öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını artıran ayrıca araştırma yol ve 
yöntemlerini kazandıran temel becerilerdir (Çepni, 1996).  

Bilimsel süreç becerilerinin yaşam temelli sorulara etkisi; 

Temel Beceriler Üst Düzey Beceriler 

Gözlem  Değişkenleri kontrol etme 

Sınıflama Hipotez Kurma 

İletişim Kurma Verileri Yorumlama 

Ölçme İşlemsel tanımlama 

Uzay / zaman ilişkilerini kullanma Deney Yapma 

Sayıları Kullanma  

Çıkarım Yapma  

Tahmin Etme  

                                                 Tablo 1: Yeany ve diğerleri, 1984 

      Fen eğitimini en etkili şekilde verebilmek ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için farklı yöntem ve 
tekniklerden yararlanılmalıdır. Çağdaş eğitim ortamları yaratmayı hedefleyen  yaklaşımlardan biri de yapısalcı 
yaklaşımdır. Öğrencinin merkezde olduğu yapısalcı yaklaşım yöntemlerinden önemli bir tanesi ise örnek olaya 
dayalı öğrenme yöntemidir. Örnek olay yöntemi; gerçek olabileceği gibi kurgu da olabilen hikâyeler aracılığıyla 
öğrencilerin bilgilerini gerçek hayat problemlerine uygulayabildikleri öğretim stratejileri bütünüdür (Gallego, 
Fortunato, Rossi, Korol, & Moretton, 2013). Örnek olay, asıl amaç olan öğrenmeyi sağlamak için kullanılabilecek 
etkili yöntemlerden biridir (Açıkgöz, 2001) İlk olarak Prof. Langdell tarafından 1870 yılından itibaren Harvard 
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üniversitesi hukuk fakültesinde formal bir öğretim yöntemi olarak kullanılmaya başlayan örnek olay yöntemi 
(Kimbal, 2006), daha sonra tıp, ekonomi ve diğer sosyal alanlarda giderek yaygınlaşmıştır. Örnek olay öğretim 
yönteminin öğretmen eğitiminde kullanımına değinen ilk çalışmalar Shulman (1988) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri olayları sınıfta işleyecekleri 
konularla ilişkilendirmesine, derse katılımına, eleştirel ve öznel düşünme becerisini geliştirmesine fırsat tanıyan 
etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda bu yöntem bilimsel süreç becerilerinin gelişimine de katkı sağlamaktadır 
(Sönmez 2008).Yöntemin en büyük yararı, öğrencilere bildiklerini, kavradıklarını gerçek durumlara uygulama 
fırsatı sağlamasıdır (Sönmez, 2003, s.283). 

         Bireylerin bilimsel tartışmalara katılırken düşüncelerini delillerle savunması gerekmektedir. Öğrencilerin 
doğru bilgiye ulaşabilmeleri için kaynakları okumaları ve bunları doğru şekilde anlamaları gerektiği 
düşünülmektedir.(Hacıoğlu ve Şahin, 2010).İlköğretim düzeyinde öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek 
yoluyla onların düşünen, anlayan, eleştiren, tartışan, ön bilgileriyle okudukları arasında ilişkiler kuran ve yeni 
anlamlara ulaşan okuyucular olmaları amaçlanmaktadır(Çiftçi ve Temizyürek,2008). 

      Türkiye’de liseye yerleştirme yönelik sınavlar 2018 yılına kadar genel olarak bilgi temelli olarak 
yapılmaktaydı. Bunun yanında öğrenciler okuduğunu anlamayı ölçen uluslararası sınavlarda da istenilen başarıyı 
elde edemeyince, liseye giriş sınavlarına yönelik eleştiriler neticesinde yaşam temelli sorular içeren Liselere 
Giriş Sınavı, 2018 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır (Batur, Ulutaş & Beyret, 2019). Milli Eğitim Bakanlığı 2018 
yılında Liselere giriş sınavı 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin 
okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel 
süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer aldığını belirtmiştir (Çepni, 2016). 

      Rennie ve Parker (1996) iki farklı öğrenci grubuna iki farklı soru grubu yöneltmişlerdir. Birinci gruptaki 
sorularda kavramlar soyut bir şekilde doğrudan verilmiş, ikinci gruptaki sorularda ise yaşam temelli bağlamlar 
kullanılarak gerçek hayattan örneklere yer verilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda yaşam temelli bağlamlar 
kullanılan sorularda öğrencilerin daha iyi performans gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler; yaşam 
temelli sorularda öğrencilerin daha iyi performans gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler; yaşam temelli 
bağlamların kullanıldığı soruları gözlerinde canlandırabildiklerini ve somutlaştırarak daha iyi anladıklarını ifade 
etmişlerdir. Böylece konunun öğrenciler için soyut olmaktan çıkarılması ve öğrencilerin konunun ve günlük 
yaşam arasındaki ilişkilerinin farkına varmaları amaçlanır. Burada amaç elbette sadece konunun farklı yönlerini 
ortaya koymak değildir. Konu ile ilgili temel alan bilgisi yani temel kavram, ilke ve genellemelerin çerçevesinin 
iyi belirlenmesi de önemlidir (Yaman, 2009). Belirli bir öğretim konusu ile ilgili gerçek hayatta karşılaşılan 
problemlerin sınıf ortamına neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre incelenerek çözülmesi yoluyla öğrencilerin o 
konu ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak ve benzer olaylar karşısında daha hızlı ve etkin çözüm 
yolları bulmalarına yardımcı olmak için kullanılır. Bu yöntem daha çok kavrama ve üstündeki bilişsel 
davranışların kazandırılmasında etkilidir. (Yılmaz & Sünbül, 2000) 

       Okullarda öğretmenlerin kullandıkları öğretim ders programlarının yaşam temelli sorularda öğrencilerin 
akademik başarısına etkisinin yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bu yetersizlikler üzerine bu çalışma örnek olaya 
dayalı öğretim yöntemiyle ile günlük yaşamdan seçilen konular ile örnek olayların bağlamlar üzerinde etkisi 
ilişkilendirilerek geliştirilen ders planıyla öğrencilerin yıl sonunda gireceği yaşam temelli sorular içeren lise giriş 
sınavına etkisi araştırılacaktır. Sonuçların öğretmenlere, alan araştırmacılarına ve alan yazına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

Araştırma Soruları  

Örnek olay yönteminin 8.sınıf öğrencilerinin yaşam temelli sorularda akademik başarısına etkisi nedir? 

Örnek olay yönteminin akademik başarılarına yansıması üzerinde öğrenci görüşleri nelerdir? 

YÖNTEM 

     Çalışmada, detaylı ve derin bilgiye ulaşabilmek için nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nitel araştırma; 
“gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların 
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” 
olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 39). 
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Örneklem:  
     Çalışma grubu 8.sınıf düzeyinde iki öğrenciden oluşmaktadır. Öğrenci seçimi yapılırken sınıf içi gözlem yoluyla 
öğrencilerin fen derslerine katılımı, bilgi ve becerileri gözlenmiştir. Araştırma grubu öğrencileri, akademik 
başarıları eşdeğer olan iki sınıftan il genelinde uygulanan MEB kazanım destekli deneme sınavı sonuçları esas 
alınarak düşük ve yüksek başarı düzeyleri göz önünde bulundurularak amaçsal olarak seçilmiştir. Öğrencilerin 
her ikisi de 8.sınıf öğrencisidir ve 13 yaşındadır. Öğrencilerden ilki Yelen; fen bilgisi alanında bilgi birikimine 
sahip ve beceri gerektiren yaşam temelli sorularda başarı gösteren bir öğrencidir. Öğrencilerden ikincisi Nergis; 
fen bilgisi bilgi ve beceri alanında düşük başarılı ve yaşam temelli sorularda zorlanan bir öğrencidir.  

Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi: 
       Öğrenciler üzerinde sınıf ortamında gözlem yapılmıştır. Öğrencilerle örnek olaya dayalı ders öncesi ve 
sonrasında görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilere örnek olaya dayalı ders öncesi ve sonrasında yazılı dokümanlar 
ile yaşam temelli sorularla ilişkili becerileri incelenmiştir. 

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması: 
       Öğrenci seçimleri sınıf içi gözlemler yapıldıktan sonra öğrencilerin ne bildiğine ilişkin nitel veriler ön 
görüşmeler yapılarak ses kaydına alınarak toplanmıştır. Öğrenciler tüm konuyu bir defa sınıf ortamında 
dinlemişlerdir. Dinlediklerinden edindikleri ve zihinlerinde kalan kısmıyla ön görüşmede yaşam temelli sorulara 
ilişkin bakış açıları görüşme yöntemiyle sağlanmıştır. Ön görüşmeler sonunda öğrencilere Milli Eğitim 
Bakanlığının yayınlamış olduğu örnek sorular ve LGS sınavında çıkmış olan sorulardan hazırlanan teşhis testleri 
uygulanmıştır. 

     Öğrencilere gerekli ön görüşmeler ve teşhis testleri uygulandıktan sonra kazanımlarla ilişkilendirilmiş, gerçek 
yaşanmış olaylardan kurgulanan örnek olaylar araştırmacılar tarafından hazırlanarak sınıfta uygulanmıştır. 
Anlatılan örnek olayların devamında ders içi kazanıma ilişkin etkinlik yapılmıştır. Tüm örnek olaylar ve ders içi 
etkinliklerden sonra teşhis testleri ve görüşmeler yapılarak ders sonlanmıştır. 

Verilerin Analizi:  
         Verilerin analizinde “sistematik analiz yöntemi” kullanılmıştır. Sistematik analiz yapılırken ilk aşamada 
öğrencilerin Isı-sıcaklık konusuna ilişkin ön bilgilerini yoklamak adına ve konuya ilişkin tutumlarını ölçebilmek 
için ön görüşmeler yapılmıştır. İkinci aşamada toplanan ön görüşme verileri ile ilgili kaynak taraması yapılarak 
önemi üzerinde durulacak kavramlar öne çıkarılmıştır. Üçüncü aşamada hedeflenen başarı kıstası yeni nesil 
sorular olduğu için geliştirilen sorulara öğrencilerin verdiği cevaplar teşhis testlerinden ve görüşmelerden 
toplanan veriler incelenmiştir. Örnek olaylar ve ders etkinlikleri gerçekleştikten sonra öğrencilere teşhis testi 
tekrar uygulanmıştır. Tüm bu aşamalardan sonra neden-sonuç ilişkisinden yararlanılarak toplanan veriler 
neticesinde örnek olay yönteminin öğrencilerin başarısına etkisi yorumlanmıştır.  

Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması: 
     Geçerliliğin daha iyi yapılabilmesi için çalışmada gözlemlerin uzun süreli olmasına dikkat edilmiştir. 
Araştırma, öğrencilere yapılan ara gözlemler ve ara ara yapılan tekrarlı görüşmeler devamında uzun süreli bir 
çalışma olmuştur.  Katılımcı araştırma modeli kullanılarak problemin içinde bulunan kişilerin, araştırma 
problemini belirleme işleminden sonuç dâhil olmak üzere sürece katılmasına önem gösterilmiştir. 

    Güvenilirlik, bulguların ne kadar tekrarlanabileceğini açıklamak için kullanılan bir kavramdır. Nitel 
araştırmalarda güvenilirlik kavramı güvenilebilirlik/denetlenebilirlik kavramları ile açıklanmaktadır. (Çepni, 
2001) İki ayrı başarı grubuna ait öğrencilere yönelik yapılan çalışma süreci uzman danışmanlar tarafından süreç 
incelenerek yapılmıştır.  

BULGULAR 
     Yelen; ilköğretim 8.sınıfa giden başarılı bir öğrencidir. Ön gözlemlerde ders içi performansının yüksek olduğu 
gözlenmiştir. Ön görüşmelerde Yelen ’in genel tutumu « Isı sıcaklık konusuna ilişkin kavram düzeyinde bilgim 
yeterli fakat kavramlar ve şekiller arası ilişkilendirme gerektiren sorularda yeterli olamıyorum» şeklinde 
belirtmiştir.Yelen ’in ilk teşhis testinde sonuçları orta düzeyde başarı getirmiştir ve soruların kesinlik kısmında 
emin değilim cevaplarını vermiştir. 

     Nergis; İlköğretim 8.sınıfa giden düşük başarılı bir öğrencidir.  Ön gözlemlerde ders içi performansı düşük ve 
fen bilgisi derslerine karşı olumsuz tutum geliştiren bir öğrenci olduğu gözlenmiştir. Ön görüşmelerde Nergis « 
Isı sıcaklık konusuna ilişkin kavramları algılamada zorluk çektiği ve yeni nesil soruların çok karışık geldiği ve 
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soruların ne demek istediğini anlamadığını » belirtmiştir. Nergis’in ilk teşhis testinin tamamı yanlış çıkmıştır ve 
soruların açıklama kısmına emin değilim cevaplarını vermiştir. 

       Yelen anlatılan örnek olaylar ve ders etkinlikleri neticesinde «kavramların günlük yaşamdaki karşılıklarını 
yani soruların paragraf kısımlarını daha iyi anladığını» belirtmiştir. Böylelikle soruların ne demek istediğini 
günlük yaşamdaki bir olayla öğrendiği için okuma kısmına daha aşina olduğu ortaya çıkmıştır. Tekrar yapılan 
teşhis testlerinde tüm soruları doğru olarak cevaplamıştır. 

        Nergis anlatılan örnek olaylar ve ders etkinlikleri neticesinde eskiye oranla «Isı sıcaklık konusundaki 
terimleri anlaşılmasını kolaylaştırdığını artık soruların ne demek istediğini anlayabildiğini fakat ilişkilendirme 
kısmında hala sorun yaşadığını ve bu sorunuda çokça soru çözerek aşacağını» belirtmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

     Yelen ve Nergis’in ortak olarak verdikleri cevaplardan çıkan sonuçlar; «Kazanımın içerisinde bulunan 
kavramların günlük yaşamla ilişkilendirilmedikçe zihinlerinde tam yerleşememiş olmasıdır.» şeklinde 
belirtmiştir. Öğrencinin merkezde olduğu probleme dayalı öğretim yöntemlerinden önemli biri de örnek olaya 
dayalı öğrenme yöntemidir.  

    Örnek olay yöntemi, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri olayları sınıfta işleyecekleri konularla 
ilişkilendirmesine, derse katılımına, eleştirel ve öznel düşünme becerisini geliştirmesine fırsat tanıyan etkili bir 
yöntemdir. Aynı zamanda bu yöntem bilimsel süreç becerilerinin gelişimine de katkı sağlamaktadır (Sönmez 
2008).  Çalışmada elde edilen bulgular ve alan yazına göre öğrencilere konuların günlük yaşamla 
ilişkilendirilerek verilmesi öğrenmeyi kalıcı hale getirebilir. 

    Yelen ve Nergis” soruların paragraf kısmında anlatılan olayı anlamada zorluk çektiklerini” belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşabilmeleri için kaynakları okumaları ve bunları doğru şekilde anlamaları gerektiği 
değerlendirilmektedir.(Hacıoğlu ve Şahin, 2010) .İlköğretim düzeyinde öğrencilerin okuma becerilerini 
geliştirmek yoluyla onların düşünen, anlayan, eleştiren, tartışan, ön bilgileriyle okudukları arasında ilişkiler 
kuran ve yeni anlamlara ulaşan okuyucular olmaları amaçlanmaktadır (Çiftçi ve Temizyürek,2008).Yeni nesil 
sorularda öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ve düşünme becerileri gelişmiş olmalıdır.Bu becerileri 
geliştirmek adına örnek olay yönteminin olumlu etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

      Yelen ve Nergis “Isı sıcaklık konusunda kazanıma ilişkin deneysel etkinlik yaptığında yaşam temelli sorularda 
verilen deney düzeneklerini daha iyi anladıklarını” belirtmişlerdir. Bilimsel süreç becerileri, fen bilimlerinde 
öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma 
duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını artıran ayrıca araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran temel 
becerilerdir. (Çepni, 1996)  Öğrenciler burada hem örnek olayları okuyup örnek olayları okuduktan sonra 
yapmış oldukları deneyler neticesinde bilimsel süreç becerilerini geliştirmişlerdir. Bilimsel süreç becerilerinden 
hipotez kurma, gözlem yapma ve deney yapma becerileri gelişmiştir. 

    Isı Sıcaklık konusu bilgi içeriği ve kavram içeriği bakımından 8.sınıf üniteleri arasında en zor anlaşılan 
konulardan biridir.  Yeni nesil yaşam temelli soru çözümlerinde genel olarak hata yapılma olasılığı yüksektir. 
Öğrencilere örnek olay yöntemi temelinde hazırlanan ders etkinlikleri neticesinde Isı sıcaklık konusunun 
öğretiminde olumlu sonuçlar gözlenmiştir. 

ÖNERİLER: 

• Öğrencilere yeni nesil sorularda okuma kısmını eğlenceli hale getirebilecek yaşamdan seçilen gerçek 
örnek olaylar ile ders anlatılmalıdır. 

• Öğrencilerin okuma ve algılama becerilerini geliştirmek adına eğitsel fen hikayeleri okutulmalıdır. 

• Öğrencilere yeni nesil soruların zor olmadığını ve yalnızca algılama gerektiren sorular olduğu 
aktarılmalıdır. 

• Öğrencilere yeni nesil sorularda başarı görmelerini sağlamak adına basit sorulardan zor sorulara doğru 
geçiş yapılmalıdır. 
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Belgesel Filmlerin 7.Sınıf Öğrencilerinin Yıldız Oluşum Süreci Kavram 
Öğrenimine Etkisi 

Ceren KÖREKEN, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye, cerenkoreken@gmail.com 
Doç.Dr Zehra ÖZDİLEK, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye, zozdilek@uludag.edu.tr 

Öz 

 Bu çalışma “Evren ve Yıldızlar” isimli belgesel filmin yedinci sınıf öğrencilerinin yıldız oluşum süreci 
kavram öğrenimine etkisini ve görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2019-2020 eğitim öğretim yılı 
güz döneminde İstanbul’da bir ortaokulda yedinci sınıfta öğrenim gören on üç öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 
Uygulama öncesinde öğrencilere yıldız oluşum süreci hakkında yedi adet açık uçlu sorunun yer aldığı ön 
görüşme soruları yöneltilmiş ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar ses kaydına alınmıştır. Yapılan ön 
görüşmenin ardından öğretim aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada araştırmacı tarafından belgesel filmde yıldız 
oluşum süreci konusuna ait kavramların yer aldığı bölümler durdurularak ifade edilen kavramlar ve süreç konu 
bütünlüğü sağlanarak anlatılmıştır. Öğretim uygulamasının ardından on adet açık uçlu sorunun yer aldığı son 
görüşme soruları öğrencilere yöneltilmiş ve öğrencilerin cevapları kayıt altına alınmıştır. Tüm kayıtların 
bilgisayar ortamına aktarımı sağlanarak öğrencilerin ön ve son görüşme sorularına verdikleri cevaplar 
incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 
veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Yedinci sınıf öğrencilerinin yıldız oluşum süreci konusuna yönelik olarak 
gerçekleştirilen çalışmada belgesel filmlerin yıldız oluşum süreci konu alanında kullanımının öğrencilerin kavram 
öğreniminde faydalı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında öğrencilerin verdikleri cevaplar 
doğrultusunda belgesel filmin ilgili konu alanında kullanımının dersi daha anlaşılır ve keyifli hale getirdiği, 
öğrencilerin konuya yönelik daha kapsamlı bilgiler edinmesini ve bu bilgilerin daha akılda kalıcı olmasını 
sağladığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Belgesel film, Kavram öğrenimi, Yıldız oluşum süreci. 

Abstract 

 This study was carried out to examine the effect and views of the documentary film “Universe and 
Stars” on the star formation process concept learning of seventh grade students. The study was conducted with 
thirteen seventh grade students in a secondary school in Istanbul in the fall semester of the 2019-2020 
academic year. Before the application, pre-interview questions containing seven open-ended questions about 
the star formation process were asked to the students and their answers to the questions were recorded. After 
the preliminary interview, the teaching phase was initiated. After the teaching practice, the final interview 
questions including ten open-ended questions were asked to the students and the students 'answers were 
recorded. Students' answers to the pre and post interview questions were examined by transferring all the 
records to the computer environment. The case study method, one of the qualitative research methods, was 
used in the study. The obtained data were analyzed descriptively. In the study conducted on the subject of the 
star formation process of seventh grade students, it was concluded that the use of documentary films in the 
subject area of the star formation process was beneficial for students in learning concepts.  It can be said that it 
enables it to obtain more comprehensive information and to make this information more memorable. 

Keywords: Concept learning, Documentary film, Star formation process. 

 

Giriş 

Soyut kavramların somutlaştırılmasında görsel ve işitsel araçlar etkin bir rol oynamaktadır. Görsel ve 
işitsel araçlar arasında belgeseller filmler de yer almaktadır (Kapucu, 2013). Belgesel filmler belirli konularda 
yapılan araştırmaların sonuçlarının seyirciye aktarılmasını sağlayan bir sinema yöntemidir (Vikipedi, 2020). 
Belgesel filmlerden eğitim alanında yararlanılması öğrencilerin farklı kültürlere, olaylara, kişilere, tarihsel 
konulara görsel olarak yaklaşabilmelerini sağlamaktadır (Tağ Kalafatoğlu, 2019). Bilginin kaynağını ve içeriğini 
oluşturan belgeseller, tek başına bir öğretim kaynağı olarak kullanılabilir niteliktedir (Sidekli, Doğramacı, Yangın 
ve Daşdemir, 2013). Geniş içerikleri sayesinde belgeseller, tüm öğretim basamaklarında ve geniş bir konu 
ağında müfredat malzemesi olarak zengin bir kullanım alanı sunmaktadır (Uçar, ve Karakuş, 2017).  

Filmler çok daha fazla duyuya hitap edebildiğinden öğrencilerin öğrenme yaşantılarını ve dikkat çekici 
olduğundan öğrencilerin motivasyonunu arttırabilmektedir (Kapucu ve Aydoğdu, 2014). Filmler sayesinde soyut 
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bilgiler tüm unsurlarıyla bütünlük içinde eksiksiz biçimde canlandırılabilmekte veya gerçek bir hayata 
dönüştürülebilmektedir (Birkök, 2008). Dale’nin yaşam konisi incelendiğinde filmlerin somut yaşantılar 
sağlamada okuma ve işitmeye göre daha etkili olduğu ve öğretme ortamlarında kullanılmalarının kalıcılığı 
arttırdığı görülmektedir (Seçkin Kapucu ve Aydoğdu, 2014). 

Fen bilimleri eğitiminin amaçları arasında öğrencilerin kavramları anlamlı öğrenmeleri ve bu kavramları 
yaşamlarında ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilmelerini sağlamak yer almaktadır (Köse, Ayas ve Taş, 2003). 
Fen eğitiminin kalitesini arttırmak için öğrencilerin soyut kavramları algılamasını sağlamak ve bu kavramları 
görsel olarak öğrencilere sunabilmek gerekir (Gülen ve Demirkuş, 2017). Soyut ve anlaşılması zor kavramların 
öğretiminde öğrencilerin görsel ve düşünsel yapılarını harekete geçirebilecek öğretim etkinliklerinin 
geliştirilmesi ve kullanılması önemlidir (Köse et al., 2003). Belgesel filmler bunlardan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Alanyazında belgesellerin fen eğitiminde kullanımına yönelik olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde; 
belgesel kullanımının 8.sınıf öğrencilerinin hücre ile kuvvet konularındaki başarılarına ve bilimin doğası 
hakkındaki görüşlerine etkisi  (Kapucu, 2013), belgesel izleme sıklığı ve cinsiyetin fen ve teknoloji dersine 
yönelik tutumalar üzerine etkisi (Karaçam, Mirza, ve Elitok, 2016) ve belgesel kullanımının 8.sınıf öğrenci 
başarısına etkisi (Kapucu ve Aydoğdu, 2014) çalışmalarına rastlanmıştır.Yapılan araştırmalar belgesel filmlerin 
öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumları, akademik başarıları ile bilimin doğası hakkındaki 
görüşlerinin geliştirilmesine olumlu katkı sağladığını göstermektedir (Ayvacı ve Özbek, 2019; Karaçam, Mirza ve 
Elitok, 2013; Seçkin Kapucu, 2013; Seçkin Kapucu ve Aydoğdu, 2014; Seçkin Kapucu, Çakmakçı ve Aydoğdu, 
2014; Tatar ve Bağrıyanık, 2012). Bu amaçla çalışmada belirlenen bir belgesel filmin yıldız oluşum süreci konusu 
öğrencilerin kavram öğrenimine etkisini ve yapılan bu uygulamaya yönelik öğrenci görüşlerini incelemek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem 

  Bu amaçla çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum 
çalışması yalnız bir durum ya da olayın derinlemesine ve boylamsal olarak incelendiği, verilerin sistematik olarak 
toplandığı ve gerçek ortamda neler olduğuna bakıldığı bir yöntemdir (Subaşı ve Okumuş, 2017). Diğer bir 
ifadeyle durum çalışmaları var olan ortamda neler olduğuna bakma, verileri sistemli bir biçimde toplama, analiz 
etme ve sonuçları ortaya koyma işidir (Aytaçlı, 2012). Çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorular, 
gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerle elde edilen araştırma 
verileri betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Katılımcılar  

Araştırma ilgili okulda yedinci sınıfta öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan on üç 
öğrenci ile ön ve son görüşme sorularına verilen cevapların ses kaydına alınması ve uygulama sırasında 
araştırmacı tarafından gözlem yapılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapılacağı kurum 
araştırmacının daha önce görev yaptığı ve kolay ulaşabileceği bir okul olarak seçilmiştir. Örneklem belirlenirken 
gönüllülük esası temel alınmıştır. Gözlem sırasında öğrencilerin uygulamaya yönelik ilgi ve tutumları, tepkileri, 
davranışları ile sorulara verdikleri cevaplar dikkate alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış ön görüşme formu aşağıda yer alan yedi adet açık uçlu 
sorulardan oluşmaktadır: 

1.Nebula nedir? 

2.Bir yıldızın doğumunu kısaca açıklar mısınız? 

3.Büyük kütleli bir yıldızın süpernova patlaması süreci nasıl gerçekleşir ve hangi değişimler yaşanır? 

4.Süpernova patlamasından geriye ne kalır? 

5.Nötron yıldızlarının birkaç özelliğini söyler misiniz? 

6.Bir nötron yıldızına inmeyi başardığınızı varsaysak sizce ne gibi değişimler yaşanır? 

7.Bir karadeliğin doğumu nasıl gerçekleşir? 

Son görüşme sorularında ise yukarıdaki sorulara ek olarak şu sorular eklenmiştir: 
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 İzlediğiniz belgesel film sonrasında konuya yönelik olarak düşüncelerinizde bir değişiklik oldu 
mu? Açıklayınız. 

 Belgesel film konuyu öğrenmenize fayda sağladığını düşünüyor musunuz? Açıklayınız. 

 Diğer derslerinizi ve konularınızı bu şekilde belgesel filmlerle işlemek ister misiniz? Açıklayınız. 

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirildikten sonra bu veri toplama 
aracının uygulanması aşamasına geçilmiştir. Görüşme gün ve saati ilgili ünitenin müfredatta belirtilen tarihleri 
dikkate alınarak belirlenmiştir. Gün ve saat belirlenirken uygulama öncesinde öğrencilerin ilgili konuyu 
öğretmenleri tarafından öğrenmiş olmaları ve konu hakkında bilgi sahibi olmaları dikkate alınmıştır. Ön 
görüşme ve son görüşme sessiz bir kütüphane ortamında konuşmaların ses kaydına alınmasıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

Öğretim uygulaması gerçekleştirilmeden önce öğrencilere öncelikle yarı yapılandırılmış ön görüşme 
formunda yer alan sorular yöneltilmiş ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar ses kaydına alınmıştır. Aynı 
zamanda bu süreç içerisinde araştırmacı tarafından gözlem yapılarak öğrencilerin konuya ve sorulara ilişkin ilgi, 
tutum ve davranışları konusunda gerekli notlar alınmıştır. 

Ön görüşme formu uygulandıktan sonra öğretim aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada ilgili belgesel 
filmin şu bölümleri izletilmiştir: 

Tablo 1.  
Belgeselde Yer Alan Yıldız Oluşum Süreci Konuşma ve Kavramları 

Süre Konuşmalar        Kavram 

03:59-04:17 Kendi galaksimiz içindeki devasa gaz bulutlarını 
gözlüyorlardı. Bu  yüzlerce yeni yıldızın doğmakta olduğu  
bir tür yıldızlararası doğum evi olan lagün nebulası. 

Nebula 

04:17-06:08 Bulutlar büyük ölçüde evrende en çok bulunan          
element olan hidrojenden oluşuyor. O kadar            
yoğunlar ki kendi kütle çekimleri altında içeriye  
doğru bir spiral çizerek hareket etmeye başlıyorlar.  
Madde toplanmaya ve yavru bir yıldız biçimi  
almaya başlıyor, bir ön yıldız. Bir gaz ve toz dizgi içe  
çökerken gittikçe daha hızlı ve daha hızlı dönmeye  
başlıyor. Bu muhtemelen Güneşimizin ve Güneş  
sistemimizin de doğma biçimi. Bir süre sonra ön yıldızın  
yörüngesindeki madde kendisi ile çarpışmaya başlıyor ve  
böylece daha küçük parçacıklardan daha büyükleri  
oluşturuyor. Sonunda toz ve kum oluşturuyor ve sonrada  
muhtemelen çok hızlı bir şekilde gezegenler kadar  
küçük şeyler oluşturuyor. Bu yeni bir yıldızın doğum anı  
yeni bir Güneş çevresinde yörüngedeki gezegenlerden  
bir diskle doğuyor. Yıldız merkezindeki nükleer  
reaksiyonların başladığı noktaya kadar küçülerek ısınıp  
oğunlaşıyor ve parlayan bir gaz topundan gerçek bir 
yıldıza merkezinde nükleer ateş olan bir şeye dönüşüyor 

Yıldız oluşum ve doğumu 

25:50-28:46 Yüksek kütleli bir yıldız ömrünün sonuna                
Yaklaştığında çekirdeğindeki tüm yakıtı yakıtı tüketir. 
Yıldız ne kadar ağırsa  ölümü de o kadar korkunç olur. 
Çekirdek kararsız hale gelir, enerji kaybeder ve öyle  
bir çöküşe başlar ki bir saniyeliğine evrendeki 
tüm galaksilerdeki tüm yıldızlar kadar enerji yayar. 
Kozmik ışınlar aslında parçacıklardır, aslında küçük 
madde parçacıklarıdır, atom çekirdekleridir. Atomlar 
süpernovalardan gelir ve onlar sadece çok yüksek hızlara 
çıkmış atom çekirdekleridir. Eminim ki hep oradaydılar 
ama onları fark ettiğiniz zaman yalnızca bir bakıma 
sessizleştiğiniz, gözlerinizi kapattığınız ve onun hakkında 
düşündüğünüz zaman ve o zamanda onları giderken 

Süpernova patlaması 
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görürsünüz. Onunla alakalı acı yoktu, sadece bir bakıma 
çok özel bir havai fişek gösterisi göz yuvarınızın içinde 
gerçekleşiyor gibiydi. Astronotlar Dünya’ya 
döndüklerinde dükün kaskına yakından baktı. Kozmik  
ışınların kaskı delip geçtiği yüzlerce mikroskobik iz buldu.  
İnanılmaz deliciler ve içinden geçtikleri şeylerin 
moleküler yapısına kayda değer derecede zarar 
veriyorlar. Buda insanlardan, sizden geçtiklerinde 
tehlikeli olmalarının sebebi.Aklıma eğer birkaç yol orada 
dışarıda kalsam kafamı yakıpdelen bu şeylerin gelecekte 
bana sorun yaratabilecekleri aklımageldi. Ama bizimki 
gibi kısa bir görevde tabi ki bunları dert etmiyoruz. Ama 
bir süpernova çok yakınsa tehlikede olansadece 
astronotlar olmayacak bu Dünya’daki her şeyi 
öldürebilir. Devasa yıldızların nasıl öldüğü gizemini  
anlamak astronomların yüzlerce yılını almıştır. 

30:45-32:00 Yirmi yıl önce Amerikalı astronomlar genişleyen                
galaksimizin kenarındaki yengeç nebulası denilen uzak                  
bir gaz bulutunu keşfetmiştir. Gerçi dönük çalışarak             
onun tek bir noktadan yaklaşık 900 yıl önce tam Çin’deki  
yıldızla aynı zamandan kaynaklandığını hesapladılar.  
Astronomlar yengeç nebulasının patlayan bir yıldızın bir  
süpernovanın kalıntıları olduğuna inanıyorlardı. Ama o 
sırada ellerinde kanıt yoktu. Çin’deki yıldız o kadar 
parlaktı ki gün ışığında görülebiliyordu ve ir süreliğine 
onun ışığında yazı yazılabilmişti. Dahası yıldız tam olarak 
yengeç nebulasının da bulunduğu gökyüzü parçasında 
belirmişti. Tartışmayı kökünden halletmişti. Yengeç 
nebulası patlayan bir yıldızın kalıntıları olmalıydı. Yengeç 
nebulasının mavi pırıltısı kaçan kozmik ışıklardan 
kaynaklanıyor, renkli kıskaçlar devasa patlama sırasında 
dışarıda kalan kalıntılar. 

Nebula ve süpernova 

33:15-36:30 Sonraki iki yıl Heriş ve küçük bir öğrenci takımı boyunca                
bir buçuk hektarlık alana yayılan kablo ve direk 
karmaşasını inşa ettiler. Bu garip görünümlü teleskop 
evrendeki en garip nesneyi keşfedecek ve Heriş’e Nobel 
ödülünü kazandıracak. Onu çalıştırma işi o sırada 
araştırma öğrencisi olan Coslin Bell’in 
sorumluluğundaydı. Kilometrelerce grafik kağıdı 
üretiyordu. Günde on iki metre kağıt ve gökyüzünü 
tekrar tekrar taramaya devam ettik. Altı ay boyunca 
çalıştırdım ve birkaç metre grafik kağıdı ürettim. Ağustos 
1967’de operasyonun başlamasından yalnızca bir ay 
sonra sıra dışı bir sinyal gözüne çarptı. Kalem kağıt 
üzerinde ilerlerken biplemeye başladı. Bip bip bip… 
yaklaşık bir saniyeden, bir saniyenin üçte biri fazla aralıklı 
düzenli sinyaller. Çok yapay görünüyor.  En baştan 
iletişim sinyali gibi görünüyor ve dış uzaydan iletişim 
sinyalleri geliyor. Ne bunlar? Bir şaka yaparsınız ve 
dersiniz ki belki de birileri bir tür şifre ile bizimle 
konuşuyor. Bu yüzden bunları küçük yeşil adam olarak 
adlandırdık. Gerçekten inanmıyorduk ama öbür taraftan 
da göz ardı edemeyeceğimiz bir olasılıktı. Aylar süren 
analizden sonra Heriş ve Bell olağanüstü bir sonuca 
vardılar. Yalnızca küçük aşırı yoğun dönen bir nesne 
bu kadar hızlı radyo sinyalleri yaratabilirdi. Tek olasılık bir 
süpernovanın çökmüş çekirdeğiydi, bir nötron yıldızı. 

Nötron yıldızı 
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Yaşayan ceset işte oradaydı. İnsanlarla konuşmaya 
başlayıp bakar mısın bana bin kilometreden küçük bir  
yıldız türü söyleyebilir misin demeye başlayana kadar 
nötron yıldızlarından haberim yoktu. Sonra cevap olarak 
nötron yıldızları geldi ve belki de biz onlardan ilkini  
görüyorduk. Bu nötron yıldızlarının birinden radyo 
sinyalleri bize geldi. Çünkü bir deniz feneri gibi bu 
yıldızlar dönüyorlar. Yıldızın manyetik alanı tarafından 
odaklanan ışınları var ve ışın her teleskobumuzun 
üzerinden geçerken bir sinyal alıyoruz.  

37:36-39:00 Nötron yıldızları evrendeki başka hiçbir şeye 
benzemezler. O kadar yoğunlardır ki bir yüksük dolusu 
kadar yüz milyon tondan daha ağırdır. Bir şekilde bir 
nötron yıldızına inmeyi   başardığınızı varsayarsak 
yaşayacağınız yer çekimi inanılmaz boyutlarda olur ve 
atmosfer sekiz kilometre yerine beş milimetre 
kalınlığındadır. Yani eğer bir nötron yıldızında ayakta 
dursaydınız atmosfer ayak parmaklarınızın arasında  
dolanıyor olurdu. Ancak bir nötron yıldızının inanılmaz 
yer çekimi bile gerçek bir aşırı ağır kütleli yıldız 
öldüğünde aşılır. Bizim Güneşimizden yüz kat ağır bir 
söndüğünde bir patlamayla gider. Dışarı doğru olan 
patlamayı biz süpernova olarak gözlemlerken bu içe 
doğru olan çökmeyi maskeler. 

Nötron yıldızı 
 

39:05-42:28 Merkezde yoğunluk o kadar artar ki kütle çekimi                               
dışarıdaki   evrendeki zaman ve uzayın kendisini emer.  
Çöken yıldızın kalbinde bir karanlık oluşur, bir karadelik 
doğmuştur. Eğer devasa bir yıldızınız varsa devasa yıldız 
onu sıcak ve şişkin tutan nükleer yakıtını bitirdiğinde 
kütle çekimi o kadar güçlühale gelir ki maddenin 
sağlayabileceği tüm basıncı aşar veyıldız içe doğru sıkışır 
ve bir karadelik oluşturarak yok olur.Herkes karadelikleri 
duymuştur. Kimse görmemiştir ya dayakınında 
bulunmamıştır. Bir karadeliğin merkezinde tekillik 
denilen nokta bulunur. Bir karadeliğe düşmüş her şey 
yok olur. Sonsuz yoğunluk ve küçüklükte bir noktaya  
sıkışınca uzay ve zaman bile var oluştan silinir. Bu tekillik  
özünde kütle çekiminin sonsuz derecede güçlü olduğu 
bir noktadır. Orası maddenin yok olduğu yerdir. Orası  
bildiğimiz şekliyle uzay ve zamanın yok olduğu yerdir.  
Gelecekte bir noktada Dünya’dan bir uzay gemisi 
evrenin en akla gelmez nesnesinin ağzına gönderilecek 
bir karadeliğe doğru yolculuk eden uzay aracı derinlerde  
saklanan tekilliği görmez, yalnızca etrafındaki siyahlığı  
görür. Hedefi ışığın bile kaçamayacağı kadar yüksek bir 
kütle çekimine sahiptir.  

Karadelik 

Toplam 14:08 dakika  

   
Araştırmacı yukarıda belirtilen dakikalarda belgesel filmi durdurarak belirtilen kavramları ve süreci 

öğrencilere konu bütünlüğünü sağlayarak anlatmıştır. Soru sormak isteyen öğrencilere söz hakkı verilmiştir. 
Belgesel film tamamlandıktan sonra yıldız oluşum süreci araştırmacı ve öğrenciler tarafından kısaca 
özetlenmiştir. 

Gerçekleştirilen öğrenme sürecinin ardından ise öğrencilere yarı yapılandırılmış son görüşme formunda 
yer alan sorular yöneltilmiş ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar ses kaydına alınmıştır. Ön görüşme de 
olduğu gibi son görüşmede de süreç içerisinde araştırmacı tarafından gözlem yapılmış öğrencilerin konuya ve 
sorulara ilişkin ilgi, tutum ve davranışları konusunda gerekli notlar alınmıştır.  
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Öğrencilerin ön ve son görüşme formu ses kayıtları araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır. Daha sonra öğrencilerin ön ve son görüşme formuna verdikleri cevaplar ile gözlem sonuçları 
karşılaştırılmıştır.   

Verilerin analizi 

Belgesel filmlerle yıldız oluşum süreci öğretiminin öğrencilerin kavram öğrenimine etkisini belirlemek 
amacıyla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeden elde edilen ses kayıtları araştırmacı tarafından bilgisayar 
ortamına aktarılmış ve bu veri setinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin isimleri 
belirtilmemiştir. Yapılan uygulamanın etkisini net bir biçimde belirleyebilmek ve araştırmaya katılan bireylerin 
konu hakkındaki görüşlerini yansıtabilmek amacıyla çalışmada doğrudan alıntılara sık yer verilmiştir. 

Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

 Çalışmada hem gözlem hem yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılarak veri çeşitlendirme işlemi 
yapılmıştır. 

 Veri analizinde elde edilen veri seti ve elde edilen sonuçlar akran değerlendirmesi ile yan uzman 
değerlendirmesi yapılmıştır.  
 

Bulgular 

Ön görüşme sorularına verilen cevaplar incelendiğinde soruların genelde öğrenciler tarafından doğru 
cevaplanamadığı, bazı soruların ise hiç cevaplandırılmadığı tespit edilmiştir. Ön görüşmede yer alan bir yıldızın 
doğumunun sorgulandığı iki numaralı soru “Yıldızlar doğar, yaşar ve ölürler.”, “Yıldız kaydığı zaman yeni bir 
yıldız ortaya çıkar.”, “Küçük kütleli yıldızlar bulutsuları oluşturur. Bulutsular da yıldızları oluşturur.”, “Patlayan 
büyük kütleli yıldızların kalanlarından oluşmaktadır.” biçiminde cevaplar alınmıştır. Ön görüşmenin üçüncü 
sorusunu oluşturan “Büyük kütleli bir yıldızın süpernova patlaması süreci nasıl gerçekleşir ve hangi değişimler 
yaşanır?” ifadesine çoğu öğrencinin hiç cevaplandıramadığı tespit edilmiştir. Yapılan ön görüşmede nebulanın 
ne olduğu sorusu genelde “Uzaydaki gaz ve toz bulutları.” olarak cevaplandırılmıştır. Süpernova patlamasından 
geriye nelerin kaldığını sorgulayan soru ise öğrenciler tarafından “Karadelikler oluşur.”, “Karadelik ve toz 
bulutları kalır.”, “Toz bulutları, göktaşları ve karadelik.” şeklinde cevaplandırılmıştır ve öğrencilerin büyük 
kısmının ilgili soruya toz bulutları ve karadelik cevabını verdiği tespit edilmiştir. Nötron yıldızlarının özelliklerinin 
sorgulandığı soru ise “Mavi ve kırmızı renkleri vardır.”, “Küçükler mavi, ortancalar turuncu, büyükler kırmızı 
renk olurlar.”, “Gençler beyaz, orta yaşlılar sarı, yaşlılar kırmızı renk olurlar.” şeklinde cevaplar alınmış ve 
öğrencilerin nötron yıldızlarının sadece renkleri hakkında bilgiler verdikleri tespit edilmiştir. Nötron yıldızına 
inildiği varsayılsa hangi değişimlerin olduğu sorusu ise öğrenciler tarafından “Rengimiz ve kütlemiz değişir.”, 
“Yerçekimi olmaz, nefes alamayız.”, “Yerçekimi olmaz, oksijen olmaz.”, “Yerçekimi düşer, renkler değişir, 
enerjileri bir anda düşer.” şeklinde cevaplandırılmış, iki öğrenci ise herhangi bir fikrinin olmadığını belirtmiştir. 
Bu durum öğrencilerin uygulama öncesinde konuya yönelik varsayım sorularını cevaplandıramadığı sonucuna 
ulaştırmıştır. Karadeliğin doğumunun nasıl gerçekleştiği sorusu ise “Süpernova patlaması sonucu bir karadelik 
meydana gelir.”, “Ölü yıldızların ve yaşlı yıldızların enerjisinin bitip patlaması sonucu oluşur.”, “Süpernova 
patlaması sonucunda oluşur.”, “Yıldızların patlaması sonucu karadelik oluşur.”, “Ölü yıldızlar birleşir ve 
karadeliği oluşturur.” gibi cevaplar alınmış ve öğrencilerin çoğunun belirtilen soruya süpernova patlaması ile 
karadeliğin oluştuğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

Son görüşme sorularına öğrencilerin verdikleri yanıtlar incelendiğinde cevapların daha bilimsel olduğu, 
doğru cevap sayısında belirgin bir artışın gözlendiği, hiç cevaplandırılmayan sorunun olmadığı ve öğrencilerin 
yapılan uygulamadan keyif aldıkları, izlenilen belgeselin konuyu daha anlaşılır hale getirdiği öğrencilerden alınan 
cevaplar doğrultusunda tespit edilmiştir. Yapılan son görüşmede nebulanın ne olduğu sorusu öğrenciler 
tarafından “Yıldızların doğum evine nebula denir.”, “Yıldızlar arası bir doğum evi bir diğer ismi bulutsudur.” 
“Uzayda gaz atomları ve toz parçacıkları belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunur bu oluşum bulutsu ya da 
nebuladır.”  biçiminde cevaplandırılmıştır. Bir yıldızın oluşum sürecinin sorgulandığı soru ise “Nebulalar çok 
yoğundurlar kütle çekimleri altında içeriye doğru spiral bir yol çizerek ilerler ve buna ön yıldız denir. Nebula 
çizdiği yolda daha hızlı ilerler ve bir sürenin ardından ön yıldızın yörüngesindeki maddeler çarpışır.  Bunun 
sonucunda küçük parçacıklar büyük parçacıkları oluşturur ve tuz ile kum oluşur. Sonunda da yıldız oluşur.”, 
“Kütle çekimleri altında içe doğru bir spiral hareketi oluşur ve yavru yıldız olur. Buna da ön yıldız denir. Ön 
yıldızın yörüngesindeki madde kendisiyle çarpışarak daha küçük parçalar büyük parçaları oluşturur ve yıldızlar 
oluşur.” cevapları alınmıştır. Ön görüşmede çoğu öğrencinin cevaplandırmadığı süpernova patlama sürecinin 
nasıl gerçekleştiği ve hangi değişimlerin yaşandığı sorusu son görüşmede “Yüksek kütleli bir yıldız ölmeye 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

123 
 

yaklaşınca çekirdeğindeki tüm yakıtı bitirir ve çekirdek kararsız hale gelir, enerji kaybeder ve çöküşe başlar. 
Çöküşe başladığında evrendeki tüm yıldızlar kadar enerji yayar. Kısaca bir yıldızın patlaması olayı diyebiliriz.”, 
“Bir yıldızın patlaması olayıdır. Yıldız kararsız hale gelir ve enerji kaybeder.”, “Büyük kütleli yıldızın ölümüne 
yaklaştığında içindeki çekirdeği bitirir, çekirdek kararsız hale gelir, enerji kaybeder ve çöküşe başlar ve bu olaya 
süpernova patlaması denir.” şeklinde cevaplandırılmıştır. Süpernova patlamasından geriye ne kaldığı soru ise 
öğrenciler tarafından “Karadelik oluşur ve etrafta toz bulutları vardır.”, “Karadelikler kalır.”, “Süpernova 
patlaması sonucu karadelik oluşur.” cevapları verilmiş ve öğrencilerin çoğunluğu tarafından ilgili soruya 
karadelik cevabını verdikleri tespit edilmiştir. Nötron yıldızlarının özelliklerini sorgulayan soru ise öğrenciler 
tarafından “Deniz feneri gibi dönerler.”, “Yoğunlukları çok fazla olduğu için ağırlıkları yüz milyon tondan 
fazladır.”, “Nötron yıldızları süpernovanın çökmüş çekirdeğidir, yıldızın manyetik alanı tarafından odaklanan 
ışınları vardır.”, “Süpernovanın çökmüş çekirdeğidir. Dönme özellikleri vardır. Manyetik alan tarafından 
odaklanan ışınları vardır.” biçiminde cevaplandırılmıştır. Bir nötron yıldızına inmeyi başarabilseydiniz ne gibi 
değişimler olurdu sorusu öğrenciler tarafından “Yerçekimi fazla olur ve atmosfer kalınlığı sekiz kilometre yerine 
beş milimetre kalınlığındadır.”, “Atmosfer ayaklarımızın arasında kalır.”, “Yerçekimi fazla olur. Atmosfer kalınlığı 
da beş milimetre olur. Atmosfer ayak parmaklarımızın arasında dolanır.” şeklinde cevaplandırılmıştır. 
Karadeliğin oluşum sürecinin sorgulandığı soru ise “Merkezde yoğunluk artar ve kütle çekimi zamanla uzayı 
emerek çöken yıldızın kalbinde karadelik oluşur.”, “Merkezde yoğunluk çok yüksek olur zamanla uzar. Çöken 
yıldızın kalbinde karadelik doğar. Ayrıca nükleer yakıtını bitirdiğinde kütle çekimi güçlenir, tüm basınç aşılır ve 
yıldız içe doğru sıkışarak karadelik oluşur” şeklinde cevaplandırılmıştır. Son görüşme sorularında öğrencilerin 
yapılan uygulamaya yönelik fikir ve düşüncelerinin sorgulandığı sorular arasında yer alan “İzlediğiniz belgesel 
film sonrasında konuya yönelik olarak düşüncelerinizde bir değişiklik oldu mu? Açıklayınız.” sorusuna 
öğrencilerden “Oldu. Çünkü bu kadar çok bilgi bilmiyordum. Kitaplardan, söylenenlerden nebula, süpernova 
patlaması, nötron yıldızları ve karadelik hakkında bu kadar çok bilgi bilmiyordum ve filmi izleyince daha çok 
aklımda kaldı.”, “Bu belgesel sayesinde daha çok bilgi sahibi oldum. Ayrıca belgeseli izlerken heyecanlanıp 
eğlendim. Çünkü bu konuyu daha iyi öğrenmemi sağladı.”, “Evet, yıldızın doğum şekli tahmin ettiğim gibi 
çıkmadı. Nötron yıldızlarının özelliklerinde birkaç hatam çıktı. Fakat bu belgesel sayesinde hatalarımı düzeltmiş 
oldum.”, “Evet değişiklik oldu. Bilim insanlarının düşünceleri ve konuşmalarının ardından örnek olarak 
gösterilen canlandırmalar konuyu daha iyi kavramamı sağladı.”, “Evet oldu çünkü belgesel izlemek bizim için 
çok eğlenceli ve zevkli.” şeklinde cevaplar alınmıştır. Belgesel filmin konunun öğrenilmesine fayda sağlayıp 
sağlamadığı hakkındaki soru ise “Evet çünkü uzay hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bilgiler 
kapsamlı olduğu için iyi anlaşıldığını düşünüyorum.”, “Belgesel film gerçekten çok güzeldi. Konuyu anlamamıza 
yönelikti. Gerçekten çok eğlenceli ve bilgilendirici bir belgeseldi”. “Evet. Bu sayede merak ettiğim bilgileri 
öğrenmiş, yanlışlarımı düzeltmiş oldum. İleride karşıma çıkarsa bu belgesel sayesinde bilgilerimi 
paylaşabilirim.”, “Evet. Çünkü bu film sayesinde uzay ve yıldızlar hakkında bilgi sahibi olmakla beraber, böyle bir 
konuyu daha çok sevmeye başlıyorsunuz ve bu size heyecan veriyor.” cevapları alınmıştır. Son soru olan diğer 
ders ve konuların belgesel filmlerle işlenmesi hakkında fikirlerin sorgulandığı soru “Evet isterim. Çünkü bence 
insan izlediğini okuduğundan çok aklında tutuyor, o istemese de kalıyor. Bence diğer derslerde böyle olursa çok 
iyi olur anlarız.”, “Evet isterim, daha akılda kalıcı olmasını sağlar.”, “Evet. Çünkü konuları bu şekilde daha iyi 
anladım.”, “Evet isterdim. Çünkü daha akılda kalıcı ve bütün sorularımıza cevap veriyor. Sorularımızın 
cevaplanmasının önemi kadar cevabın netliği ve akılda kalıcılığı da önemli. Belgesellerde daha akılda kalıcı 
olmasını sağlar ve görüntülerle bu anlatımı güçlendiriyor. Belgeseli izlerken kendimi bu alanda uzmanmışım gibi 
hissettim ve böyle hissettiğim için özgüvenim arttı, daha verimli dinlemeye odaklandım ve bütün kelimeleri 
harfi harfine anlamaya çalıştım.”  cevapları alınmıştır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde yapılan araştırmada öğrencilerden elde edilen dönütlere ilişkin bulgular tartışılıp 
yorumlanmıştır. Tartışma ve yorumlar bulgular kısmında yer alan dönütlere uygun olarak ele alınmıştır. 

Öğrencilerin ön görüşme sorularına verdikleri yanıtlar incelendiğinde çoğu cevabın bilimsel 
açıklamalardan uzak, sorunun tam olarak ifade edilmesini istediği kavramların eksik, hatta bazı soruların hiç 
cevaplandırılmamış olduğu verilen dönütler çerçevesinde tespit edilmiştir. Ayrıca ön görüşmede verilen 
cevapların oldukça kısa olduğu, konu hakkında ayrıntılı bilgilerin verilmediği ve cevapların genellikle tek cümle 
ile sonlandırıldığı saptanmıştır. Ön görüşmede “Bir nötron yıldızına inmeyi başardığınızı varsaysak sizce ne gibi 
değişimler yaşanır?” sorusuna öğrencilerin önemli bir kısmının hiç cevaplandırmadığı, cevaplandıran 
öğrencilerin ise yanlış açıklamalar yaptığı belirlenmiştir. Bu durum öğrencilerin uygulama öncesinde konuya 
yönelik varsayım sorularını cevaplandıramadığı sonucuna ulaştırmıştır. Bunun yanında ön görüşme sırasında 
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yapılan gözlemde öğrencilerin uygulama yapılacak konuyu öğrendiklerinde konunun zor olduğunu, ders 
sırasında  bu konuyu anlayamadıklarını ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

Son görüşme sorularına verilen yanıtlar incelendiğinde öğrencilerin aynı sorulara daha bilimsel 
cevaplar verdikleri, hatalı ve eksik cevapların önemli ölçüde azaldığı ve tüm soruların öğrenciler tarafından 
cevaplandırıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanında son görüşme sorularına verilen yanıtların ön görüşmede 
olduğu gibi tek bir cümle ile sonlandırılmadığı, cevapların daha açıklayıcı ve ayrıntılı olduğu saptanmıştır. Tüm 
bunlar yapılan uygulamanın ilgili konuya yönelik olarak öğrencilerin kavram öğrenimine katkı sağladığı 
sonucuna ulaştırmıştır. Seçkin Kapucu ve Aydoğdu’nun (2014) fen bilimleri dersinde belgesel kullanımının 
öğrencilerin başarılarına etkisinin incelendiği araştırmada fen bilimleri dersinde belgesel kullanımın öğrencilerin 
başarılarının arttırılmasına olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Seçkin Kapucu’nun (2013) belgesel 
kullanımının öğrencilerin hücre ile kuvvet konularındaki başarılarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine 
etkisinin incelendiği çalışmada da benzer şekilde belgesel kullanımının öğrencilerin fen bilimleri dersi 
başarılarının arttırılmasına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirilmesine fayda sağladığı 
belirlenmiştir. Ayrıca  çalışma sırasında yapılan gözlemlerde öğrencilerin son görüşme sırasında konunun zor 
olduğu yönündeki algılarının değiştiği, konuya yönelik olarak daha meraklı ve ilgili oldukları belirlenmiştir. Tüm 
bunların yanında son görüşme sorularının son üç sorusunu oluşturan öğrencilerin fikir ve düşüncelerinin 
sorgulandığı sorulara verilen cevaplara bakıldığında yapılan uygulamadan öğrencilerin keyif aldığı, konuyu daha 
kapsamlı ve akılda kalıcı olarak öğrenebilmelerini sağladığı, konuya yönelik olarak özgüvenlerini arttırdığı, diğer 
derslerde benzer şekilde belgesel filmlerin kullanılmasının faydalı olacağını düşündükleri, tüm sorularına yanıt 
bulabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Karaçam, Mirza ve Elitok (2016) belgesel izleme sıklığı ve cinsiyetin fen 
bilimleri dersine yönelik tutumlar üzerine etkisinin incelendiği çalışmada benzer şekilde fen konularına ilişkin 
belgesel izleyen öğrencilerin derse yönelik tutumlarının hiç izlemeyen öğrencilere göre daha olumlu olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Öneriler 

 Bu bölümde yapılan çalışmadan elde edilen bulgulara yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı, okul idaresi 
ve ders öğretmenlerine fen eğitiminden en üst derecede verim elde edebilmek amacıyla birkaç öneri 
sunulmuştur. 

Milli eğitim bakanlığına öneriler: 

 Okullarda teknolojinin kullanımına yönelik alt yapısal sorunların (İnternet, akıllı tahta vb.) çözümü için 
gerekli düzenlemeler yapılabilir. 

 Belgesel ve çeşitli zenginleştirici uygulamaların derslerde kullanımına yönelik hizmet içi eğitimler 
düzenlenebilir. 
 

Okul idaresine öneriler: 

 Okulda teknolojinin kullanımına yönelik alt yapısal eksikliklerin tespit edilmesi ve gerekli mercilere 
bildirimi sağlanabilir. 

 Öğretmen ve öğrencilerin derslerde belgeseller olmak üzere zenginleştirici eğitim uygulamalarını 
özendirici uygulamalar sağlanabilir. 

 

Öğretmenlere öneriler: 

 İşlenen ünite ve konulara yönelik belgeseller kullanarak daha zengin bir öğrenme ortamı sağlanabilir. 

 Öğrencilerin ders dışında kalan vakitlerinde konulara veya bilime yönelik belgesel önerileri sunarak 
ders dışında kalan vakitlerin verimli geçmesi sağlanabilir. 
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Öz 

 Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden alan taraması (Survey Yöntemi) yöntemi kullanılmıştır. Alan 
taraması mevcut olan durumu tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Araştırılmak istenen konu ile ilgili 
olarak mevcut olan konumu ve seviyeyi tespit etmek amacıyla alan taraması yöntemi kullanılır (Çepni, 2014). 
Çalışmanın örneklem seçimi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit rastgele seçimi kullanılarak 
oluşturulmaktadır. Örneklem grubu bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 109 Fen Bilgisi ve 123 Sınıf 
Öğretmenliği Öğretmen adayı tarafından oluşmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçları olarak 2 adet 5’li likert 
yapıda ölçek kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerinin yeterlilik algılarını belirlemek amacıyla 
Anagün, Atalay, Kılıç and Yaşar (2016) tarafından geliştirilen “21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algısı Ölçeği” ve Ng 
(2012) tarafından gelişştirilen ve Hamutoğlu, Canan Güngören, Kaya Uyanık ve Gür Erdoğan (2017) tarafından 
Türkçeye uyarlanan dijital okuryazarlıklarını belirlemek amacıyla “Dijital Okuryazarlık Ölçeği (DOYÖ)” 
kullanılmıştır. 
Çalışmada elde edilen veriler uygun istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediği kolmogorov-smirnov, normal dağılım eğrisinin çizdirdiği histogram ve çarpıklık ve basıklık 
katsayı değerleri incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği aynı 
zamanda parametrik özellikler taşıdıkları görülmektedir. Bu sonuç ile elden edilen verilerin analizinde frekans, 
yüzde, aritmetik ortalama ve gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklemler t-testi ile tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Öğretmen adaylraının dijital okuryazarlık düzeylerinin benzer olduğu 
görülmektedir. Her iki öğretmen adayı grubunda erkek öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyleri daha fazladır. 
Bununla beraber, 3. Ve 2. Sınıf öğretmen adaylarının dijital okur yazarlık düzeyleri 4. Sınıfa göre daha fazladır. 
Akademik not ortalaması yüksek olan öğretmen adaylarının dijital okuryaqzarlık düzeyleri daha düşüktür. Öte 
yandan fen blgisi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl yeterlilik algıları sınıf öğretmenliliği öğretmen adaylarından 
daha fazladır.   

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitim, 21. yüzyıl. Becerileri, Dijital Okur Yazarlık, Öğretmen Adayı 

Abstract 

  In this study, Survey Method, which is one of the quantitative research methods, was used. Field survey is 
used to determine the current situation. Survey Method is used to determine the current situation. Survey 
method is used to determine the current position and level in relation to the subject to be investigated. 
(Chepni, 2014). The sample selection of the study is created using simple random selection from probable 
sampling methods. The sample group consists of 109 Science and 123 Class Teacher candidates studying at a 
public university. Two 5-point Likert scale scales were used as data collection tools of the study. Developed by 
Anagün, Atalay, Kılıç and Yaşar (2016) to determine the competence perceptions of pre-service teachers' 21st 
century skills. Century Skills Proficiency Perception Scale and “Digital Literacy Scale was used to determine 
digital literacy developed by Ng (2012) and adapted to Turkish by Hamutoğlu, Canan Güngören, Kaya Uyanık 
and Gür Erdoğan (2017) was used. Kolmogorov-smirnov, whether the data shows normal distribution, 
histogram with normal distribution curve and kurtosis coefficient values were examined. As a result of the 
examination, it is seen that the data show normal distribution and also have parametric properties. In the 
analysis of the data obtained with this result, one-way variance analysis techniques were used for frequency, 
percentage, arithmetic mean and inter-group comparisons with independent t-test. It is seen that the digital 
literacy levels of pre-service teachers are similar. Male students have higher digital literacy levels in both pre-
service teacher groups.  However, the digital literacy level of 3rd and 2nd grade pre-service teachers is higher 
than the 4th grade. The digital literacy level of pre-service teachers with high academic grade points is lower. 
On the other hand, pre-service science teachers' perceptions of 21st-century efficacy are higher than classroom 
teacher candidates. 

Keywords:  Science Education, Digital Literacy, 21st Century Skill, Teacher Candidate 
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Giriş 

Değişen ve her geçen gün farklılaşan eğitim öğretim süreçlerinde yeni ve çeşitli ihtiyaç ve gereksinimler ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle öğrencilerin bu ihtiyaçlara cevap bulması konusunda öğretmenler son derece önemli bir 
yer tutmaktadır. Özellikle doğa, yaşam ve günlük hayatımız ile iç içe olan fen bilimleri, öğrencilerin ilgileri ve 
meraklarını son derece fazlasıyla çekmektedir. Okul öncesi dönemden itibaren özellikle ilkokul ve ortaokul ile 
birlikte 3. sınıftan 8. sınıfa kadar ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir içeriğe sahiptir.  Öğrencilerin ihtiyaçlarına 
cevap aranması noktasında en birincil kaynağı öğretmenler oluşturmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin çeşitli 
öğrenci soruları karşısında farklı beceri türlerine sahip olması gerekmektedir (Darling-Hammond, 2000). 
Öğretmenlerin lisans dönemlerinde elde ettikleri beceriler meslek süreçleri boyunca kendileri ile birlikte 
ilerlemektedir.  Bu nedenle lisans döneminde sahip oldukları kazanımlar son derece önem taşımaktadır. 
İlerleyen yıllarda gerçekleştirilecek olan hizmet içi eğitim kursları ve profesyonel gelişim kurlarında benzer 
şekillerde öğretmenlerin gelişiminde katkı sağlaması gerekmektedir. Ancak özellikle modern çağın 
gerekliliklerinden olan teknolojinin etkin biçimde kullanılması öğretmen ve öğretmen adayları için büyük önem 
taşımaktadır. Yalnızca teknolojik beceriler değil bunun yanı sıra çağa uygun becerilerin kazanılması önemlidir. 
Öğretmen adaylarının göstermiş olduğu profil ilerleyen yıllarda öğretmenlerin göstermiş olduğu profil 
demektedir. Bu nedenle teknoloji kullanımı ve çağa ayak uydurulması noktasında öğretmen adaylarının durumu 
önem taşımaktadır. Özellikle ülkemizde ve tüm dünyada yaşanılan pandemi dönemi bu durumu daha da açığa 
kavuşturmaktadır. Dijital içeriğin hazırlanması, sunulması, dağıtılması ve geri dönüt alınması bu dönemde daha 
önem kazanmıştır. Öğretmen adaylarının dijital içerik okuma becerileri bu nedenle önem taşımaktadır. 

Dijital okuryazarlık, doğru bilgiye ulaşılması, kullanılması ve üretilmesi noktasında ve birçok etkinlik içerisinde 
farklı teknolojileri sürece entegre ederek kullanıla bilme becerilerini kapsamaktadır. (Hamutoğlu, Canan 
Güngören, Kaya Uyanık & Gür Erdoğan, 2017).  Diğer bir tanıma göre; bilgininin bilgisayar yolu ile geniş alanlara 
yayılımı ve kullanılma becerisidir (Pool, 1997). Dijital okuryazarlık, yalnızca dijital içeriğe ulaşma ile sınırlı 
değildir. Aynı zamanda günlük yaşamda da kullanılmasını kapsamaktadır. Bunun yanı sıra yaşam ile becerilerin 
transferi ve kazanılan bilginin eleştirel değerlendirilmesi yeterliliğini de kazanır (Martin, 2008).  Dijital okur yazar 
birey,doğru bilgiyi bulup ulaşabilen, kullanan ve bu bilgiyi farklı formalara dönüştürerek dağıtabilen 
kişilerdir.(Kozan & Bulut Özek, 2019). 

ISTE (2016), 21. yüzyılda öğrencilerinin özellikle dijital dünyada teknoloji kullanarak öğrenmeye yönelik sahip 
olması gereken beceri ve yeterlikleri içeren standartlar belirlenmiştir.  NCREL (2003) dijital ortamlarda ve 
günümüzde gereksinim duyulan becerilerden bir tanesini dijital çağ okuryazarlığı olarak belirtmektedir. 

Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda insanlar farklı beceri türlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Farklı ve 
geniş alanlarda hizmet veren kuruluşlar bu ihtiyaç duyulan becerileri 21. yüzyıl becerileri olarak 
tanımlamaktadırlar (Kozikoğlu & Altunova, 2018). Sabit bir içeriğe sahip olamayan 21. yüzyıl. becerileri bağlı 
olduğu yapıya göre beceri türleri içerebilmektedir. Ancak hangi alanda olursa olsun 21. Yüzyıl becerilerine sahip 
bireyler eleştirel ve yaratıcı düşünebilen bireyler olmaları gerekmektedir (Uluyol & Eryılmaz, 2015). Alan yazın 
incelendiğinde ve bu çalışmada temel alınan 21. yüzyıl beceri türleri ise, yaşam ve kariyer becerileri, öğrenme 
ve yenilenme becerileri ve bilgi, medya ve teknoloji becerileridir. Üç beceri türü de özellikle modern eğitim 
anlayışında ve dijital çağda bulunması gereken beceri türlerindendir.  

Özellikle çağımızda teknolojinin hızlı ve kısmen öngörülemez ilerleyişi eğitim alanında farklı beceri ve beceri 
türlerinin yer almasını zorunlu hale getirmektedir. Özellikle ülkemizde öğretmen adaylarının lisans döneminde 
edindikleri veya kazandıkları beceriler ilerleyen mesleki yaşamları süresince büyük öneme sahiptir. Bu nedenle 
dijital okuryazarlık ve 21. yüzyıl. becerilerine yönelik yeterlilik algıları ilerleyen yıllar için büyük önem 
taşımaktadır. Dijital okur yazarlık ve 21. yüzyıl. becerilerine yönelik çalışmalar alan yazında yer almaktadır. 
Ancak sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının birlikte yer aldığı ve aynı anda dijital okur yazarlık düzeyleri ve 
21. yüzyıl becerileri yeterlilik algılarının birlikte yer aldığı bir çalışamaya rastlanılmamıştır.  

Araştırmanın problem cümlesi “öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ve 21. Yüzyıl. becerilerinin akademik 
not ortalaması, sınıf düzeyi, cinsiyet ve bölüm değişkeni arasındaki ilişki nasıldır?” şeklindedir. Araştırmanın 
amacı aşağıdaki biçimde belirlenmiştir: 

 Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri nedir? 

 Öğretmen adayların dijital okuryazarlık düzeyleri cinsiyet, öğrenim gördüğü program, akademik başarı 
değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 21. Yüzyıl becerilerine yönelik yeterlilik algıları nedir? 
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 Öğretmen adayların 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlilik algıları cinsiyet, öğrenim gördüğü program, 
akademik başarı değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden alan taraması (Survey Yöntemi) yöntemi kullanılmıştır. Alan 
taraması mevcut olan durumu tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Araştırılmak istenen konu ile ilgili 
olarak mevcut olan konumu ve seviyeyi tespit etmek amacıyla alan taraması yöntemi kullanılır (Çepni, 2014).  

Katılımcılar  

Çalışmanın örneklem seçimi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit rastgele seçimi kullanılarak 
oluşturulmaktadır. Örneklem grubu bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 120 Fen Bilgisi ve 150 Sınıf 
Öğretmenliği Öğretmen adayı tarafından oluşmaktadır. Ancak çalışmada 11 fen bilgisi ve 27 sınıf öğretmenliği 
öğretmen adayından alınan verilerde eksiklik yaşanmasından dolayı 109 fen bilgisi ve 123 sınıf öğretmenliği 
öğretmen adayı yer almaktadır.   

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın veri toplama araçları olarak 2 adet 5’li likert yapıda ölçek kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının 

21. yüzyıl becerilerinin yeterlilik algılarını belirlemek amacıyla Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2016) tarafından 

geliştirilen “21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.86 

olarak bulunmuştur.  Ng (2012) tarafından geliştirilen ve Hamutoğlu, Canan Güngören, Kaya Uyanık ve Gür 

Erdoğan (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan dijital okuryazarlıklarını belirlemek amacıyla “Dijital Okuryazarlık 

Ölçeği (DOYÖ)” kullanılmıştır. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,81 olarak bulunmuştur 

Verilerin Analizi 

Çalışmada elde edilen veriler uygun istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal 
dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov Smirnov, normal dağılım eğrisinin çizdirdiği histogram, çarpıklık ve 
basıklık katsayı değerleri incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği aynı 
zamanda parametrik özellikler taşıdıkları görülmektedir. Bu sonuç ile elden edilen verilerin analizinde frekans, 
yüzde, aritmetik ortalama ve gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklemler t-testi ile tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır 

Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında elde edilen veriler uygun yöntem ve teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen 
adaylarından alınan veriler sırasıyla dijital okuryazarlık düzeyleri ve 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algılarının 
analizleri ile devam etmektedir.  

 

Tablo 1 

 Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Ortalaması 

 

Tablo incelendiğinde öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin ortalamaları fen bilgisi öğretmenliği 
için X=3.771 ± 0.0615, sınıf öğretmenliği için ise X=3.794 ± 0.0603 düzeyinde olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 N X̄ Ss Min. Maks. 

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları 109 3.771 0.0615 1.29 5 

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adayları 123 3.794 0.0603 1.24 5 
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Tablo 2. 

 Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Bölümlerine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin 
Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 N X̄ Ss Sd t P 

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları 109 3.771 0.6426 230 -0.267 0.789 

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adayları 123 3.794 0.6695    

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının dijital okur yazarlık düzeylerinin bulundukları bölüm değişkenine 
göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (t=-0.267; p>0.05) 

Tablo 3. 

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Okur Yazarlık Düzeylerinin Sınıf Düzeylerine İlişkin Tek. Yönlü Varyans 
Analizi (One Way ANOVA) Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 3.222 2 1.611 4.127 0.019 

Gruplar içi 41.378 106 0.090   

Toplam 44.600 108    

Tablo incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin sınıf düzeyine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre anlamlı fark tespit edilmiştir 
(p<0.05 

Tablo 4. 

Sınıf Düzeyi (I) X̄ Sınıf Düzeyi (J) I-J p 

 
2 

3.8513 3 -0.077 0.599 

4  0.320 0.032* 

 
3 

3.9285 2  0.077 0.599 

4  0.397 0.008* 

 
4 

3.5310 2 -0.320 0.032* 

3 -0.397 0.008* 

Tablo 4 incelendiğinde 3. Sınıf öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeyi, 2. Sınıf öğrencilerinin ve 4. Sınıf 
öğrencilerinin dijital okur yazarlık düzeylerinden farklıdır.  Aynı zamanda 2. Sınıf öğrencilerinin dijital 
okuryazarlık düzeyleri 4. Sınıf öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeyinden anlamlı bir biçimde farklıdır. Fen 
bilgisi öğretmen adayları içerisinde dijital okur yazarlık düzeyi en yüksek olan 3. Sınıf öğrencileridir. 

Tablo 5.  

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Dijital Okur Yazarlık Düzeylerinin Sınıf Düzeylerine İlişkin Tek. Yönlü 
Varyans Analizi (One Way ANOVA) Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 0.771 2 0.385 0.858 0.427 

Gruplar içi 53.917 120 0.449   

Toplam 54.688 122    

Tablo 5 incelendiğinde sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin sınıf düzeyine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre anlamlı farklılık olmadığı tespit 
edilmiştir (p>0.05).  
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Tablo 6. 

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 N X̄ Ss Sd t P 

Kadın 92 3.730 0.6258 107 -1.581 0.117 

Erkek 17 3.996 0.7044    

Tablo 6 incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okur yazarlık düzeylerinin cinsiyet değişkenine 
göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (t=-1.581; p>0.05) 

Tablo 7. 

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığına İlişkin Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 N X̄ Ss Sd t P 

Kadın 88 3.728 0.6162 121 -1.754 0.082 

Erkek 35 3.961 0.7726    

Tablo 7 incelendiğinde sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının dijital okur yazarlık düzeylerinin cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (t=-1.754; p>0.05) 

Tablo 8. 

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Okur Yazarlık Düzeylerinin Akademik Not Ortalaması Değişkenine İlişkin 
Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 0.476 3 0.159 0.377 0.770 

Gruplar içi 44.125 105 0.420   

Toplam 44.600 108    

Tablo 8 incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin akademik not ortalaması 
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre anlamlı farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).  

Tablo 9 

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Dijital Okur Yazarlık Düzeylerinin Akademik Not Ortalaması 
Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 0.856 3 0.285 631 0.597 

Gruplar içi 53.832 119 0.452   

Toplam 54.688 122    

Tablo 9 incelendiğinde sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin akademik not 
ortalaması değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre 
anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).  

Tablo 10.  

Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algılarının Cinsiyetlerine Göre Bağımsız 

Örneklemler t-Testi Sonuçları 
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  Cinsiyet N X̄ Ss Sd t p 

 

 

 

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği 

21. Yüzyıl Becerileri 
Toplam 

Kadın 92 4.017 0.361 107 1.127 0.262 

Erkek 17 3.902 0.513 

Öğrenme ve Yenilenme 
Becerileri 

Kadın 92 3,861 0.460 107 0.813 0.418 

Erkek 17 3.751 0.729 

Yaşam ve Kariyer 
Becerileri 

Kadın 92 4.178 0.346 107 1.522 0.131 

Erkek 17 4.022 0.569 

Bilgi. Medya ve Teknoloji 
Becerileri 

Kadın 92 4.050 0.655 107 0.303 0.763 

Erkek 17 4.000 0.448 

 

 

 

Sınıf 
Öğretmenliği 

21. Yüzyıl Becerileri 
Toplam 

Kadın 88 3.965 0.438 121 1.952 0.053 

Erkek 35 3.800 0.382 

Öğrenme ve Yenilenme 
Becerileri 

Kadın 88 3.824 0.511 121 1.308 0.193 

Erkek 35 3.692 0.495 

Yaşam ve Kariyer 
Becerileri 

Kadın 88 4.125 0.491 121 2.342 0.021* 

Erkek 35 3.908 0.381 

Bilgi. Medya ve Teknoloji 
Becerileri 

Kadın 88 4.112 0.543 121 0.741 0.460 

Erkek 35 4.029 0.616 

Tablo 10 incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyet değişkeni açısından tüm beceri türleri arasında 
arasın da anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bunun yanı sıra sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının cinsiyet 
değişkeni açısından yalnızca yaşam ve kariyer becerileri açısından kadın öğrenciler lehine anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir. 

Tablo 11.  

Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algılarının bulundukları bölüm değişkenine göre 

Bağımsız Örneklemler t-Testi Sonuçları 

  X̄ Ss Sd t p 

21. Yüzyıl Becerileri Toplam Fen Bilgisi 3.939 0.418 230 1.331 0.185 

Sınıf Öğretmenliği 3.864 0.442 230 

Öğrenme ve Yenilenme 

Becerileri 

Fen Bilgisi 3.771 0.520 230 -3.190 0.002 

Sınıf Öğretmenliği 3.987 0.509 230 

Yaşam ve Kariyer Becerileri Fen Bilgisi 4.084 0.433 230 0.385 0.701 

Sınıf Öğretmenliği 4.058 0.572 230 

Bilgi. Medya ve Teknoloji 

Becerileri 

Fen Bilgisi 4.028 0.604 230 0.498 0.619 

Sınıf Öğretmenliği 3.993 0.476 230 

Tablo 11 incelendiğinde fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğretmen adayları arasında öğrenme, ve yenilenme 
becerileri arasında sınıf öğretmenliği öğretmen adayları yönünde anlamlı farklılık bulunmaktadır. Diğer beceri 
türleri incelendiğinde gruplar arasında anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 12.  

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algılarının Bulundukları Sınıf 
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) Sonuçları 

 

 Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

21. Yüzyıl Becerileri 

Toplam 

Gruplar arası 0.500 2 0.250 1.435 0243 

Gruplar içi 18.448 106 0.174 

Toplam 18.947 108  

Öğrenme ve Yenilenme 

Becerileri 

Gruplar arası 0.667 2 0.334 1.238 0.294 

Gruplar içi 28.576 106 0.270 

Toplam 29.243 108  

Yaşam ve Kariyer 

Becerileri 

Gruplar arası 0.667 2 0.334 1.806 0.169 

Gruplar içi 19.587 106 0.185 

Toplam 20.254 108  

Bilgi. Medya ve Teknoloji 

Becerileri 

Gruplar arası 0.321 2 0.161 0.434 0.649 

Gruplar içi 39.199 106 0.370 

Toplam 39.520 108  

Tablo 12 incelendindiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerisi ve  diğer 

becerileri türleri arasında yer aldıkları sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık görülmektedir. 

Tablo 13. 

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algılarının Bulundukları Sınıf 

Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) Sonuçları 

 Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

21. Yüzyıl Becerileri 

Toplam 

Gruplar arası 0.578 2 0289 1.488 0.230 

Gruplar içi 23.314 120 0.194 

Toplam 23.892 122  

Öğrenme ve Yenilenme 

Becerileri 

Gruplar arası 1.326 2 0.663 2.625 0.077 

Gruplar içi 30.313 120 0.253 

Toplam 31.639 122  
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Yaşam ve Kariyer 

Becerileri 

Gruplar arası 0.102 2 0.051 0.153 0.859 

Gruplar içi 39.940 120 0.333 

Toplam 40.041 122  

Bilgi. Medya ve Teknoloji 

Becerileri 

Gruplar arası 1.090 2 0.545 1.148 0.090 

Gruplar içi 26.621 120 0.222 

Toplam 27.710 122  

Tablo 13 incelendiğinde sınıf öğretmeni öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerisi ve diğer becerileri türleri 
arasında yer aldıkları sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık görülmektedir. 

Tablo 14.  

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algılarının Akademik Not Ortalaması 

Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) Sonuçları 

 Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

21. Yüzyıl Becerileri 

Toplam 

Gruplar arası 0.341 3 0.114 0.642 0.590 

Gruplar içi 18..606 105 0.177 

Toplam 18.947 108  

Öğrenme ve Yenilenme 

Becerileri 

Gruplar arası 0.816 3 0.275 1.018 0.388 

Gruplar içi 28.416 105 0.271 

Toplam 29.243 108  

Yaşam ve Kariyer 

Becerileri 

Gruplar arası 4.092 3 1.364 6.169 0.001 

Gruplar içi 23.213 105 0.221 

Toplam 27.304 108  

Bilgi. Medya ve Teknoloji 

Becerileri 

Gruplar arası 6.117 3 2.039 3.895 0.011 

Gruplar içi 54.968 105 0.521 

Toplam 61.084 108  

Tablo 14 incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl beceri arasında ve öğrenme ve yenilenme 
beceri türleri arasında akademik not ortalaması değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bunun 
yanı sıra yaşam ve kariyer becerileri ve bilgi, medya ve teknoloji becerileri türlerinin akademik not ortalaması 
değişkeni açısından anlamlı farklılık oluşturduğu görülmektedir.  
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Tablo 15.  

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algılarının Akademik Not Ortalaması 

Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) Sonuçları 

 Akademik Not 

Ortalaması (I) 

X̄ Akademik Not 

Ortalaması (J) 

I-J p 

Yaşam ve Kariyer 

Becerileri 

1 3.9861 2 -0.021 0.904 

3 -0.377* 0.030 

4 -0.471* 0.013 

2 4.0076 1 0.021 0.904 

3 -0.356* 0.001 

4 -0.449* 0.001 

3 4.36 1 0.377* 0.030 

2 0.356* 0.001 

4 -0.093 0.446 

4 4.2437 1 0.471* 0.013 

2 0.449* 0.001 

3 0.935 0.446 

Bilgi. Medya ve 

Teknoloji Becerileri 

1 4.1389 2 0.207 0.448 

3 0.508 0.057 

4 0.769* 0.008 

2 3.9318 1 -0.207 0.448 

3 0.301 0.072 

4 0.562* 0.006 

3 3.6306 1 -0.508 0.057 

2 -0.301 0.72 

4 0.261 0.168 

4 3.3693 1 -0.769* 0.008 

2 -0.562* 0.006 

3 -0.261 0.168 

 

Tablo 15 incelendiğinde akademik not ortalaması yüksek olan öğrencilerin Yaşam ve Kariyer Becerisi 
puanlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 1. ve 3., 1. ve 4., 2. ve3., 2. ve 4. Akademik not 
ortalaması gruplar arasında yer alan öğrenciler arasında anlamlı farklılık olduğu görülmetedir. akademik not 
ortalaması yüksek olan öğrencilerin Bilgi, Medya ve Teknoloji becerileri puanlarının düşük olduğuı 
görülmektedir. Bunun yanı sıra 1. ve 4., 2.ve 4. Akademik not ortalaması grupları arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir. 

Tablo 16. 

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algılarının Akademik Not 

Ortalaması Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) Sonuçları 

 Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

21. Yüzyıl Becerileri 

Toplam 

Gruplar arası 1.862 3 0.621 3.642 0.228 

Gruplar içi 19.592 119 0.170 

Toplam 21.453 122  

Öğrenme ve Yenilenme 

Becerileri 

Gruplar arası 1.122 3 0.374 1.465 0.58 

Gruplar içi 30.386 119 0.255 
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Toplam 31.508 122  

Yaşam ve Kariyer 

Becerileri 

Gruplar arası 1.621 3 0.540 2.569 0.594 

Gruplar içi 25030 119 0.210 

Toplam 26.651 122  

Bilgi. Medya ve Teknoloji 

Becerileri 

Gruplar arası 0.676 3 0.225 0.635 0.015 

Gruplar içi 42.211 119 0.355 

Toplam 42.887 122  

 

Tablo 16 incelendiğinde Sınıf öğretmen adaylarının 21. 21. Yüzyıl Becerileri Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri 
tüünde akademik not ortalaması değişkeni açısından anlamlı fark tespit edilmiştir. Diğer beceri türlerinde 
gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmemeiştir. 

Tablo 17. 

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen  Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerilerisi Yönelik 

Yeterlik Algılarının Akademik Not Ortalaması Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) 

Sonuçları 

 Akademik Not 

Ortalaması (I) 

X̄ Akademik Not 

Ortalaması (J) 

I-J p 

 

 

 

 

21. Yüzyıl Becerileri 

Toplam 

2 3.7682 3 -0.1309 0.247 

4 -0.2925* 0.010 

5 0.1491 0.474 

3 3.8991 2 0.1309 0.247 

4 -0.1616 0.059 

5 0.2800 0.152 

4 4.0607 2 0.2925* 0.010 

3 0.1616 0.059 

5 0.4416* 0.024 

5 3.6109 2 -0.1491 0.474 

3 -0.2800 0.152 

4 -0.4416* 0.024 

 

Tablo 17 incelendiğinde akademik ortalaması yüksek olan öğrencilerin 21. Yüzyıl becerileri Bilgi, Medya ve 
Teknoloji Becerilesi yeterlilik algı düzeyleri daha düşük olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 2. Ve 4., 4. Ve 5. 
Akademik not ortalaması grubunda yer alan sınıf öğretmeni öğretmen adayları arasında 21.yüzyıl becerileri 
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerisi yeterlilik algıları aritmetik puanları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretmen adaylarının dijital okur yazarlık düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmenliği 

öğretmen adaylarının dijital okur yazarlık puanları fen bilgisi öğretmen adaylarına göre daha yüksek olsa da 

aralarında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  Alan yazında fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık 

seviyelerinin yüksek olduğunu gösteren çalışmalar bulunmamaktadır (Üstündağ, Güneş & Bahçivan, 2017). Alan 

yazında sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık seviyelerinin yüksek olduğunu gösteren 

çalışmalar bulunmamaktadır (İşçioğlu & Kocakuşak, 2012). Ancak öğretmen adaylarının birlikte 

karşılaştırıldığında benzer seviyelerde olunduğu görülmektedir (Özerbaş & Kuralbayeva, 2018; Gürtekin, 2019). 

Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri öğrenim 

gördükleri sınıf düzeylerine göre değişiklik göstermemektedir.  Ancak fen bilgisi öğretmen adaylarında değişiklik 

göstermektedir.  Genel anlamda sınıf düzeyi arttıkça dijital okuryazarlık düzeyinin de arttığı söylenebilir.  

Öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik her geçen yıl bilgi birikimlerin ve farkındalıklarının artmasının dijital 

okuryazarlık seviyelerinin artmasında etkili olduğu söylenebilir. Çalışma bulgularının benzer sonuçları alan 
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yazında yer almaktadır (Hamutoğlu, Güngören, Gür Erdoğan & Kaya Uyanık, 2017; Özerbaş & Kuralbayeva, 

2018; Kozan & Bulut Özek, 2019; Gürtekin, 2019).  Araştırmaya katılan öğretmen adayları incelendiğinde, 

adayların dijital okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. 

Cinsiyete göre farklılık göstermeyen çalışmalar bulunmaktadır (Özden, 2018). Ancak erkek öğreten adaylarının 

dijital okur yazarlık düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan yapılan bazı araştırmalarda erkek 

öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık seviyelerinin kadın öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdiği ve bu farklılığın erkek öğretmenler lehine olduğu görülmüştür. (Kıyıcı, 2008; Yaşar, 2015; Çetin, 2016; 

Özerbaş & Kuralbayeva, 2018; Gürtekin, 2019). Elde edilen bu sonuç toplumsal olarak erkeklerin kadınlara göre 

dijital teknolojilere karşı daha meraklı olmalarıyla ve dijital teknolojilerle daha çok zaman harcamalarıyla ilişkili 

olabilir (Kozan & Bulut Özek, 2019). Bu araştırmada öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik 

algılarını belirleyerek bu algıların cinsiyet, program, sınıf düzeyi ve akademik not ortalaması düzeyine göre 

anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada sınıf 

öğretmenliği öğretmen adaylarının “Öğrenme ve Yenilenme Becerileri”, fen bilgisi öğretmen adaylarının ise 

“Yaşam ve Kariyer Becerileri” ve “Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri” ni kapsayan 21. yüzyıl becerilerinin 

tamamına yönelik yeterlik algılarının daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır.  “Öğrenme ve Yenilenme 

Becerileri” sınıf öğretmenliği öğretmen adayları yönünde anlamlı fark görülmektedir.  Bu araştırmada öğretmen 

adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarını belirleyerek bu algıların cinsiyet, program, sınıf 

düzeyi ve akademik not ortalaması düzeyine göre anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit etmek 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının “Öğrenme ve Yenilenme 

Becerileri”, fen bilgisi öğretmen adaylarının ise “Yaşam ve Kariyer Becerileri” ve “Bilgi, Medya ve Teknoloji 

Becerileri” ni kapsayan 21. yüzyıl becerilerinin tamamına yönelik yeterlik algılarının daha yüksek düzeyde 

olduğu saptanmıştır.  “Öğrenme ve Yenilenme Becerileri” sınıf öğretmenliği öğretmen adayları yönünde anlamlı 

fark görülmektedir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyet değişkeni 21. Yüzyıl becerilerine yönelik yeterlilik 

algılarında anlamlı bir fark oluşturmamaktadır. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının cinsiyet değişkeninde 

“Yaşam ve Kariyer Becerileri” kadın öğrenciler yönünde anlamlı farklılık görülmektedir., Gülen (2013), Karakaş 

(2015) ve Başar (2018) kadın öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır.  Fen bilgisi öğretmen adaylarının bulundukları sınıf değişkeni 21. Yüzyıl becerilerine 

yönelik yeterlilik algılarında anlamlı fark oluşturmamaktadır. Gülen (2013), çalışma yaptığı öğrencilerin sınıf 

düzeyi arttıkça 21. yüzyıl becerilerini kullanma düzeylerinin düştüğünü tespit etmiştir. Sınıf öğretmenliği 

öğretmen adaylarının bulundukları sınıf değişkeni 21. Yüzyıl becerilerine yönelik yeterlilik algılarında anlamlı 

fark oluşturmamaktadır. Üçüncü sınıf öğretmen adaylarının yaşam ve kariyer becerilerine yönelik yeterlik 

algılarının ikinci sınıflara göre anlamlı biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Benzer şekilde Oral & Yazar 

(2015) üçüncü sınıfa devam eden öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının yüksek 

olduğunu belirlemiştir.  Diker Coşkun (2009) ise araştırmalarında son sınıf öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme 

eğilimlerinin birinci sınıf öğrencilerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öte yandan bu araştırmada 

21. yüzyıl becerileri yeterlik algısına ilişkin üçüncü sınıflardaki anlamlı yüksekliğe rağmen dördüncü sınıflarda bir 

düşüş olması, bu sınıf düzeyinde öğretmen adaylarının iş bulma, yaşamda başarılı olma kaygılarının artışıyla 

açıklanabilir Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algılarının akademik not 

ortalaması değişkenin’ de   “Yaşam ve Kariyer Becerileri” ve “Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri” anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir.  Yaşam ve kariyer becerilerinde akademik not ortalaması yüksek olan öğrencilerin algı 

düzeyleri daha yüksektir. Bilgi, medya ve teknoloji becerilerinde ise akademik not ortalaması düşük olan 

öğrencilerin algı düzeyleri daha yüksektir. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine 

Yönelik Yeterlik Algılarının akademik not ortalaması değişkenine göre “Bilgi. Medya ve Teknoloji Becerileri” 

‘inde anlamlı farklılık görülmektedir. Akademik not ortalaması orta ve düşük düzeyde olan öğrencilerin algı 

düzeyleri daha yüksektir. 

Sonuç olarak sınıf öğretmenliği öğretmen adayları ve fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık 

düzeyleri birbirlerine çok yakın seviyededir. Bu doğrultuda iki öğretmen aday grubunun da bezer seviyede 

oldukları görülmektedir. Bunun yanı sıra iki öğretmen aday grubunda sırası ile 3., 2. Ve 4. Sınıf öğretmen 

adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri yüksektir.  Yüksek öğretim kurumunun yenilemiş olduğu fen bilgisi 
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öğretmenliği lisans programı hali hazırda 1., 2., ve 3. sınıf düzeylerinde yürütülmektedir. Programı oluşturan 

dersler işlendiğinde yeni ve eski program arasında oluşan fark açıklanabilmektedir. Bunun yanı sıra akademik 

not ortalaması yüksek olan öğrencilerin genellikle yazılı kaynaklara yönelmesi dijital okur yazarlık düzeylerini 

etkilemektedir.  

Öneriler;  

 Öğretmen adaylarının özellikle dijital okur yazarlık düzeylerinin artmasını sağlayacak ders, kurs ve 

çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

 Öğretmenlerin hizmet içi eğitim vasıtasıyla dijital okuryazarlık ve 21. Yüzyıl yeterlilik algıları düzeylerini 

arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirile bilinir. 
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Muhakemelerinin Araştırılması 
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Öz 

Bu araştırmanın amacı, farklı alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının çeşitli sosyo-bilimsel 
konularla ilgili karar verme süreçlerindeki muhakemelerini araştırmaktır. Araştırmada nitel araştırma 
metodolojisi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin fen bilgisi, matematik, sosyal 
bilgiler, Türkçe, sınıf, okul öncesi eğitimi alanlarında öğrenim gören 54 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Araştırmanın veri kaynağı araştırmacılar tarafından geliştirilen “Çeşitli Sosyo-bilimsel Konular Görüş Formu”dur. 
Form iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm öğretmen adaylarının genel profillerini (medya kullanımları, en sık 
kullanılan sosyal medya araçları gibi) belirlemek amacıyla oluşturulmuş, ikinci bölüm ise çeşitli sosyo-bilimsel 
konularla ilgili (nükleer santraller, gen terapisi, kürtaj, genetiği değiştirilmiş organizmalar, klonlama) 
muhakemelerinin belirlenmesine yönelik hazırlanmıştır. Katılımcıların genel profillerine bakıldığında tüm 
alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal medya araçlarından en fazla Instagram, sonra sırası ile 
Twitter, YouTube araçlarını kullanmaktadırlar. Veriler informal muhakeme örüntülerine (rasyonel, duygusal ve 
sezgisel) ve sosyo-bilimsel muhakeme boyutlarına (sosyo-bilimsel konuların karmaşık yapısı, çoklu bakış açısı, 
sürekli sorgulama ve şüpheci) göre betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının 
toplumda sık karşılaşılan ve gündemde yer alan nükleer enerji santralleri konusu hakkında daha çok rasyonel ve 
sezgisel informal muhakeme örüntülerine başvurdukları belirlenmiştir. Benzer biçimde öğretmen adaylarının bu 
konu ile ilgili kararlarını belirtirken çok yönlü/ farklı boyutlar ile değerlendirme yapabildikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İnformal muhakeme, öğretmen adayları, sosyo-bilimsel konular, sosyo-bilimsel muhakeme 

Abstract 

The aim of this research is to investigate the reasoning of pre-service teachers from different fields in 
decision making processes related to various socio-scientific issues. The research was conducted by qualitative 
research methodology. The study group of the research consists of 54 pre-service teachers in the fields of 
science, mathematics, social studies, Turkish, classroom, and preschool education of a public university. The 
data source of the study is “Various Socio-scientific Subjects Opinion Form” developed by the researchers. The 
form consists of two parts. The first part is prepared to determine the general profiles of pre-service teachers 
(media use, the most frequently used social media tools etc.). The second part is prepared to determine the 
reasoning of pre-service teachers about various socio-scientific issues (nuclear power plants, gene therapy, 
abortion, genetically modified organisms, cloning). The general profiles of the participants are as follows: Pre-
service teachers in all fields use the most Instagram from social media tools, then use Instagram, Twitter, 
YouTube. The data were analysed through descriptive analysis within the framework of informal reasoning 
(rationalistic, emotive and intuitive) and aspects of socio-scientific reasoning (complexity, multiple 
perspectives, ongoing inquiry and scepticism). It has been determined that pre-service teachers applied mostly 
to rational and intuitive informal reasoning about nuclear power plants issue that are frequently encountered 
in society. Similarly, it was found that pre-service teachers were able to evaluate with many dimensions / 
different dimensions while expressing their decisions on this issue. 

Keywords: Informal reasoning, pre-service teachers, socio-scientific issues, socio-scientific reasoning 

Giriş  

Bilimsel çalışmalarda geleneksel olarak mantık ve matematiksel kurallar doğrultusunda karakterize edilmiş 
olan formal muhakeme ön plana çıkmış olsa da bilimin çalışmalar sonucu ortaya çıkan olguların informal 
muhakeme süreçleri doğrultusunda ele alınması gerektiği kabul edilmektedir (Tweney, 1991). Formal ve 
informal muhakeme türlerinin birbirlerinden ne şekillerde ayrıldığının ortaya konulması büyük önem 
taşımaktadır. Genel anlamda, formal muhakemenin öncülleri kesin ve değişmezken; informal muhakemede 
elde edilen yeni bilgiler ile birlikte öncüller de değişebilir ve sonuçlar kesin ve tartışmasız değildir (Perkins, 
Farady, & Bushey, 1991). İnformal muhakeme kesin sonuçlar içermeyen karmaşık konularda bireylerin karar 
almalarını, bu kararlarını değerlendirmelerini gerektirir. İnformal muhakeme bir kişinin karmaşık olaylar 
hakkında basit çözümler ortaya koymadan o olayı değerlendirme ve analiz etme yeteneği olarak 
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tanımlanmaktadır (Sadler, 2004). Bu tür muhakeme süreçleri kesin yargılar içermez. Konular ile ilgili 
neden/sonuç veya fayda/zarar durumları ile karar vermeyi gerektirir (Sadler & Zeidler, 2005). Sosyo-bilimsel 
konular küresel ve yerel düzeyde örnekleri bulunan, sosyal boyutları ve sonuçları olan bilimsel konulardır. 
Karmaşık, açık uçlu ve tek bir çözümü olmayan bu sorunlar; bilimsel ve kanıta dayalı akıl yürütme, diyalog ve 
tartışma, ahlaki muhakeme gerektiren örtük ve / veya açık etik bileşenler, uzun vadeli pedagojik hedefler, 
karakter ve erdemin oluşumu gerektirir. Sosyo-bilimsel konular literatürde sıklıkla vurgulanan fen bilimleri 
içeriğinin bağlamından koparılması sorununa dönük bir çözüm olarak görülmektedir (DeBoer, 2000). 

İnformal Muhakeme Örüntüleri 

Sosyo-bilimsel konular toplumu ilgilendiren, bireyleri ikilemde bırakan, düşünme ve tartışmaya olanak 
sağlayan karmaşık, açık uçlu, tek bir çözümü olmayan ve farklı boyutları olan tartışmalı konulardır (Klosterman, 
Sadler, & Brown, 2012; Sadler, 2004; Sadler, Barab, & Scott, 2007). İnformal muhakeme becerilerinin uygulama 
alanı olarak; açık-uçlu, kompleks ve tartışmalı yapısı nedeniyle sosyo-bilimsel konuların ideal olduğu 
düşünülmektedir (Kuhn, 1993). Sadler ve Zeidler (2005) informal muhakeme çerçevesini oluşturma neticesinde 
üç spesifik boyuta sahip bir informal muhakeme modeli ortaya koymuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. İnformal muhakeme deseni. (Sadler ve Zeidler, 2005). 

Sadler ve Zeidler (2005)’in modelinde yer alan boyutlar (1) rasyonel, (2) duygusal ve (3) sezgisel olarak 
tanımlanmıştır. Rasyonel muhakeme boyutu içerisinde mantığa dayalı gerekçelendirme, muhakeme temelli 
düşünce ve fayda zarar analizleri gibi göstergeler yer alırken, duygusal muhakeme boyutu ise tutum, empati ve 
sempati gibi farklı duygusal göstergelerden oluşmaktadır. Son olarak, sezgisel muhakeme boyutu ani tepkiler, 
anlık sezgiler ve duyuşsal faktörleri kapsamaktadır. İnformal muhakemenin örüntülerini bu üç boyut meydana 
getirirken, muhakeme kalitesi ise argümantasyon becerileri ile ölçülmektedir. Eğitimcilerin tasarladıkları sosyo-
bilimsel konular odaklı öğretim süreçlerinde öğrencilerin entegre çerçeveleri kullanarak her tür informal 
muhakeme boyutunu eş zamanlı olarak geliştirmeleri önem arz etmektedir. 

Sosyo-Bilimsel Muhakeme 

İnformal muhakeme becerileri her ne kadar sosyo-bilimsel konuların içeriğine uygun bir yaklaşım olarak 
ortaya konulmuş olsa da Sadler, Barab ve Scott (2007) bu alana daha fazla netlik kazandırmak hedefiyle sosyo-
bilimsel konuların doğasına uygun olarak sosyo-bilimsel muhakeme teorik yapısını ortaya koymuştur. Bu teorik 
çerçeve işlevsel açıdan dört temel boyuttan oluşmaktadır (Bkz. Şekil 2).  
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Şekil 2. Sosyo-bilimsel muhakeme boyutları. (Sadler, Barab ve Scott, 2007). 

 

Sosyo-bilimsel muhakeme boyutlarından ilki olan kompleks yapı sosyo-bilimsel konuların doğasında yer 
alan bağlantılara aşina olma olarak tanımlanmaktadır. Çoklu bakış açısı boyutu ise sosyo-bilimsel konuların 
birbiri ile rakip iddia ve çıkarlara sahip çoklu bakış açıları üzerinden incelenmesidir. Sorgulamaya dayalı boyutu, 
devam eden sorgulamaya tabi konuların takdiri ve son olarak şüphecilik boyutu ise potansiyel olarak önyargılı 
bilgilere karşı çıkma yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Sadler, Barab, & Scott, 2007). Araştırmacılar, sosyo-
bilimsel konular özelinde geliştirdikleri bu modelin fen bilgisi dersi içeriğini öğretmek ve öğrenmek için 
bağlamsal olarak değerli olduğunu ifade ederken, bilim okuryazarlığı hedefine ulaşma noktasında önemli bir 
araç olduğunu vurgulamışlardır. 

Yöntem 

Araştırmanın amacı, farklı alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının çeşitli sosyo-bilimsel konularla 
ilgili karar verme süreçlerindeki muhakemelerini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada detaylı ve 
açık verilere imkân tanıdıyan nitel paradigma metodolojisi benimsenmiştir. 

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde fen bilgisi (n=9), matematik 

(n=9), sosyal bilgiler (n=9), Türkçe (n=9), sınıf (n=9), okul öncesi (n=9) eğitimi alanlarında öğrenim gören 54 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışmada uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uygun örnekleme 

tamamen mevcut olan, ulaşılması kolay ve hızlı olan durumlarda tercih edilmektedir (Patton, 2002). Farklı 

programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının karar verme süreçlerindeki informal muhakemelerinin 

karşılaştırılmasının yapılması bakımından çeşitliliğe gidilmiştir. 

Veri Toplama Süreci 

Araştırma sürecinde öğretmen adaylarına sunulan sosyo-bilimsel konular katılımcıların önerileri 
neticesinde tercih edilmiştir. Toplumda tartışılan 10 sosyo-bilimsel konu üzerinde konuşulmuş ve 5 farklı 
konuya (nükleer enerji santralleri, Gen terapisi, kürtaj, GDO ve klonlama) karar verilmiştir. Konuların 
belirlenmesinde öğretmen adayları, hakkında bilgi sahibi oldukları, kısmen bilgi sahibi oldukları ve merak 
ettikleri konular olmasına dikkat çekmişlerdir.  Araştırmanın veri kaynağı araştırmacılar tarafından geliştirilen 
“Çeşitli Sosyo-bilimsel Konular Görüş Formu”dur. Form, araştırmanın amacı doğrultusunda iki farklı başlık ve 
kapsamı biçiminde oluşturulmuştur. Formun içeriği ve sorular üç araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve nihai 
haline karar verilmiştir. Formun ilk bölümünde öğretmen adaylarının genel profillerinin belirlendiği sorular yer 
almaktadır. Genel profiller bölümünde, medya kullanma durumları, sosyal medya kullanım amaçları, sosyal 
medyada takip edilen bilimsel sayfalar, arkadaşları ile tartıştıkları konular, karar verme ölçütleri yer almaktadır. 
Formun ikinci bölümünde ise, farklı sosyo-bilimsel konularla ilgili karar verme süreçlerinde informal 
muhakemelerinin belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. 
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Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri betimsel analiz esas alınarak çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının yazılı 
argümanları betimsel analize tabi tutulmuştur. Öğretmen adaylarının yazılı formları öncelikle anabilim dallarına 
göre ÖASB1 (Öğretmen Adayı Sosyal Bilgiler 1), ÖAM2 (Öğretmen Adayı Matematik 2), ÖAOÖ3 (Öğretmen 
Adayı Okul Öncesi 3), ÖAT4 (Öğretmen Adayı Türkçe 4),ÖAFB5 (Öğretmen Adayı Fen Bilgisi 5), ÖAT (Öğretmen 
Adayı Türkçe 6)…biçiminde yeniden adlandırılmış ve bulgular bölümünde alıntıların betimlenmesinde 
kullanılmıştır. Katılımcıların sosyo-bilimsel konularla ilgili kararları verirken esas aldıkları informal muhakeme 
deseni Sadler ve Zeidler (2005) tarafından açıklanan informal muhakeme örüntüleri (duygusal, sezgisel ya da 
rasyonel) esas alınarak çözümlenmiştir. Sosyo-bilimsel muhakeme örüntüleri ile Sadler, Barab ve Scott (2007) 
tarafından belirlenen sosyo-bilimsel muhakeme (kompleks yapı, çoklu perspektif, sorgulamaya dayalı ve 
şüphecilik) boyutları çerçevesinde analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarından alınan görüş formları iki araştırmacı 
tarafından bağımsız biçimde ayrı zamanlarda analiz edilmiş ve informal muhakeme içerikleri karşılaştırılarak 
analiz tamamlanmıştır. Yapılan betimsel analiz çerçevesinde oluşturulan örnekler Tablo 1’de ve Tablo 2’de 
sunulmuştur: 

Tablo 1.  
Örnek Öğretmen Adayı İfadeleri 

Kategori Kod  Örnek İfade 

 
 
 
 
 
Örüntüler 

Rasyonel «…Enerji ülkenin gelişebilirliğini arttırır. Ülkenin kendi 
başına geçimini, kalkınmasını sağlamak önemlidir… 
Uranyum patlaması sonucunda açığa çıkan atık güvenilir 
bir şekilde korunmalıdır …» ÖAF2 

Duygusal  «Dünya’da yüzlerce, binlerce veya milyonlarca ailesinden 
ayrı kalmış masum çocuk vardır ve hepsi günahsız ve 
habersiz Dünya’ya gelmiştir, acı çekmektedirler, 
yoksulluk yaşamaktadırlar. Kürtaj…» ÖAOÖ6 

Sezgisel  «Kürtajın yasaklanmasını doğru buluyorum. Sonuçta 
ruhu olan, canı kanı olan bir insanın yaşamına son 
veriyorsun…» ÖASB5 

 

Tablo 2.  

Örnek Öğretmen Adayı İfadeleri 

Kategori Kod  Örnek İfade 

 
 
 
 
 
 
 
Boyutlar 

 
Kompleks yapı 

«Ekonomik olarak nükleer enerji santralinin ülkemize 
katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü dışa 
bağımlı ve enerjiye ihtiyacı olan bir ülkeyiz…» ÖAM3 

 
Çoklu 
perspektif 

«…Bana göre nükleer enerji santrali Sinop’a katkı 
sağlayacaktır… Doğaya çevreye zarar vermeyecek 
şekilde yapılmalı, bu şekilde nüfusun çoğunluğunun iş 
imkanı bulacağını düşünüyorum. Hem ilin hem 
ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.» ÖASB4 

Sorgulamaya 
dayalı 

«…Ama faydalı durumlar içinde kullanılabilir. Nesli 
tükenen canlılar için mesela faydalı olabilir. Bilgim 
fazla yok belki daha çok faydası da olabilir.» ÖASB5 

 
Şüphecilik 

«Dini açıdan bakarsak kürtajı desteklemiyorum ama 
sosyal yönden bakarsak da istenmeyen, 
bakılmayacak, ilgilenilmeyecek bir çocuğun Dünya’ya 
gelmesi ne kadar doğru tartışılır.» ÖAOÖ8 
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Bulgular 

Öğretmen Adaylarının Genel Profilleri 

Farklı alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının çeşitli sosyo-bilimsel konularla ilgili karar verme 

süreçlerindeki muhakemelerinin araştırıldığı bu araştırmada, öğretmen adaylarının öncelikle medya kullanma 

durumları, sosyal medya kullanım amaçları, sosyal medyada takip edilen bilimsel sayfalar, arkadaşları ile 

tartıştıkları konular ve tartışmalı bilimsel bir konu ile ilgili karar verme ölçütleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Öğretmen adaylarının genel profillerine ilişkin bulgular sırası ile sunulmuştur. 

Sosyal Medya Kullanım Durumları  

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına ilk olarak hangi sosyal medya araçlarını kullandıkları ve bu 

araçları ne amaçla kullandıkları sorulmuş ve görüşleri alınmıştır. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının 

kullandıkları sosyal medya ile ilgili temel bilgilere ilişkin bulgular şu şekildedir: 

Farklı alanlardaki öğretmen adaylarının hemen hemen tamamının sosyal medya araçlarını kullandıkları 

görülmüştür. Özellikle Instagram (f=48), Twitter (f=19), YouTube (f=15) ve Facebook (f=12) kullanımlarının daha 

sık olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmen adayları, Pinterest (f=2), Tumblr (f=1), Snapchat (f=1) gibi 

sosyal medya araçlarını da kullanmaktadırlar. Sosyal medya araçlarını kullanım amaçlarına ilişkin öğretmen 

adaylarının genellikle, eğlence (f=31), gündemi takip etme (f=16), bilgi edinmeyi (f=13) ifade ettikleri tespit 

edilmiştir.   

Öğretmen adaylarının takip ettikleri bilim sayfalarının kendi alanlarına göre çeşitlilik gösterdiği 

görülmektedir. Türkçe öğretmen adayları, Tarih otağı (f=2), Barış Özcan (f=2), Evrim ağacı (f=1), Bilgi otağı (f=1), 

Bir parça tuhaflık (f=1); Sosyal bilgiler öğretmen adayları, Bir parça tuhaflık (1); Fen bilgisi öğretmen adayları, 

KPSS sayfaları (f=1), Tekno uzay (f=1), Bilimin ucunda (f=1), Teknoloji (f=1), Biyoteknoloji (f=1), Fizikist (f=1), 

Öğretmen sayfaları (f=1); Sınıf öğretmeni adayları, Bilim çocuk (f=1), Evrim ağacı (f=1), NASA (f=1), TÜBİTAK 

(f=1), TLC (f=1), National Geographic (f=1), Bunları biliyor muydunuz? (f=1), 1 soru 1 cevap (f=1), Bilim insanları 

ile ilgili sayfalar (f=1), Yok (f=2); Matematik öğretmen adayları, Boş küme (f=4), Matematiğin gelişimi (f=2), 

Uzaylılar (f=1), Tarih (f=1), Tek mi çift mi (f=1) ve Okul öncesi öğretmen adayları, NASA (f=2), Her gün bir bilgi 

(f=1) gibi sayfaları takip ettiklerini belirtmişlerdir.  

Tartışılan Bilimsel Konular  

Öğretmen adaylarının arkadaşları ile tartıştıkları bilimsel konularla ilgili çoğunlukla tartışmalı konular 

üzerinde durdukları belirlenmiştir. Türkçe Eğitimi öğretmen adayları, Dünya dilleri (f=1), kara delik (f=1), tarih 

(f=1) konularında tartışma yaptıklarını belirtirken 3 öğretmen adayı bilimsel tartışma sevmediklerini ifade 

etmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, nükleer santral (f=3), korona virüs (f=2), kürtaj (f=1) konularını 

tartıştıklarını, 4 öğretmen adayı da tartıştığı bilimsel bir konunun olmadığını belirtmiştir. Fen Bilgisi öğretmen 

adaylarının nükleer santral (f=4), alternatif tıp (f=2), açık/kapalı süt (f=1), küresel ısınma (f=1) konularını 

tartıştıkları, 5 öğretmen adayının ise arkadaşları ile bilimsel bir konu tartışmadıkları tespit edilmiştir. Sınıf 

eğitimi öğretmen adaylarının, evrim (f=3), bilinçli tasarım (f=1), salgın hastalıklar (f=1), teknolojinin içeriği (f=1), 

kuantum (f=1), kalıtım (f=1), hormonlar (f=1), siyaset (f=1), tarih (f=1) konularını tartıştıkları, 6 öğretmen 

adayının ise bilimsel tartışma yapmadıkları belirlenmiştir. Matematik öğretmen adayları, nükleer santral (f=2), 

çaresi bulunmayan hastalıklar (f=1), eğitim (f=1) konularında tartıştıklarını, 5 öğretmen adayı ise bilimsel 

tartışma yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Okul öncesi öğretmen adaylarının küresel ısınma (f=3), ötanazi (f=2), 

hastalıklar (f=1), nükleer silahlar (f=1), Evrim teorisi (f=1) konularını tartıştıkları, 5 öğretmen adayının ise 

bilimsel tartışma yapmadıkları belirlenmiştir.  

Araştırma bulguları incelendiğinde, öğretmen adaylarının genellikle gündemde tartışılan bilimsel konularla 

ilgili tartışma içinde oldukları ve her alanda bilimsel tartışma sürecine katılmayan öğretmen adaylarının olduğu 

görülmektedir.  
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Karar Verme Ölçütleri 

Öğretmen adaylarının bilimsel tartışmalı bir konu hakkında karar verirken hangi ölçütleri ön planda 

tuttukları sorulmuş ve karar verme ölçütlerine ilişkin bulgular Tablo 3’te sunulmuştur: 

Tablo 3.  
Öğretmen Adaylarının Karar Verme Ölçütleri 

 
 
Bölüm 

Ölçütler 

His 
(f) 

Deneyim 
(f) 

Bilgi 
(f) 

Farklı görüşler 
(f) 

Uzman 
(f) 

Çevre (aile 
arkadaş) 
(f) 

Türkçe  5 - 1 2 - - 

Sosyal Bilgiler 6 2 3 3 - 1 

Fen Bilgisi 5 - 2 9 1 1 

Sınıf 3 1 2 4 1 - 

Matematik 3 - 1 9 - 3 

Okul Öncesi 6 - - 4 - 3 

 

Tablo 3’te farklı alanlardaki öğretmen adaylarının bilimsel tartışmalı bir konuda karar verirken çoğunlukla 
hisleri ile karar verdikleri görülmektedir. Kişisel deneyimleri ile sosyal bilgiler eğitimi öğretmen adayları (f=2) ve 
sınıf eğitimi öğretmen adayları (f=1) karar verdiklerini; fen bilgisi (f=1) ve sınıf eğitimi öğretmen adayları (f=1) 
uzman görüşüne başvurarak karar verdiklerini belirtmişlerdir. Önemli bir bulgu da öğretmen adaylarının 
kendilerinin farklı görüşleri ve konuların farklı boyutlarını (çevre, ekonomi gibi) göz önüne alarak karar verme 
sürecinin yaşandığı vurgusunu yapmalarıdır. Fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının tamamı bilimsel 
tartışmalı bir konuda karar verirken farklı görüşleri de dikkate aldıklarını ve karar verme sürecinde bu ölçütün 
önemli olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda karar verme sürecinde hislerin 
ve konularla ilgili farklı görüşlerin, farklı yaklaşımların önemli olduğunun öne çıkan ölçütler olduğu söylenebilir.  

 

İnformal Muhakeme Örüntüleri 

Öğretmen adaylarının farklı sosyo-bilimsel konularla ilgili yazılı argümanlarındaki informal muhakeme 

örüntülerine ilişkin bulgular Tablo 4’te sunulmuştur: 

Tablo 4. 
Öğretmen Adaylarının İnformal Muhakeme Örüntüleri 

Bölüm Kod 

f 

Nükleer 
enerji  

Gen terapisi Kürtaj GDO Klonlama 

Türkçe Rasyonel 2 - - - - 

Sezgisel 4 3 6 6 6 

Duygusal 1 - - - - 

Sosyal 
Bilgiler 

Rasyonel 5 - 2 2 4 

Sezgisel 3 5 6 6 4 

Duygusal 1 1 2 - - 

Fen Bilgisi Rasyonel 7 3 2 3 3 

Sezgisel 6 4 4 4 3 

Duygusal 2 1 7 1 - 

Sınıf Rasyonel 3 2 - - 2 

Sezgisel 7 8 10 10 8 

Duygusal - - 1 - - 

Matematik Rasyonel 5 3 1 1 1 

Sezgisel 5 9 8 7 3 

Duygusal 3 - 2 1 1 
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Okul Öncesi Rasyonel 4 2 1 1 1 

Sezgisel 3 3 5 7 3 

Duygusal 2 2 2 1 1 

 

Tablo 4 incelendiğinde, tüm konular bakımından en çok fen bilgisi, matematik ve sosyal bilgiler öğretmen 
adayları rasyonel muhakeme yapabilmiştir. Nükleer santraller konusunda tüm bölümler bakımından daha çok 
sezgisel ve rasyonel muhakeme yapıldığı daha az duygusal muhakeme yapıldığı görülmektedir. Gen terapisi, 
kürtaj, GDO ve klonlama konuları tüm bölümler bakımından incelendiğinde ise daha çok sezgisel muhakeme 
yapıldığı görülmektedir. Araştırma verileri doğrultusunda öğretmen adaylarının nükleer enerji santralleri 
konusunda mantığa dayalı, nükleer enerji santralinin olası fayda ve zararları, ülke ekonomisine olumlu katkıları, 
çevre, sağlık gibi boyutlarda olumsuz etkileri gibi birçok açıdan bakarak muhakeme temelli görüşlerini 
yansıttıkları ve rasyonel muhakeme yaptıkları; anlık tepkileri ve yaşantıları dikkate alarak olası sonuçlarla ilgili 
anlık sezgiler çerçevesinde sezgisel muhakeme yaptıkları belirlenmiştir.  Diğer sosyo-bilimsel konularda da 
rasyonel muhakeme her ne kadar yapılsa da sezgisel muhakemenin daha ön planda olduğu görülmektedir. Bu 
konularda öğretmen adaylarının çoğunlukla sağlık, etik, din, çevre gibi boyutlar üzerinden anlık tepkilerini 
yansıttıkları, yaşantılar üzerinden örneklerle sezgisel muhakeme yaptıkları görülmüştür. Tablo 4’teki bulgular 
incelendiğinde öğretmen adaylarının en çok nükleer santraller konusunda informal muhakeme örüntülerinden 
üç boyutu da işe koşarak karar verdikleri görülmektedir.  

Sosyo-Bilimsel Muhakemeler 

Öğretmen adaylarının farklı sosyo-bilimsel konularla ilgili yazılı argümanlarındaki sosyo-bilimsel 

muhakemelerine ilişkin bulgular Tablo 5’te sunulmuştur: 

Tablo 5. 
Öğretmen Adaylarının Sosyo-Bilimsel Muhakemeleri 

 
Bölüm 
 

Kod 

f 

Nükleer 
enerji  

Gen 
terapisi 

Kürtaj GDO Klonlama 

Türkçe Kompleks yapı 1 - - - - 

Çoklu perspektif 4 1 2 1 - 

Sorgulamaya dayalı 1 - - - - 

Şüphecilik 1 - - - - 

Sosyal 
Bilgiler 

Kompleks yapı 5 - - - 1 

Çoklu perspektif 7 - 3 - 1 

Sorgulamaya dayalı 4 1 1  1 

Şüphecilik 2 - - - - 

Fen Bilgisi Kompleks yapı 2 - - - 1 

Çoklu perspektif 9 3 7 6 5 

Sorgulamaya dayalı 2 1 2 - - 

Şüphecilik 2 1 1 - 2 

Sınıf Kompleks yapı - - - - - 

Çoklu perspektif 2 1 2 2 1 

Sorgulamaya dayalı 5 - - 3 3 

Şüphecilik 3 - - - - 

Matematik Kompleks yapı 1 1 - 1 - 

Çoklu perspektif 7 3 1 3 - 

Sorgulamaya dayalı 1 6 4 2 2 

Şüphecilik 1 7 4 3 4 

Okul Öncesi Kompleks yapı - 1 - 2 - 

Çoklu perspektif 6 2 1 2 - 

Sorgulamaya dayalı - 2 1 1 2 

Şüphecilik 1 - 1 1 2 
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Tüm sosyo-bilimsel konular bakımından değerlendirildiğinde en çok sıklıkta fen bilgisi öğretmenliği, en az 
sıklıkta sınıf eğitimi öğretmen adayları çoklu perspektiften muhakeme yapabilmiştir. Öğretmen adaylarının 
kararlarına sosyo-bilimsel konuların kompleks, sorgulamaya dayalı ve şüphecilik içeren yapısını yansıtamadıkları 
tespit edilmiştir. Öğretmen adayları en çok nükleer santraller konusuna yönelik çoklu perspektiften açıklamalar 
yapabilmiştir. Nitekim öğretmen adayları nükleer santraller konusu ile ilgili fayda-zarar, risk gibi faktörler 
üzerinden hareketle, çevre, sağlık, ekonomi gibi farklı boyutlardan hareketle konu ile ilgili muhakeme 
yapmışlardır. Önemli bir bulgu da çoklu perspektiften bakan öğretmen adaylarının çoğunun konuyu her iki 
yaklaşım ile değerlendirerek olası sonuçları paylaşmalarıdır.   

Sorgulamaya dayalı muhakeme boyutunda tüm konularda matematik öğretmen adaylarının konulara 

sorgulayıcı bakış ile baktıkları ve görüşlerin değişebileceğine ilişkin muhakeme yaptıkları belirlenmiştir. Yine 

şüphecilik boyutunda matematik öğretmen adaylarının tüm konularda alt düzey de olsa şüphe duydukları, ön 

yargıya dayalı bilgilere şüphe ile baktıkları ve güvenilir bilgiyi önemsediklerine ilişkin görüşleri yer almaktadır.  

Araştırma bulgularını derinlemesine yansıtması amacıyla bazı öğretmen adaylarının ifadeleri sunulmuştur: 

“Nükleer santraller enerji kullanımı, dışa bağımlılığı azaltacağından dolayı ve kolaylığa erişmeyi 

sağlayacağından önemlidir. Teknoloji ile birlikte ekonomi de gelişecektir. Fakat çevreye vereceği zarar 

ve küçük bir uygulama hatasında çok büyük can ve mal kayıplarına hatta küresel ısınmayı 

etkileyebileceğini düşünüyorum…” ÖAS6 

Sınıf eğitimi öğretmen adayının ifadesinden konuya yarar ve zarar açısından baktığı, nedenleri sonuçları 

bağlamında çok yönlü bakabildiği görülmektedir. Ayrıca muhakeme yaparken ekonomi, teknoloji, toplum ve 

çevre boyutlarını dikkate aldığı, sorgulayarak ve alt düzey de olsa şüphe duyarak konuya baktığı ve karar verdiği 

belirlenmiştir.  

“…Ama klonlamanın olmasını doğru bulmuyorum. Bu insanın doğasını bozan ve düzeni değiştiren bir 

uygulama. Klonlama devam ederse hem doğa, hem de canlının yaşam hakkını ele alınarak sağlıklı 

yaşam tehlikeye girebilir diye düşünüyorum.”ÖASB1 

Sosyal bilgiler öğretmen adayı klonlama konusu ile ilgili anlık sezgisel tepki vererek sezgisel muhakeme 

yapmıştır. Konuya sağlık, çevre, etik boyutlar ile yaklaştığı ve karar verme sürecinde çoklu perspektiften baktığı 

görülmektedir.  

“…Çünkü santrallerin kurulduğu bölgelerde yaşayan canlılara zarar veriyor bu durum üzücü. Hava 

kirliliği ola bir ortamda yaşam süremeyeceğimiz açık. Özellikle çevreye ve insan sağlığına olumsuz 

etkilerini düşününce onaylamıyorum.”ÖAM5 

Matematik öğretmen adayının nükleer santraller konusu ile ilgili empati yaparak ve anlık tepki göstererek karar 

verdiği belirlenmiştir. Konuya çevre, etik ve sağlık boyutları ile baktığı ve karar verme sürecinde çoklu perspektif 

boyutunun öne çıktığı tespit edilmiştir.  

“GDO’lu yiyecekler ticaret amacı gütmektedir. İnsanların para kazanmaları için insanların sağlığı 

olumsuz etkilenmektedir. Bu durum insana saygı gösterilmediğini göstermektedir. Bir çok ülke 

politikası önemli kısıtlamalar getirmektedir…”ÖAT3 

Türkçe eğitimi öğretmen adayının GDO konusu ile ilgili karar verirken sezgisel, ani tepkilerini öne çıkardığı 

görülmektedir. Nitekim öğretmen adayının karar verme sürecinde sezgisel muhakeme yaptığı ve konuya sağlık 

ve politika boyutları açısından bakarak çoklu perspektif ile yaklaştığı belirlenmiştir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmanın bulguları incelendiğinde tüm konular bakımından en fazla rasyonel muhakemeyi sırasıyla fen 

bilgisi öğretmenliği, matematik ve sosyal bilgiler öğretmen adayları gerçekleştirdiği görülmektedir. Alanyazında 

yer alan çalışmalar (Karpudewan & Roth, 2016) bireylerin sosyo-bilimsel konular ile ilgili öğrenme deneyimleri 
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arttıkça sezgisel muhakeme kullanımının yerini rasyonel muhakemenin aldığını göstermektedir. Bu doğrultuda 

bu alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının, aldıkları eğitim düzeyi ve içeriğinin sosyo-bilimsel konulara 

uygunluğu göz önünde bulundurulduğunda geçmiş deneyimlerinin rasyonel muhakeme becerilerini 

sergilemelerini sağladığı düşünülebilir. Rasyonel muhakeme kullanımı arttıkça argümantasyon kalitesinin de 

arttığı göz önünde bulundurulduğunda (Georgiou, Mavrikaki, Halkia, & Papassideri, 2020), öğretmen 

adaylarının ve dolayısıyla gelecekteki öğrencilerinin sosyo-bilimsel konulara yönelik deneyimlerinin 

zenginleştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Diğer yandan öğretmen adaylarının nükleer santraller konusunda öğrenim gördükleri bölümden bağımsız 

olarak daha çok sezgisel ve rasyonel muhakeme, daha az ise duygusal muhakeme yaptıkları görülürken; gen 

terapisi, kürtaj, GDO ve klonlama konularında daha çok sezgisel muhakeme yapıldığı görülmektedir. Özetlemek 

gerekirse öğretmen adaylarının sergiledikleri informal muhakeme boyutları ele aldıkları senaryolar açısından 

farklılık göstermiştir. Sadler ve Zeidler (2005) üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında 

katılımcıların her bir soruna aynı muhakeme kalıpları ile yaklaşmadıklarını bulmuşlardır. Bu doğrultuda 

araştırmacıların çıkarımı, bireylerin informal muhakeme becerilerinin senaryonun bağlamına bağlı olarak ortaya 

çıktığı olmuştur. Dolayısıyla, bireylerin sergiledikleri informal muhakeme boyutlarının karşılaştıkları sosyo-

bilimsel konuya dönük bilgi, tutum ve deneyimlerinden doğrudan etkilendiği düşünülebilir. 

Çalışmanın sosyo-bilimsel muhakeme becerilerine yönelik bulguları incelendiğinde ise öğretmen 

adaylarının kararlarına sosyo-bilimsel konuların kompleks, sorgulamaya dayalı ve şüphecilik içeren yapısını 

yansıtamadıkları, çoklu perspektiften yararlanma noktasında ise diğer üç boyuta göre daha etkin oldukları 

görülmüştür. Sosyo-bilimsel konuların ele alınmasında bireylerin kendi pozisyonların karşısında yer alan 

perspektiflere de hakim olması ve empati göstermesi büyük bir önem taşımaktadır (Sadler, Barab, & Scott, 

2007). Bu beceri sosyo-bilimsel muhakemenin geliştirilmesi adına bir yol olarak gösterilmektedir (Kahn & 

Zeidler, 2016). Dolayısıyla, diğer üç boyuta göre çoklu perspektiften yararlanma boyutunun öncelikli olarak 

sergilenmesi literatür ile tutarlıdır. Buna ek olarak, sosyo-bilimsel muhakeme bağlamında öğretmen adayları en 

çok nükleer santraller konusuna yönelik çoklu perspektiften açıklamalar yapabilmiştir. Karahan ve Roehrig 

(2017) çalışmalarında ele alınan sosyo-bilimsel konunun “eve yakın olmasının” yani doğrudan 

deneyimlenmesinin sosyo-bilimsel muhakemenin gelişmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtmiştir. 

Bu çalışmanın katılımcılarının klonlama ve gen terapisi gibi konulara kıyasla nükleer enerji konusunda daha 

doğrudan deneyimlere sahip olması, bu konuda çoklu perspektiften faydalanma boyutunu daha fazla 

sergilemelerine sebep olmuştur. 

Çalışma kapsamında ortaya çıkan öneriler arasında informal muhakeme örüntülerinin ve sosyo-bilimsel 

muhakemelerin daha derinlemesine incelendiği, bireylerin sosyo-bilimsel konuların karmaşık yapısını 

keşfetmeleri, çoklu bakış açısının farkında olmaları, konularla ilgili sorgulama yapmaları ve şüphe duyma 

durumlarına fırsat sunacak tartışma ortamları oluşturulması öne çıkmaktadır. Ayrıca, sosyo-bilimsel konular 

temelli senaryolar üzerinden bireylerin informal muhakeme örüntülerinin belirlenerek, bu konuların 

tartışılacağı ortamlar oluşturarak kişilerin çeşitli görüş ve fikirlerin arasındaki farklılığı belirlemelerine ve bu 

farklılığın kaynaklarını irdelemelerine yönelik uzun süreli ve kapsamlı uygulamalara dayalı etkinlikler 

gerçekleştirilebilir. Bu şekilde bireylerin informal muhakeme örüntülerini ve sosyo-bilimsel muhakeme 

basamaklarını karar verme süreçlerinde nasıl işe vurdukları belirlenebilir. Son olarak ise informal muhakeme ve 

informal muhakeme kalitesi arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak araştırmalar yapılabilir.  
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Fen Öğretmen Adaylarının Elektrik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram 
Haritalarıyla Belirlenmesi 

Fatma COŞTU, Marmara Üniversitesi, Türkiye, fatmacostu@gmail.com 

 

Öz 

 Bu çalışma, “Elektrik” konusunda fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları kavram yanılgılarını 
kavram haritaları yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri 
olan örnek olay metodolojisi kullanılmıştır. Bu yöntem kapsamında, örneklem olarak 39 öğretmen adayı 
seçilmiş ve çalışma “Özel Öğretim Yöntemleri-1” dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları 
aldıkları ders kapsamında kavram haritalarının nasıl hazırlanacağını teorik olarak öğrenmişlerdir. Ayrıca, teorik 
bilgilerini gruplar halinde kendi hazırladıkları kavram haritaları bir alan eğitimi uzmanın dönütleri ile tecrübe 
etmişlerdir. Öğretmen adaylarının kavram haritalama tekniğini bahsedilen uygulama ile tecrübe ettikten sonra 
onlara “Elektrik” konusu ile ilgili olarak daha önceden yapılmış bir araştırmada hazırlanan uzman kavram 
haritası dikkate alınarak 25 kavram verilmiş ve bu kavramların her birini kullanarak bireysel kavram haritalarını 
oluşturmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının araştırma sürecinde oluşturdukları 39 kavram haritası, bir alan 
eğitimi uzmanı, iki fizik öğretmeni ve bir de makale yazarının oluşturduğu bir ekibin bir araya gelmesiyle analizi 
yapılmıştır. Veriler analiz edilirken öğretmen adaylarının oluşturdukları kavram haritaları ile uzman kavram 
haritası eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmede, öğretmen adaylarının kavram haritalarındaki kavramlar arasındaki 
ilişkiler ve bu ilişkilerde belirtilen önermelerin doğruluğu ya da yanlışlığı dikkate alınarak öğretmen adaylarının 
kavram yanılgıları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, öğretmen adaylarının “Ohm Kanunu, 
İletken ve Yalıtkan Maddeler, Birimler ve Elektrik Enerjisi” kavramları ile ilgili yanılgılarının olduğu belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Elektrik, Fen Eğitimi, Kavram Haritaları, Kavram Yanılgıları  

 

Abstract 

 In this study, it was aimed to reveal prospective science teachers’ misconceptions of on “Electricity” with 
the help of concept maps. In this study, case study methodology, one of the qualitative research methods, was 
used. According to the scope of this method, a sample, 39 prospective science teachers were selected and the 
study was carried out in the course of the "Special Teaching Methods-1". The lecturer taught the course firstly 
presented concept maps to them theoretically by experiencing concept maps with drawing it on a wide variety 
of examples. After the preparation process was completed, with the help of the lecturer's feedback, it was 
ensured that they had sufficient experience on the concept map. After they experienced the concept mapping 
technique with the aforementioned procedure, 25 concepts were given to them taking into account the 
“expert concept map” prepared in a previous study on the subject of "Electricity" and they were asked to draw 
individual concept maps using each of the concepts. 39 concept maps formed were analyzed a group consists 
of science education specialist, two physics teachers and the author. While analyzing data, the concept maps 
were checked matching with the “expert concept map”. In this matching, it was revealed the prospective 
science teachers' misconceptions considering the relations between the concepts and the true or wrong 
propositions in the maps. As a result of the analysis, the misconceptions were revealed as four main concepts: 
(1) Ohm's Law, (2) Conductive and Insulating Matter, (3) Units and (4) Electrical Energy. 

Keywords: Electricity, Science Education, Concept Maps, Misconceptions  

 

Giriş 

Kavram haritaları Novak tarafından 1970’li yıllarda ortaya atılmış bir yöntem olup Ausubel’in anlamlı 
öğrenme teorisine dayanmaktadır (Novak ve Gowin, 1984). Kavram haritası kişinin, zihninde var olan kavram ve 
kavramlar arası ilişkileri ortaya çıkarmasına fırsat veren iki boyutlu bir grafiksel araçtır (Ruiz-Primo, Schultz, Li ve 
Shavelson, 2001; Safayeni, Derbentseva ve Canas, 2005). Kavramlar ve kavramlar arası ilişkiler kavram 
haritasının temel bileşenleridir. İki kavram birbirine bir bağlantı çizgisi ile bağlanır ve üzerine kavramlar 
arasındaki ilişkiyi ifade eden ve bağlantı cümleciği olarak adlandırılan kelimeler yazılır (Novak ve Gowin, 1984). 
Bir kavram haritasında, iki kavram ve bu kavramlar arası ilişkiyi ifade eden bağlantı cümleciğinin oluşturduğu 
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birime önerme denir ve kavram haritasının temel bileşeni olarak kabul edilir (Novak ve Gowin, 1984; Ruiz-Primo 
et al., 2001; Turan Oluk ve Ekmekçi, 2016). 

Kavram haritaları, öğretim amaçlı olarak dersin her üç (giriş-gelişme-değerlendirme) safhasında 
kullanılabileceği gibi, araştırmalarda veri toplama aracı olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, 
kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla da kullanılabildiği bilinmektedir (Çıldır, 2005; Çıldır ve Şen, 2006). Her 
ne amaçla kullanılırsa kullanılsın, öğrencilerin zihinlerinde var olan kavramlar ve bu kavramların birbiriyle olan 
ilişkisini ve süreçte varsa yanlışlıkları ortaya çıkartabilme potansiyeline sahip iki boyutlu grafiksel araçlardır. Bu 
özelliği nedeniyle de kavram yanılgılarını ortaya çıkarma açısından avantajlı bir yöntem olarak da 
değerlendirmektedir (White ve Gunstone, 1992) 

Kavram haritasının bahsedilen özelliğinden dolayı, kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada ilgili literatürde 
çok sık olmasa da kullanılmaktadır (Örneğin; Çıldır, 2005). Bu araştırma, öğretmen adaylarının “Elektrik” 
konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın temel problemi ise 
“Fen bilgisi öğretmen adaylarının “Elektrik” konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları nelerdir?” şeklindedir.  

Yöntem 

Bu araştırma, fen bilgisi öğretmen adaylarının “Elektrik” konusundaki kavram yanılgılarını kavram 
haritalarıyla belirlemek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Bu yöntem kapsamında, 39 öğretmen adayı 
araştırmaya katılmıştır. Bu öğretmen adayları YTÜ Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıfta öğrenim 
görmektedir. Öğretmen adayları “Özel Öğretim Yöntemleri-1” dersi kapsamında kavram öğretimi ile ilgili konu 
çerçevesinde kavram haritaları ve hazırlanışı ile ilgili ayrıntılı deneyimler kazanmışlardır. Dersi yürüten öğretim 
üyesi, kavram haritaları ile ilgili olarak öncelikle kavram haritaları ve hazırlanışını örnekler üzerinde göstererek 
öğretmen adaylarına teorik olarak vermiştir. Sonrasında öğretmen adaylarının daha fazla deneyim 
kazanmalarını sağlamak için onları 3’erli ya da 4’erli gruplara ayırarak kendilerinin belirleyeceği konularla ilgili 
kavram haritaları hazırlamalarını istemiştir. Hazırlama işlemi bittikten sonra, öğretim üyesinin dönütleri 
yardımıyla, öğretmen adaylarının kavram haritası ile ilgili yeterli tecrübeye sahip olması sağlanmıştır. Böylesine 
bir uygulamanın yapılma nedeni, kavram haritaları yardımıyla kavram yanılgısı belirlemede bu tekniğin tam 
olarak bilinmemesinin araştırma sonuçları üzerinde olumsuz etkisinin giderilmesi olarak verilebilir.  

Kavram haritaları ile ilgili yeterli tecrübeye sahip öğretmen adaylarına Şekil 1’de verilen bir yönerge ile 
kavram haritaları hazırlamaları istenmiştir. Öğretmen adayları kendilerine hazır verilen kavramları kullanarak 
bireysel tarzda kavram haritalarını hazırlamışlardır. Öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları bu kavram 
haritaları, araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.   

   
Şekil 1. Veri toplama aracı olarak kullanılan kavram haritası hazırlama yönergesi 

Veri toplama aracı olarak kullanılan kavram haritasını değerlendirirken daha önceden literatürdeki bir 
araştırmada (Çıldır, 2005; Çıldır ve Şen, 2006) kullanılan uzman kavram haritası ölçüt olarak kullanılmıştır. İlgili 
çalışmada, uzman kavram haritası, 5’i fizik öğretmeni, 3’ü fizik ve 2’si fizik eğitiminde uzman 10 kişinin görüşü 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu kavram haritası Şekil 2’de verilmiş ve bu çalışmada da uzman 
kavram haritası olarak kullanılmıştır.  

Araştırmada verileri analiz ederken öğretmen adaylarının oluşturdukları kavram haritaları ile Şekil 2’de 
gösterilen uzman kavram haritası eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmede, öğretmen adaylarının kavram haritalarındaki 
kavramlar arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerde belirtilen önermelerin doğruluğu ya da yanlışlığı dikkate alınmıştır. 
Bu araştırmada kavram yanılgılarını belirlemek esas olduğundan yanlış ilişkilendirme ve verilen yanlış önermeler 
çoğunlukla kullanılmıştır.  
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Şekil 2. Kavram haritalarını değerlendirmede kullanılan uzman kavram haritası (Çıldır, 2005) 

 

Belirtilen analiz yapılırken, araştırmacı ile birlikte 1 alan eğitimi uzmanı ve 2 fizik öğretmeni güvenilir ve 
geçerli analizler yapabilmek adına sürece dâhil edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, öğretmen adaylarının 
kavram yanılgıları belirlenmiştir. Her bir yanılgıya ilişkin olarak da çalışma kapsamında öğretmen adayları “ÖA” 
(Öğretmen Adayı) şeklinde kodlanarak örnek verilmeye çalışılmıştır.     

Tartışma ve Sonuçlar 

Veri analizi sonucunda, öğretmen adaylarında belirlenen kavram yanılgıları 4 ana kavram altında 
toplanmıştır. Bunlar; (1) Ohm Kanunu, (2) İletken ve Yalıtkan Madde, (3) Birimler ve (4) Elektrik Enerjisi 
şeklindedir.  

Ohm Kanunu Kavramına Ait Kavram Yanılgıları  

Uzman kavram haritasında da görüldüğü üzere, “Ohm Kanunu” kavramı “Direnç”, “Akım” ve “Potansiyel 
Fark” kavramlarıyla ilişkili bir kavram olmasına rağmen öğretmen adayları bu ilişkilerden bahsetmek yerine bu 
kavramı kavram haritasında hiç ele alamamışlardır (örneğin ÖA2, ÖA4, ÖA18 gibi) ya da aşağıda varlığı 
belirlenen yanılgılı düşünceleri zihinlerinde bulundurmuşlardır. Öğretmen adaylarının yanılgıları aşağıdakiler 
gibi sıralanabilir;  

“Ohm, ohm kanunu ile ilgilidir” (örneğin ÖA1 ve ÖA19)  

“Direnç ohm kanunu ile keşfedildi” (örneğin ÖA12) 

“Ohmmetre ohm kanuna göre yapılır”(örneğin ÖA32) 

“Ohm kanunda direnç bulunur” (örneğin ÖA6) 

Bu yanılgıları taşıyan öğretmen adaylarının kavram haritalarının ilgili bölümlerinden kesitler Tablo 1’de 
verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

152 
 

Tablo1. Ohm kanunu ile ilgili öğretmen adaylarının kavram haritalarındaki bölümleri* 

 

 

  

 

 

     *Not: Tablodaki kavram haritalarının ilgili kısımlarındaki çizimleri eklenirken “ÖA” kodları öğretmen 
adaylarını    
               gösteren kodlamalar yapılmıştır. (Örneğin ÖA12; çalışmaya katılan 12. öğretmen adayını temsil 
etmektedir) 
 
İletken-Yalıtkan Kavramlarına Ait Kavram Yanılgıları  

Uzman kavram haritasında da görüldüğü üzere, “İletken” ve “Yalıtkan” kavramları akım ve direnç 
kavramları ile ilişkili olarak gösterilmesine rağmen, öğretmen adayları bu ilişkilendirmelerden farklı olarak, diğer 
kavramlarla ilişkilendirmişler ve çoğunlukla ilişkilendirmeleri de yanlış olmuştur. Bu yanlışlıkları dikkate alarak 
öğretmen adaylarının kavram yanılgıları aşağıdaki gibi verilmiştir. Ayrıca, bazı öğretmen adayları sadece iletken 
kavramını (Örneğin ÖA2) ya da sadece yalıtkan kavramını (örneğin ÖA11) ya da her ikisini de (örneğin ÖA18 ve 
ÖA27) kavram haritasına almadıkları belirlenmiştir. Bu durum, onların bu kavramları yeterince zihinlerinde 
yapılandıramadıklarını göstermektedir.     

“Elektrik devresi iletken ve yalıtkan olabilir.” (örneğin ÖA25) 

“Ohm metre, ampermetre, voltmetre yalıtkan maddelerdir.” (örneğin ÖA28) 

“İletken ye yalıtkan devreyi oluşturan elemanlardır ya da tel çeşitleridir.” (örneğin ÖA13) 

“Lamba ışık verirse iletken, ışık vermezse yalıtkandır” (örneğin ÖA1). 

“İletken elektrik devresi elemanıdır” (örneğin ÖA22 ve ÖA12). 

Bu yanılgıları taşıyan öğretmen adaylarının kavram haritalarının ilgili bölümlerinden kesitler Tablo 2’de 
verilmiştir. 
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Tablo2. İletken-Yalıtkan kavramlarına ait öğretmen adaylarının kavram haritalarındaki bölümleri 

 

 

 

 

 

 

          *Not: Tablodaki kavram haritalarının ilgili kısımlarındaki çizimleri eklenirken “ÖA” kodları öğretmen 
adaylarını    
               gösteren kodlamalar yapılmıştır. (Örneğin ÖA21; çalışmaya katılan 21. öğretmen adayını temsil 
etmektedir) 
 

Birimler İle İlgili Kavram Yanılgıları  

Öğretmen adaylarının kavram haritaları incelendiğinde, elektrik konusundaki birimler ile ilgili yeterli 
düzeyde bilgilerinin olmadığı belirlenmiştir. Hatta birimler hakkında birtakım kavram yanılgılarının olduğu 
ortaya çıkmıştır. Birimler hakkındaki kavram yanılgılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 

“Ampermetrenin birimi amperdir.” (örneğin ÖA2) 

“Ohm ohmmetre ile ölçülür.” (örneğin ÖA3) 

“Elektrik birimi amperdir.” (örneğin ÖA39) 

“Emk kaynağı birimi volttur.” (örneğin ÖA13) 

“Elektriksel kuvvet birimi joule dür.”(örneğin ÖA3) 

“Voltmetre direnç ölçer.” (örneğin ÖA14) 

“Elektrik enerjisi birimi volttur.” (örneğin ÖA4) 

“Elektrik enerjisi simgesi joule dür.” (örneğin ÖA6) 
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Bu yanılgıları taşıyan öğretmen adaylarının kavram haritalarının ilgili bölümlerinden kesitler Tablo 3’de 
verilmiştir. 

 

Tablo 3. Birimler kavramına ait öğretmen adaylarının kavram haritalarındaki bölümleri* 

 

 

 

 

 

 

 

      *Not: Tablodaki kavram haritalarının ilgili kısımlarındaki çizimleri eklenirken “ÖA” kodları öğretmen 
adaylarını    
               gösteren kodlamalar yapılmıştır. (Örneğin ÖA28; çalışmaya katılan 28. öğretmen adayını temsil 
etmektedir) 
 
Elektrik Enerjisi Kavramına Ait Kavram Yanılgıları  

Uzman kavram haritasında da görüldüğü üzere, “Elektrik Enerjisi” kavramı “Emk Kaynağı”, “Akım”, 
“Lamba” ve birim olarak da “Joule” ile ilişkili olarak belirtilmiştir. Fakat öğretmen adaylarının önemli bir kısmı, 
elektrik enerjisini uzman kavram haritasından farklı olarak yanlış diğer kavramlarla ilişkilendirmiş ve bundan 
dolayı birtakım kavram yanılgılarına düşmüşlerdir. Öğretmen adaylarının bu yanılgıları aşağıdaki gibi 
sıralanabilir;  

 

“Elektrik devresi elektrik enerjisi üretir.” (örneğin ÖA18) 

“Direnç elektrik enerjisini azaltır.” (örneğin ÖA20) 

“Elektrik enerjisi elektrik devresinde test edilir.” (örneğin ÖA16) 

“Kinetik enerji elektrik enerjisi örneğidir.” (örneğin ÖA15) 

“Elektrik enerjisi elektriksel kuvvet ve elektriksel alan oluşturur.” (örneğin ÖA1, ÖA19 ve ÖA20) 

“Emk kaynağı elektrik enerjisi üretir.” (örneğin ÖA5 ve ÖA31) 

“Emk kaynağı elektrik enerjisini depo eder.” (örneğin ÖA36) 
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“Elektriksel kuvvet elektrik enerjisi içerir.” (örneğin ÖA16 ve ÖA17) 

 

Bu yanılgıları taşıyan öğretmen adaylarının kavram haritalarının ilgili bölümlerinden kesitler Tablo 4’de 
verilmiştir. 

 
Tablo 4. Elektrik enerjisi kavramına ait öğretmen adaylarının kavram haritalarındaki bölümleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

         *Not: Tablodaki kavram haritalarının ilgili kısımlarındaki çizimleri eklenirken “ÖA” kodları öğretmen 
adaylarını    
               gösteren kodlamalar yapılmıştır. (Örneğin ÖA16; çalışmaya katılan 16. öğretmen adayını temsil 
etmektedir) 
    
 

Tüm bu sonuçlardan hareketle, öğretmen adayları elektrik konusu ile ilgili olarak yüzeysel anlamalara 
sahip oldukları belirlenmiştir. Yüzeysel anlamanın ötesinde, öğretmen adayları birtakım yanılgılı düşünceleri de 
zihinlerinde yapılandırdıkları çalışma sonunda belirlenmiştir. Bu zamana kadar çok sayıda öğretim faaliyetine 
giren öğretmen adaylarının hala yanılgılı düşünceleri zihinlerinde yapılandırması, kavram yanılgılarının bireylerin 
zihinlerinde güçlü bir şekilde yapılandırdığını (örneğin, Eryılmaz, 2002) göstermektedir. Bundan dolayı da, bu 
çalışmanın kavram yanılgılarının normal öğretimle giderilmediğinin (örneğin; Brown, 1992; Halloun ve 
Hestenes, 1985) güçlü bir delili olarak değerlendirilebilir. 
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Öz 

 Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bir problem durumuna çözüm bulmak için kurdukları 
diyaloglarındaki etkileşim eylemlerini incelemektir. Çalışmanın verileri, 2019-2020 öğretim yılında 
öğrenimlerine birinci sınıfta devam eden altı fen bilgisi öğretmen adayı ile gerçekleştirilen “Su Arıtma Modeli” 
etkinlik yaprağının kullanıldığı görüşme ile toplanmıştır. Betimsel bir çalışma niteliğinde olan araştırmada 
adayların kurdukları diyaloglardaki “etkileşim eylemleri”nin belirlenebilmesi için Hennessy vd. (2016) tarafından 
geliştirilen “Eğitimsel Diyalog Analizi Programı” (EDAP) kullanılmıştır. Etkileşim eylemlerinin tespitinde 
öğretmen adaylarının diyaloglarındaki en küçük anlamlı segmentler belirlenmiş ve EDAP ile bu segmentlere 
kodlar verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, adayların tahminde bulunma ve açıklama yapma gibi etkileşim 
eylemlerini daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Modele yön verme, kişilerarası farklı görüşler ve bakış 
açılarının kendi aralarında değerlendirilmesi, bunların birleştirilmesi ve diyalog ya da etkinlik hakkında 
derinlemesine düşünme eylemlerinin ise daha az kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının kendi 
öğrenme sorumluluklarını alarak bir amaç doğrultusunda tahminlerde bulunabildikleri, fikirlerini paylaşıp 
iddialarını açıklayıp, onaylama veya reddetmeyi kullandıkları ve gerekçe isteklerinde bulunabildikleri 
belirlenmiştir. Sunulan problemin çözümüne yönelik yürütülen sürecin sağlıklı ilerleyip ilerlemediğinin düzenli 
aralıklarla kontrol edilmesi ve gösterilen performansın farkında olma durumunun da diyaloglarda kendini 
izleme şeklinde oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Diyalog türleri, Eğitimsel Diyalog Analizi Programı (EDAP), Etkileşim eylemleri, Tartışma 

 

Abstract 

 The aim of this study is to examine the communicative actions of pre-service science teachers (PSTs) in 
their dialogues in order to find a solution to a problem situation. The data of the study were collected through 
using the "Water Treatment Model" activity sheet with six PSTs who were continuing their education in the 
first grade in the 2019-2020 academic year. In the study, which is a descriptive study, the Educational Dialogue 
Analysis Program (EDAP) developed by Hennessy et al., (2016) was used to determine the communicative 
actions of the PSTs in the dialogues they formed. In determining the communicative actions, the smallest 
meaningful segments in the dialogues of PSTs were determined and, codes were given to these segments with 
SEDA. When the results were examined, it was determined that the PSTs used more communicative actions 
such as making predictions and creating explanations. It was determined that the actions of guiding the model, 
evaluating different interpersonal views and perspectives among themselves, combining them and reflecting 
on the dialogue or activity were used less. In addition, it can be said that PSTs can make predictions for a 
purpose by taking their own learning responsibilities, freely share their ideas, express their claims, confirm or 
deny their claims, and make justification requests. It can be stated that regularly checking whether the process 
carried out for the solution of the problem is progressing properly and being aware of the performance shown 
is formed in the form of self-monitoring in dialogues. 

Keywords: Communicative actions, Dialogue, Discussion, Scheme for Educational Dialogue Analysis (SEDA). 

 

Giriş 

Yapılandırmacı öğrenme kuramına göre bilgi doğrudan alınmaz bireysel olarak yapılandırılır ve ön bilgiler, 
kişisel özellikler ile öğrenme ortamı önemlidir (Özmen, 2004). Kişilerin eğitim öğretim yaşamları, içinde 
bulundukları çok önemli sosyal ortamlarından biridir. Öğretmenin oluşturduğu konuşma ortamları, öğrencilerin 
öğrenme kabiliyetine ve tutumuna etkisi bakımında önem arz etmektedir. Sosyal yapılandırmacı yaklaşımda 
öğrenmenin, kişinin öncesinde var olan bilgileri ile sonradan edindiği bilgilerinin bir denge içinde oluşturulduğu 
düşünüldüğünde eğitim ortamlarında yer alan söylemlerin öğrenciler de bu dengenin kurulmasına yardımcı 
olması gerekmektedir (Genç & Erdem, 2016). 

mailto:tgy.ygc@gmail.com
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Sosyal etkileşimlerin kişinin gelişimi üzerindeki etkilerine vurgu yapan Vygotsky, bireyin öğrenmesinde 
içinde bulunduğu sosyal ortamında etkili olduğunu belirtmiştir (Walsh, 2006). Öğrenme, kişilerin içerisinde 
yetişmiş oldukları toplumdaki sosyal kültürel birtakım etkileşimlerle yapılanır (Ergün & Özsüer, 2006). Öğrenme 
sürecinde kişinin, yeni bir bilgi veya olaylar ile karşılaşması beklenen bir durumdur. Yeni fikirlerle (en azından 
bize göre yeni) sosyal durumlarda karşılaşıyoruz ve bunu Vygotsky sosyal alan olarak ifade etmektedir. Sosyal 
alanlar okullarda öğretmen ve öğrencilerle oluşturulabileceği gibi; bir ebeveynin çocuğuna bir şeyler 
açıklamasını içerebilir ya da bir restoranda konuşan arkadaş grubunu da içerebilir. (Mortimer & Scott, 2003). 

Vygotsky, çocukların başarı ve başarısızlık durumlarının sadece kendi gayretleri veya buluşlarıyla ilgili 
olmadığını, aynı zamanda kültürel olarak yer alan sosyal etkileşim şekillerinin de etkisi olduğunu ifade 
etmektedir (Mercer & Howe, 2012). Vygotsky, entellektüel gelişimin dil öğrenimi ile şekillendiğini ve 
toplumlarda kişiler arası diyaloğun dil sayesinde mümkün olduğunu belirtmiştir (Mercer & Littleton, 2007). 
Vygotsky, çocuklarda bilişsel gelişim açısından sosyal çevrenin önemli bir görevi olduğunu ve çocuğun 
bulunduğu sosyal ortamın zenginleştirilmesinin çocuğun bilişsel gelişimini destekleyeceğini belirtmiştir (Kol, 
2011).  

Kültür ve dil gibi unsurların öğrenme sürecinde önemli olduğunu ifade eden Vygotsky, bireyin bilişsel 
olarak gelişiminde sosyo-kültürel etkiye vurgu yapmış bundan dolayı da öğrenme için çevreye gereksinimin 
olduğunu belirtmiştir (Delil & Güleş, 2007). Sosyo-kültürel bakışa göre, insanların etraflarındaki dünyayı nasıl 
düşündüklerini araştırmak için, önce dünya hakkındaki konuşma ve iletişim kurma yollarını araştırmanız gerekir. 
Örneğin, fen derslerinde öğrenmenin nasıl gerçekleştiği belirlemek için fen derslerindeki konuşmaları ve diğer 
iletişim biçimlerini inceleyerek başlamak gerekir (Mortimer & Scott, 2003). Buda diyalojik öğretimi önemli 
kılmaktadır. 

Diyalojik Tartışma 

Diyalog karşılıklı konuşma olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2020). Bu konuşmalar sırasında 
meydana gelen sosyal etkileşimlerden dolayı birey kendisini ve diğer katılan kişileri de eğitebilir. Bu özelliği 
sosyal yapılandırmacı görüşünde temeli olan sosyal etkileşimlerden gelmektedir. Diyalojik bir tartışmada 
katılımcılar birbirlerinin görüşlerini inceler, savunur, yeni anlamlar oluşturarak görüşlerini yeniden düzenleyip 
yeni bakış açıları oluştururlar. Öğretmenler, sınıf etkileşimlerini daha diyalojik hale getirerek öğrencileri 
karmaşık soruların iş birliğine dayalı tartışmalarına dâhil edebilir ve öğrencilerin düşüncelerinin gelişimini 
destekleyebilir. (Reznitskaya, 2012). Alexander’a (2008) göre, diyalojik öğretimin anahtar özellikleri aşağıdaki 
gibi özetlenmektedir:  

Kolektif: Öğretmen ve öğrenciler ortaklaşarak bir küme ya da sınıfça öğrenme sürecine katılır. 

Karşılık: Öğretmen ve öğrenciler birbirlerini dinler, düşüncelerini belirtir ve farklı bakış açılarını da gözden 
geçirirler. 

Destekleyici: Öğrenciler düşüncelerinin doğru olmamasından dolayı korku yaşamadan serbestçe 
düşüncelerini belirtebilirler. 

Kümülatif: Öğretmen ve öğrenciler bir görüş oluştururlar ve buradan hareketle ortaklaşarak bir bilgi 
yapılandırılır. 

Amaçlı: Öğretmen bütün bunlara ilaveten eğitim kazanımlarını gözeterek dersi tasarlar ve işleyişine yön 
verir (aktaran Uçak, 2014). 

Sınıf söylemleri fen eğitimindeki yenilikçi çabaların önemli bir parçasıdır. Bu yenilikçi çabalar Bakhtin'in 
(2010) ve Vygotsky'nin (1968) bakış açısından etkilenmektedir. Bakhtin’e (2010) göre söylemler monolojik ve 
diyalojik olmak üzere iki türe ayrılmaktadır; monolojik söylemde sabit bir çevreden bakış vardır ve iletiler tek 
yönlü ve bütüncüldür, diyalojik söylemdeyse tam tersi, katılımcılar arasında tarih, kültür ve tecrübenin bir 
alışverişi vardır. Vygotsky (1968), öğrencinin sosyal alanlarda diyalojik konuşmayla beraber işbirlikli bir 
anlamlandırma yaptıklarını savunmaktadır (Kılınç, Demiral & Kartal, 2017). 

Sınıf içindeki diyaloglar öğretim açısından önem teşkil etmektedir. Bu yüzden öğrenci-öğretmen ve 
öğrenci-akran diyaloglarının özellikleri ve yapılarının incelenmesini gerekmektedir. Araştırmacıların diyalog yapı 
ve içeriklerini inceleyen çalışmaları sınıf içi diyaloğun daha iyi anlaşılmasına ve öğrenme ortamlarının 
özelliklerine ışık tutabilmektedir. 
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Diyalogları Belirlemeye Yönelik Yaklaşımlar 

1. İletişimsel Yaklaşım 

İletişimsel yaklaşım, öğretmenin öğrencilerle etkileşime girip girmediği ve ders devam ederken 
öğrencilerin fikirlerinin dikkate alınıp alınmadığı gibi sorularla ilgilenir. Diyalojik-otoriter ve etkileşimli-
etkileşimsiz olmak üzere iki boyut içerisinde, öğretmen ve öğrenciler arasındaki konuşma tanımlanarak dört 
temel iletişimsel yaklaşım sınıfı oluşturulmuştur (Scott, Mortimer & Aguiar, 2006). 

Tablo 1.  

Dört Sınıf İletişimsel Yaklaşım (Scott et al., 2006). 

 Etkileşimli Etkileşimsiz 

Diyalojik A. Etkileşimli/Diyalojik B. Etkileşimsiz/Diyalojik 

Otoriter C. Etkileşimli/Otoriter D. Etkileşimsiz/Otoriter 

A. Etkileşimli / diyalojik: Öğretmen ve öğrenciler arasında birbirlerini dinleme dikkate alma vardır.  

B. Etkileşimsiz / diyalojik: Öğrenciler öğretmene düşüncelerini dile getirme fırsatı bulur, ama öğretmen 
öğrenci düşüncelerini dikkate almaz. 

C. Etkileşimli / otoriter: Öğretmen bir çerçevesine yoğunlaşır ve öğrencileri de bu çerçeveye uygun soru 
cevap yoluna yönlendirir. 

D. Etkileşimsiz / otoriter: Öğretmen belirli bir düşünce yapısı sunar (Scott et al., 2006). 

2. Etkileşim Modelleri 

Etkileşim modeli, Lemke'nin (1990) üçlü diyalog olarak adlandırdığı üç parçalı bir modeldir. Bu model ilk 
olarak IRF veya IRE olarak tanımlanmıştır. Burada “I” başlatmayı ifade eder yani bir soru, “R” soruya karşı 
verilen bir cevaptır. Model “F” geri bildirim (Sinclair & Coulthard, 1975) ile devam ettirilebileceği gibi “E” 
değerlendirme (Mehan, 1979) ile de bitirilebilmektedir (Scott et al., 2006). 

Açık ve kapalı zincir desenleri 

Öğretmenin değerlendirmesiyle konuşma son bulursa kapalı zincir (I-R-F-R-F-R-E), değerlendirmeyle 
sonuçlandırılmazsa da (I-R-F-R-F-R-..) açık zincir modeli oluşur (Scott et al., 2006). 

3. Diyalog Türleri 

Kümülatif (Birikimli), Tartışmacı ve Keşifsel (Keşfedici) 

Mercer (1995) konuşmanın nasıl kullanıldığını anlamak, eğitim ortamında devam eden diyalogları 
tanımlamak ve değerlendirmek için, üç diyalog türü belirlemiştir. Bunlar: 

Kümülatif (Birikimli) Diyalog: Bireyler arası kesin bir uyum vardır. Tekrarlar, onaylamalar ve ayrıntılar içerir. 

Tartışmacı Diyalog: Rekabetçi, kavgacı bir ortam, kişiler arası uyumsuzluk ve kestirip atma ile karakterize 
edilir. 

Keşifsel Diyalog: İddialar ve karşıt iddialar arasında karşılaştırma yapıp ortak karara varma. 

İkna, Sorgulama, Müzakere, Bilgi Arama, Anlaşmaya Varma ve Eristik 

Bazı diyalog türlerinde, katılımcıların bireysel hedefleri birbirine karşıyken bazılarında katılımcıların 
birbirleriyle iş birliği yapması ve birlikte hedefe ulaşmak için yardımlaşmaları gerekir. Diyalog türleri aşağıdaki 
gibi ele alınabilir (Walton, 1998). 

1. İkna Diyaloğu: Diyaloğun amacında sorununun çözülmesi veya açıklığa kavuşturulmasıdır. Kesin bir 
sonuç olmayabilir. 

2. Sorgulama Diyaloğu: Kanıt ihtiyacıyla başlar. Diyaloğun amacında hipotezi kanıtlamak ya da çürütmek 
vardır. Kesin bir sonuca ulaşılır. 

3. Müzakere Diyaloğu: Çıkar çatışmasıyla başlar. Fikirlerin değiştirilmesi revize edilmesi vardır. 

4. Bilgi Arama Diyaloğu: Soru cevap şeklinde gerçekleşir. 
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5. Anlaşmaya Varma Diyaloğu: İkilem arasında kalma vardır. En uygun olanı seçilir.  

6. Eristik (Tartışmalı) Diyalog: Karşısındakiyle sözlü ve duygusal anlamda savaş vardır.  

4. Eğitimsel Diyalog Analizi Programı (EDAP) 

Eğitimsel Diyalog Analizi Programı (EDAP), İngiliz ve Meksika’lı bir ekip tarafından yürütülen üç yıllık bir 
araştırma sonucunda, temel teorik bakış açıları ile ve diyalogda paylaşılan işlevleri belirlemeye yardımcı bir 
analiz programıdır. Çalışmaya, diyaloğu karakterize etmek ve analiz etmek için; okul öncesi eğitimden 
yükseköğretime, konular (ör. matematik, okuryazarlık, bilim, beşerî bilimler) ve tüm sınıf ve küçük grup 
bağlamları; dijital teknolojili ve teknolojisiz faaliyetler dahil edilmiştir (Hennessy et al., 2016). 

Mikro düzeyde 'İletişim Eylemleri ‘den (İE) oluşan çeşitli sosyal ve kültürel bağlamlarda katılımcılar 
arasındaki konuşmaları araştırmak için hiyerarşik ve iç içe geçmiş bir analiz düzeyleri sistem önerilmektedir; 
bunlar “İletişim Durumlar” (İD) içinde; “İletişim Olaylar” (İO) ve onunda içinde bulunan “İletişim Eylemleri” (İE) 
dir (Şekil 1). Bu hiyerarşik sistem hareketlidir, böylece bileşenler yanlara kayabilir (Hennessy et al., 2016). 

Bu sistemin nasıl kullanılacağı araştırmanın amaçlarına bağlıdır. Mevcut şema, öğretmen-öğrenci ve akran 
diyalog etkileşimlerinin gelişiminde esas olarak mikro analize odaklanmaktadır. Bu ayrıntı düzeyi özellikle 
aydınlatıcıdır, çünkü diyalog etkileşimleri sırasında katılımcıların gerçekte ne yaptıklarını ve ne söylediklerini 
ayrıntılı bir şekilde analizler etmemizi sağlar (Hennessy et al., 2016). 

 

Şekil 1. İletişimde hiyerarşik ve iç içe analiz düzeyleri. (Hennessy et al., 2016). 

 

Amaç 

Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının bir problem durumuna çözüm bulmak için katıldıkları 
tartışmada kurdukları diyaloglarındaki etkileşim eylemlerini, her adayın diyaloğa katılma oranını ve adayların 
oluşturdukları diyalogların EDAP (Hennessy et al., 2016)’a göre etkileşim eylemlerinin dağılımlarını belirlemek 
amaçlanmaktadır. 
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Yöntem 

Betimsel bir çalışma niteliğinde olan araştırmada öğretmen adayların kurdukları diyaloglardaki “etkileşim 
eylemleri” nin belirlenebilmesi için Hennessy vd. (2016) tarafından geliştirilen Eğitimsel Diyalog Analizi Programı 
(EDAP) kullanılmıştır. Betimsel çalışmalar, bir durumu tanımlamak ya da çalışılan örnekleme yönelik gerçek ve 
tam bir tanıma ulaşmak için yürütülen çalışmalardır. Çalışma grubu hakkında betimleyici özellikler ortaya 
çıkartılır (Hocaoğlu & Baysal, 2019). 

Katılımcılar 

Çalışma, 2019-2020 akademik yılının ikinci yarısında (Şubat-Mayıs), bir devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden, kazara örnekleme yöntemi ile birinci sınıfta öğrenim görmekte olan altı 
fen bilgisi öğretmen adayı gerçekleştirilmiştir Öğretmen adayları iki gruba ayrılarak, (birinci grup: bir kız, iki 
erkek), (ikinci grup: üç kız) çalışmaya katılmışlardır. Adaylar seçilirken, çalışmaya katılmaya gönüllük esas 
alınmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının gerçek isimleri yerine kod isimler kullanılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Öğretmen adaylarının “Su Arıtma Modeli” ne ilişkin “etkileşim eylemleri”ni belirlemek amacıyla bir etkinlik 
yaprağı hazırlanmıştır. Etkinlik yaprağında adaylara kirli su, tül, kaba kum, ince kum, çakıl, pamuk, pet şişe, 
beher materyallerini gösteren resimler sunulmuştur. Öğretmen adaylarına bu materyaller açıklandıktan sonra, 
adaylara kirli suyu arıtmaları için ortak bir model tasarlayacakları belirtilmiş ve bu aşamadan sonra adayların 
kendi aralarında diyaloglar kurmaları istenmiştir. Bu sayede adayların diyalogları sırasında ne tür etkileşim 
eylemleri kurdukları belirlenmeye çalışılmıştır. Adayların konuşmaları kaydedilmiştir. 

Veri Toplama Süreci 

Uygulamaya başlamadan önce katılımcı öğretmen adaylarına çalışmanın amacı açıklanmıştır. Adaylara 
çalışma süresince verdikleri cevapların ve fikirlerinin notla değerlendirilmeyeceği hatırlatılarak bildiklerini ve 
düşündüklerini çekinmeden içtenlikle dile getirmelerinin araştırmanın amacı bakımından önemli olduğu 
vurgulanmıştır. Çalışma internet üzerinden açılan oturumla başlamış, öğretmen adaylarına etkinlik açıklanmış 
ve malzemeler sunulmuştur. Adaylar yaklaşık 13 dakika (birinci grup) ve 10 dakika (ikinci grup) süren bir diyalog 
sonunda ortak bir model oluşturmuşlardır.  

Verilerin Analizi 

Tüm diyaloglar yazılı hale getirilmiştir. Yazılı metinler ile adayların ses kayıtları karşılaştırılmıştır. Analiz için 
Hennessy vd. (2016) tarafından önerilen analiz sırası takip edilmiştir. Bu doğrultuda izlenen adımlar aşağıda 
maddeler halinde açıklanmaktadır; 

1. Analize başlamadan önce diyalogdaki anlamlı en küçük segmentler belirlenmiştir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Diyalogda ki anlamlı en küçük cümle. 

2. Veriler, Hennessy vd. (2016) tarafından geliştirilen Eğitimsel Diyalog Analizi Programı (EDAP) aracılığı 
ile analiz edilmiştir. EDAP sekiz ana başlık altında yer alan toplamda 33 koddan oluşmaktadır. Kod 
başlıkları ve açıklamaları Tablo 2’ de gösterilmektedir.  

Tablo 2.  

EDAP Kod Başlıkları ve Açıklamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod Açıklaması 

I Detaylandırmaya veya akıl yürütmeye davet etme 

R Akıl yürütmeyi açık hale getirme 

B Fikir oluşturma 

E Fikirleri açıklama veya fikir sunmaya davet etme 

P Konumlandırma ve Koordinasyon 

RD Diyalog veya etkinlikle ilgili derinlemesine düşünme 

C Birleştirme 

G Diyalogun ya da etkinliğin yönünü yönlendirme 
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EDAP kodlarına göre örnek analizler Şekil 3 ve Şekil 4’ te açıklanmaktadır.  

3. Yazılı metinler incelenmiş, 139 (birinci grup) ve 58 (ikinci grup) satırdan oluşan bir diyalog analiz 
edilmiştir. Yazarlar kodlamaları ayrı ayrı yapmış sonra kontrol etmiş, kodlayıcılar arası uyuşum %85 olarak 
bulunmuştur. Ulaşılan sonuç kodlamanın güvenilir olduğunu göstermektedir (>%70) (Miles & Huberman, 1994). 
Analizde ilk olarak her adayın diyaloğa katılma yüzdeleri hesaplanmıştır. İkinci olarak, adayların oluşturdukları 
diyalogların EDAP (Hennessy ve diğerleri, 2016)’a göre etkileşim eylemlerinin dağılımı hesaplanmıştır. 

 

Bulgular 

Birinci Gruptaki Katılımcıların Diyaloglara Katılma Dağılımları  

Grup 1’e dâhil olan katılımcıların diyalogları incelendiğinde, en fazla etkileşim eyleminde bulunarak 
diyaloğa katılan kişinin Yücel olduğu belirlenmiştir. Yücel’den sonra diyalogdaki en çok etkileşim eyleminde 
bulunan kişinin Mahmut olduğu görülmektedir. Derya ise grubun en az eylemde bulunarak konuşmaya dâhil 
olan katılımcısıdır (Şekil 5). 

 

Şekil 3. Verilerin analizi. 

Şekil 4. Kodlamaların yapılması. 
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Şekil 5. Birinci gruptaki katılımcıların konuşma dağılımları. 

 

Birinci Gruptaki Katılımcıların Etkileşim Eylemlerinin Dağılımı 

Etkileşim eylemleri incelendiğinde, konuşmanın genelinde katılımcılar, tahminde bulunmuşlar, kendilerinin 
ve birbirlerinin ifadelerine açıklamalar getirmişlerdir. Konuşmada fikirlerin söylenmesi için isteklerde 
bulunulduğu, bu doğrultuda ilişkili katkıların yapıldığı ve fikirlerin detaylandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Son olarak adaylar arasındaki diyaloglarda, aynı fikirde olunup olunmadığı, başkasının ya da kendisinin 
katkılarının açıklayıcı hale getirme ve detaylandırmanın, model için yönlendirmelerin ve konu içi/dışı 
birleştirmelerin az yer bulduğu söylenebilir (Şekil 6).  
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Şekil 6. Birinci gruptaki katılımcıların etkileşim eylemlerinin dağılımı. 

İkinci Grup Katılımcıların Diyaloglara Katılma Dağılımları 

Grup 2’ye dâhil olan katılımcıların diyalogları incelendiğinde, en fazla etkileşim eyleminde bulunarak 
diyaloğa katılan kişilerin Aslı ve Pakize olduğu belirlenmiştir. İzel’in ise diyaloğa katılımda üçüncü sıradaki kişi 
olduğu görülmektedir (Şekil 7).  

30%

57%

13%

Mahmut Yücel Derya
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Şekil 7. İkinci gruptaki katılımcıların diyaloglara katılma dağılımları. 

 

İkinci Grup İçin Etkileşim Eylemlerinin Dağılımı  

Etkileşim eylemleri incelendiğinde, konuşmanın genelinde katılımcılar, tahminde bulunmuşlar, kendilerinin 
ve birbirlerinin ifadelerine açıklamalar getirmişlerdir. Diyalogda fikirlerin söylendiği, detaylandırılmaya çalışıldığı 
eylemlerin varlığı görülürken, aynı fikirde olunup olunmadığı da gene kullanılan etkileşim eylemleri içerisinde 
yer almaktadır. Diyalogda kendisi ya da başkası tarafından sunulan katkıları açıklamanın, modelleri 
birleştirmelerin, yönlendirmelerde bulunmanın, etkinlik ve oluşan diyaloglar hakkında derinlemesine 
düşünmeniz az yer aldığı görülmektedir. Son olarak diyalog sürecinde görüş alma isteğinde bulunulmadığı ve 
ilişkili katkıların sunulmadığı etkileşim eylemlerinin dağılımına bakıldığında söylenebilir (Şekil 8).  
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Şekil 8. İkinci grup için etkileşim eylemlerinin dağılımı. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada öğretmen adaylarının bir problem durumuna çözüm bulmak için katıldıkları tartışmada 
kurdukları diyaloglarındaki etkileşim eylemlerini incelemesi amaçlanmıştır. İnternet üzerinden yapılan görüşme 
aracılığıyla bir araya gelen katılımcıların diyaloglarındaki etkileşim eylemleri analiz edilmiştir.  

Katılımcıların diyalog dağılımları incelendiğinde, birinci grupta Derya dışında diğer katılımcıların eşit bir 
katılımda bulunduğu, ikinci gruptaki katılımcıların neredeyse eşit denilebilecek katılım dağılımının olduğu 
belirlenmiştir. Her iki grubun etkileşim eylemlerinde tahminlerde bulunma, katkıları açıklama veya 
gerekçelendirmenin eylemlerin yarısını oluşturduğu görülmektedir.  Bu da iki grupta da tahminde bulunma ve 
katkıya açıklama yapmanın çok kullanıldığı anlamına gelmektedir. Gruplar arasındaki farklılıklar incelendiğinde, 
birinci grubun daha çok tahminde bulunma, katkıları açıklama ve fikirleri davet etme eğiliminde olduğu, ikinci 
grubun ise katkıları açıklama ve onaylama veya reddetme eğiliminde olduğu söylenebilir. 
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Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, katılımcıların diyaloglara katılma düzeylerinin neden farklı olduğu 
sorusunu düşündürmektedir. Örneğin katılımcıların bir görüş sunarken onu temellendirebilme ve 
sorgulayabilme, görüşü temellendirirken akılcı çıkarımlarda bulunabilme ve düşündüklerini yaratıcı bir şekilde 
bütünleştirebilmeyi içeren eleştirel düşünme becerileri katılma düzeylerini etkileyebilir (Ennis, 2011). Bunun da 
ötesinde, katılımcıların bir diyaloga hangi amaçla katıldıklarını belirleyen motivasyonel inançları (Boekarts & 
Niemivirtai, 2005) (örneğin diyalog sayesinde öğrenmeye yönelme veya diyalog sırasında başarısız görünmemek 
için çekimser kalma, görev değeri ve öz yeterlik) katılma düzeylerini etkileyebilir. 

Ayrıca gruplar arasında görülen farklılıklar, diyaloglara yön veren grup dinamiklerinin belirlenmesi 
gerektiğini göstermektedir. Örneğin katılımcıların güç ilişkileri (Shepardson & Britsch, 2006) ve benimsedikleri 
roller (Hogan, 1999) diyalogların yönünü belirleyen unsurlar arasında gösterilmektedir. Bu dinamiklerin ortaya 
çıkarılması ve farklı gruplar için değişen dinamiklerin nedenlerinin incelenmesi önerilmektedir. EDAP bu amaçla 
kullanılacak bir kodlama şeması özelliği taşımaktadır. Hogan’ın (1999) çalışmasında grup dinamikleri arasında, 
öğrencilerin hem kendilerinin hem de başkalarının düşüncelerini derinlemesine takip ettikleri ortaya 
çıkarılmıştır. Bu durum üst bilişsel izleme becerisinin de kodlar arasında yer alması gerektiğini göstermektedir. 
Bu nedenle EDAP’ ın üst bilişle ilişkili yeni kodlarla güncellenmesi önerilmektedir. 
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Öz 

Bu çalışmadaki amaç; Türkiye’de fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme kullanılarak yapılmış 

birbirinden bağımsız çalışmaların tematik olarak incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2008-2019 yılları 

arasında fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenmenin kullanıldığı 27 makale araştırma kapsamına dâhil 

edilmiştir. Makalelerin seçiminde Google Akademik arama motoru’ndan yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara 

göre araştırılan konu ile ilgili yapılan çalışmaların 2011 yılından itibaren başladığı, en fazla 2018 yılında 7 

(%25,93) çalışma ile olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bir başka bulguya göre araştırmacıların çalışma 

grubu olarak ilköğretim 4. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, ortaöğretim 9. Sınıf, 11. Sınıf ve üniversite öğrencileri ile 

çalıştıkları, en fazla %29,63 ile 7. Sınıf öğrencilerini tercih ettikleri görülmüştür. Elde edilen bir başka bulguya 

göre ise araştırmacıların en fazla %25 oranla öğrencilerin kavramsal anlamalarını arttırmayı/ belirlemeyi 

amaçladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bir başka bulguda ise araştırmacıların en fazla 10 çalışma ile 

öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini/ anlamalarını arttırmada olumlu sonuca ulaştıkları görülmüştür. Sonuç 

olarak Fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenmenin kullanıldığı Türkiye’de yapılan makale çalışmalarının 

sonuçlarında öğrencilerin başarılarının olumlu yönde etkilendiği görülmektedir. Ancak bir araştırmacı fen 

eğitiminde argümantasyon temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarını ve argümantasyon 

seviyelerini arttırdığını ancak öğrencilerin tartışmaya yönelik eğilimlerinde bir değişim meydana getirmediğini 

tespit etmiştir. Bu doğrultuda öğretmenlerin fen eğitiminde öğrencilerin başarılarını olumlu yönde 

arttırabilmeleri için argümantasyon temelli öğrenme yaklaşımını kullanabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca bu 

çalışma sayesinde argümantasyon temelli öğrenme ile öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak isteyen 

öğretmenlerin argümantasyon temelli öğrenmeyi kullanmadan önce bu tekniği araştıran çalışmaları bir bütün 

olarak inceleme fırsatı bulacakları düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Argümantasyon, Fen Eğitimi, Tematik analiz  

 

The Examining of Studies That Use Argumentation-Based Learning in Science Education 

Abstract 

The purpose of this study; It made using argumentation-based learning in science education in Turkey It is 

the thematic examination of studies that are independent from each other. In line with this purpose, 27 articles 

using argumentation-based learning in science education between 2008-2019 were included in the scope of 

the research. Google Scholar search engine was used in the selection of articles. According to the findings, it 

was concluded that the studies on the researched subject started since 2011, with 7 (25.93%) studies at most in 

2018. According to another finding, the researchers worked with primary school 4th grade, 6th grade, 7th 

grade, 8th grade, secondary school 9th grade, 11th grade and university students, It was observed that they 

preferred 7th grade students at most with 29.63%. According to another finding obtained, it was concluded 

that the researchers aimed to increase / determine the conceptual understanding of the students with a rate of 

25% at most. In another finding obtained, it was seen that the researchers achieved positive results in 

increasing student’s conceptual learning / understanding with a maximum of 10 studies. As a result 

argumentation-based learning in science education in the results of the study conducted in Turkey used the 
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article of student achievement is affected in a positive way. However, one researcher found that 

argumentation-based learning in science education increased student’s academic achievement and 

argumentation levels however, it found that it did not cause a change in students' tendency towards 

discussion. In this direction, it is thought that teachers can use the argumentation-based learning approach to 

increase student’s success in science education positively. In addition, thanks to this study, it is thought that 

teachers who want to facilitate student’s learning with argumentation-based learning will have the opportunity 

to examine studies investigating this technique before using argumentation-based learning. 

Keywords: Argumentation, Science Education, Thematic Analysis 

 

GİRİŞ 

Fen Bilimleri Öğretim Programında, bilgiye ulaşırken öğrencilerin araştıran, sorgulayan,  inceleyen, günlük 

hayatıyla fen konuları arasında bağlantı kurabilen,  hayatın her alanında karşılaştığı problemleri çözmede 

bilimsel metodu kullanabilen ve dünyaya bir bilim insanı bakış açısıyla bakabilen bireyler olarak yetiştirilmesi 

hedeflenmiştir (MEB, 2006). Bu sebeple, öğrencilerin konuları ne şekilde öğrendikleri son derece önemlidir.  

Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla birçok yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan biride 

argümantasyon tekniğidir.  

Argüman kelimesi TDK’ ya göre  kanıt, iddia, tez,  sav anlamlarında kullanılmaktadır. Argümantasyon ise 

belli iddiayı kanıtlama ya da çürütme üzerine yapılan bilimsel tartışmadır. Başka bir ifadeye göre ise bir 

düşünceyi, bir hipotezi veya bir fikri deliller ve ispatlar kullanarak savunma ve açıklamaya çalışma ya da 

dayanaklandırmadır.   

Yapılan araştırmalar incelendiğinde argümantasyon tekniğinin kullanıldığı birçok çalışmanın yapıldığı 

görülmüştür. Aslan (2012) Fen sınıflarında argümantasyonun kullanımına ilişkin bir çalışma yapmıştır. Köse 

(2013) yaptığı çalışmada Taşıma ve Dolaşım ünitesinin öğretiminde argümentasyon tabanlı bilim öğrenme 

yaklaşımının etkisi’ni araştırmıştır. Demirbağ ve Günel (2014) yaptıkları çalışmada Argümantasyon tabanlı fen 

eğitimi sürecine modsal betimleme entegrasyonunun akademik başarı, argüman kurma ve yazma becerilerine 

etkisini araştırmışlardır. Öğreten ve Uluçınar Sağır (2014) yaptıkları çalışmada Argümantasyona dayalı fen 

öğretiminin etkililiğinin incelenmesi’ni çalışmışlardır. Çinici, Özden, Akgün, Herdem, Karabiber ve Deniz ( 2014) 

yaptıkları çalışmada Kavram karikatürleriyle desteklenmiş argümantasyon temelli uygulamaların etkinliğinin 

incelenmesi’ni çalışmışlardır. Ünal ve Yıldız (2016) yaptıkları çalışmada biyoloji dersi çevre konularının 

öğretiminde örnek olayların entegre edildiği argümantasyon yönteminin öğrencilerin çevre konularındaki başarı 

ve tutumuna etkisini araştırmışlardır. Demir ve Gönen (2019) ise yaptıkları çalışmada Argümantasyona dayalı 

öğretimin 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet, iş ve enerji ilişkisini anlamalarına etkisi’ni araştırmışlardır. Birbirinden 

bağımsız yapılan bu çalışmalar sonucunda argümantasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarını olumlu 

yönde arttırdığı tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmalara göre argümantasyonun fen eğitiminde; 

 Öğrencilere bilim insanı imajı kazandırmada (Bilir ve diğ., 2020) 

 Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada (Aslan,2012) 

 Öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini/ anlamalarını arttırmada (Türkoğuz ve Cin, 2013) 

 Argüman kurma ve geliştirme düzeylerini arttırmada (Demirbağ ve Günel, 2014) 

 Tutumlarına olumlu etki oluşturmada (Ünal ve Yıldız, 2016) 

 Yazma becerisini geliştirmede (Demirbağ ve Günel, 2014) 

 Tartışma eğilimlerini artırmada (Demirel, 2016) 

 Öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerilerini belirleme / geliştirmede (Yıldırım ve Can, 2018) 
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 Biliş üstü ve mantıksal düşünmeyi artırmada (Aydın ve Kaptan, 2014) 

 Eleştirel düşünme/ eğilimlerini artırmada (Tüzün ve Köseoğlu, 2018)  

 Bilimsel düşünme becerilerini ve bilimin doğası anlayışlarını geliştirmede (Acar ve diğ., 2016) 

 etkili olduğu bulunmuştur. 

Bu çalışma, Türkiye’de fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme kullanılarak yapılmış birbirinden 

bağımsız çalışmaların tematik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada argümantasyon temelli 

öğrenmeyi araştıran birçok çalışma incelenmiş,  sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılıp bir bütün haline getirilmiştir. 

Bu çalışma sayesinde argümantasyon temelli öğrenme ile öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak isteyen 

öğretmenlerin argümantasyon temelli öğrenmeyi kullanmadan önce bu tekniği araştıran çalışmaları bir bütün 

olarak inceleme fırsatı bulacakları düşünülmektedir. Aynı zamanda benzer konuya çalışacak olan araştırmacılara 

bir temel oluşturabileceği düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Tematik analiz, verilerdeki örüntüleri (temaları) belirleme, analiz etme ve raporlama için kullanılan bir 

yöntemdir ( Braun ve Clarke, 2019). 

Bu araştırma tematik analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Tematik analiz yöntemi ile Türkiye’de 2008-

2019 yılları arasında fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme konusu ile ilgili birbirinden bağımsız 27 

makalenin sonuçları birleştirilmiş ve sonuçlardan elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Yapılan makalelerin 

seçiminde Google Akademik arama motoru’ndan yararlanılmıştır. Çok sayıda makale çalışmasına ulaşılmış, bu 

araştırma kapsamına fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme konusu ile ilgili yapılan çalışmalar ele 

alınmıştır.  

Bu çalışmanın amacına yönelik olarak verileri toplamak için doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. 

Toplanan veriler kodlanarak tablolaştırılmıştır. 

Fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenmeyi kullanan çalışmaları tespit etmek amacıyla Türkiye’de 

yapılmış birbirinden bağımsız çalışmalara ulaşmak hedeflenmiştir. Yapılan makalelerin seçiminde Google 

Akademik arama motoru’ndan yararlanılmıştır. Arama motoruna ‘’argümantasyon’’ , ‘’öğrenci başarısı’’ ve ‘’fen 

eğitimi’’ anahtar kelimeleri yazılarak taranmıştır. Tarama Türkçe sayfalarda yapılmıştır. Tarama sonucunda 803 

çalışmaya ulaşılmıştır ancak çalışmaya fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme kullanılarak öğrenciler 

üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla Türkiye’de yapılmış birbirinden bağımsız 27 makale çalışması ele 

alınmıştır. Aynı zamanda 2008 ile 2019 yılları arasında yapılan çalışmalar araştırılmıştır. 

Araştırma için seçilen dâhil edilme kriterleri; Çalışmanın Türkçe dilinde yazılmış olması, Google Akademik 

arama motoru’nda taranıyor olması ve fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenmeyi kullanan çalışmalar 

olması şeklindedir. 

Bu çalışmada verilerin kodlanması için ilk olarak konu kapsamındaki araştırmalar Microsoft Excel çalışma 

sayfasında yazar, yıl ve makale isimlerine göre satır satır listelenmiştir. Daha sonra makaleler yıllarına göre 

sıralanmıştır. Bu sayede istenilen çalışmaya kolaylıkla ulaşım sağlanmıştır. Son olarak araştırmanın özelliklerini 

taşıyan nitel bilgiler toplanıp nicel verilere dönüştürülmüştür. 

Yapılan bu çalışma 2008-2019 yılları arasında fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenmeyi araştıran 

Türkiye’de yapılmış 27 makale ile sınırlıdır. Araştırılan bu makaleler yıllarına göre dağılımları, çalışma grupları, 

amaçları ve sonuçlarına göre incelenmiştir.  

 

 

 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

171 
 

BULGULAR 

Bu kısımda araştırma sonucunda elde edilen çalışmaların yıllarına göre dağılımları, çalışma grupları, 

amaçları ve sonuçlarına ilişkin bulgular aktarılmıştır. Bulgulardan yola çıkarak yorum ve açıklamalar yapılmış; 

bulgular belirli amaçlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

Fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenmeyi araştıran Türkiye’de yapılmış çalışmaların yıllara göre 

frekans ve yüzdeleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1.  

Yapılan Makalelerin Yıllara Göre Frekans ve Yüzde tablosu 

Yıl Frekans Yüzde değeri 

2008 - - 

2009 - - 

2010 - - 

2011 1 3,70 

2012 1 3,70 

2013 2 7,41 

2014 5 18,52 

2015 1 3,70 

2016 3 11,11 

2017 2 7,41 

2018 7 25,93 

2019 5 18,52 

TOPLAM 27 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılan makale 

çalışmalarının 2011 yılından itibaren başladığı görülmektedir. Tablo’ ya bakıldığında Fen eğitiminde 

argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili yapılan makale çalışmalarının 2011, 2012 ve 2015 yıllarında %3,70, 

2013 ve 2017 yıllarında %7,41, 2014 ve 2019 yıllarında %18,52, 2016 yılında %11,11, 2018 yılında %25,93 

oldukları görülmektedir. Elde edilen verilere göre araştırılan konu ile ilgili yapılan çalışmaların en fazla 2018 

yılında 7 (%25,93) çalışma ile olduğu görülmektedir.  

 

Fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili yapılan makalelerin çalışma gruplarına ilişkin 

bulgular Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2.  

Makalelerin Çalışma Gruplarına İlişkin Frekans ve Yüzde tablosu 

Çalışma Grubu Frekans Yüzde değeri 

İlköğretim 4. Sınıf öğrencileri 1 3,70 

İlköğretim 6. Sınıf öğrencileri 5 18,52 

İlköğretim 7. Sınıf öğrencileri 8 29,63 

İlköğretim 8. Sınıf öğrencileri 3 11,11 

Ortaöğretim 9. Sınıf öğrencileri 3 11,11 

Ortaöğretim 11. Sınıf öğrencileri 1 3,70 

Üniversite Öğrencileri 6 22,22 

TOPLAM 27 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılmış toplam 

27 makalenin çalışma gruplarının  %3,70’inin ilköğretim 4. Sınıf, %18,52’sinin ilköğretim 6. Sınıf, %29,63’ün 

ilköğretim 7. Sınıf , %11,11’inin ilköğretim 8. Sınıf, %11,11’inin ortaöğretim 9. Sınıf, %3,70’inin ortaöğretim 11. 

Sınıf ve %22,22’sinin üniversite öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Elde edilen verilere göre 

araştırmacıların çalışma grubu olarak en fazla %29,63 ile 7. Sınıf öğrencilerini tercih ettikleri görülmektedir. 

 

Fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili yapılan makale çalışmalarının amaçlarına ilişkin 

bulgular Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3.  

Makalelerin Amaçlarına İlişkin Frekans ve Yüzde tablosu 

Amaç Frekans Yüzde değeri 

Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak/ belirlemek 8 20 

Öğrencilerin kavramsal anlamalarını arttırmak/ belirlemek 10 25 

ATBÖ ile ilgili öğrenci görüşlerinin alınması 4 10 

Argüman kurma ve geliştirme düzeylerinin belirlenmesi 4 10 

Öğrencilerin derse karşı tutumlarının belirlenmesi 2 5 

ATBÖ’nün yazma becerilerine etkisini araştırmak 1 2,5 

ATBÖ’nün tartışma becerilerinin gelişmesine etkisini belirlemek 4 10 

Öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerilerini belirlemek / 

geliştirmek 

2 5 
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Argümantasyonun biliş üstü ve mantıksal düşünme becerilerine 

etkisini incelemek 

2 5 

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi 1 2,5 

ATBÖ’nün öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerine ve bilimin 

doğası anlayışlarına olan etkisini incelemek 

1 2,5 

İlköğretim öğrencilerinin nükleer santrallerin riskleri ve faydaları 

hakkındaki farkındalıklarını ölçmek, arttırmak ve çevreye 

duyarlılıklarını geliştirmek 

1 2,5 

TOPLAM 40 100 

 

Tablo 3 incelendiğinde fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılan makale 

çalışmalarında araştırmacıların %20’si öğrencilerin akademik başarılarını arttırmayı/ belirlemeyi, %25’i 

öğrencilerin kavramsal anlamalarını arttırmayı/ belirlemeyi, %10’u ATBÖ ile ilgili öğrenci görüşlerinin alınmasını, 

%10’u argüman kurma ve geliştirme düzeylerinin belirlenmesini, %5’i öğrencilerin derse karşı tutumlarının 

belirlenmesini, %2,5’i ATBÖ’nün yazma becerilerine etkisini araştırmayı, %10’u ATBÖ’nün tartışma becerilerinin 

gelişmesine etkisini belirlemeyi, %5’i öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerilerini belirlemeyi / geliştirmeyi, 

%5’i argümantasyonun biliş üstü ve mantıksal düşünme becerilerine etkisini incelemeyi, %2,5’i öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini, %2,5’i ATBÖ’nün öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerine ve 

bilimin doğası anlayışlarına olan etkisini incelemeyi, %2,5’i ise ilköğretim öğrencilerinin nükleer santrallerin 

riskleri ve faydaları hakkındaki farkındalıklarını ölçmeyi, arttırmayı ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmeyi 

amaçlamıştır. Elde edilen verilere göre araştırmacıların en fazla %25 oranla öğrencilerin kavramsal anlamalarını 

arttırmayı/ belirlemeyi amaçladıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili yapılan makale çalışmalarının sonuçlarına ilişkin 

bulgular Tablo 4 ve Tablo 5’de gösterilmektedir. 

Tablo 4.  

Makalelerin sonuçlarına İlişkin bulgular     

Sonuç Olumlu nötr Olumsuz 

Öğrencilerin akademik başarılarını arttırma 8 - - 

Öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini/ anlamalarını arttırma 10 - - 

ATBÖ ile ilgili öğrencilerden olumlu görüş 4 - - 

Argüman kurma ve geliştirme düzeylerini arttırma 4 - - 

Tutumlarına olumlu etki oluşturma 2 - - 

Yazma becerisini geliştirme  1 - - 

Tartışma eğilimlerini artırma  3 1 - 

Öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerilerini belirleme / geliştirme 2 - - 
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Biliş üstü ve mantıksal düşünmeyi artırma  2 - - 

Eleştirel düşünme/ eğilimlerini artırma  1 - - 

Bilimsel düşünme becerilerini ve bilimin doğası anlayışlarını geliştirme 1 - - 

İlköğretim öğrencilerinin nükleer santrallerin riskleri ve faydaları 

hakkındaki farkındalıklarını ölçmek, arttırmak ve çevreye 

duyarlılıklarını geliştirmek 

1 - - 

TOPLAM 39 1 - 

  

Tablo 4 incelendiğinde fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılan makale 

çalışmalarının sonuçlarında 8 araştırmacı öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada olumlu sonuç elde 

ederken,  10 araştırmacı öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini/ anlamalarını arttırmada, 4 araştırmacı ATBÖ ile 

ilgili öğrencilerden olumlu görüş almada, 4 araştırmacı argüman kurma ve geliştirme düzeylerini arttırmada, 2 

araştırmacı tutumlarına olumlu etki oluşturmada, 1 araştırmacı yazma becerisini geliştirmede, 3 araştırmacı 

tartışma eğilimlerini artırmada, 2 araştırmacı öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerilerini belirleme / 

geliştirmede, 2 araştırmacı biliş üstü ve mantıksal düşünmeyi artırmada, 1 araştırmacı Eleştirel düşünme/ 

eğilimlerini artırmada, 1 araştırmacı bilimsel düşünme becerilerini ve bilimin doğası anlayışlarını geliştirmede ve 

1 araştırmacı ise ilköğretim öğrencilerinin nükleer santrallerin riskleri ve faydaları hakkındaki farkındalıklarını 

ölçme, arttırma ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmede olumlu sonuç elde etmişlerdir. Tablo incelendiğinde 1 

araştırmacının Tartışma eğilimlerini artırmada herhangi bir etki elde etmediği görülmektedir. Ayrıca 

araştırmacıların çalışmalarında herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşmadıkları tabloda görülmektedir. Sonuç 

olarak araştırmacıların çalışmalarında 39 olumlu ve 1 nötr etki sonuca ulaştıkları görülmüştür. 

Tablo 4 incelendiğinde fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılan makale 

çalışmalarının sonuçlarında öğrencilerin başarılarının olumlu yönde etkilendiği görülmektedir. 

Tablo 5.  

Makalelerin sonuçlarına İlişkin Frekans ve Yüzde tablosu      

Etki Değeri Frekans Yüzde değeri 

Olumlu Etki 39 97,5 

Nötr Etki 1 2,5 

Olumsuz etki - - 

TOPLAM 40 100 

Tablo 5 incelendiğinde fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılan makale 

çalışmalarının sonuçlarında öğrencilerin başarılarının %97,5 oranında olumlu yönde etkilendiği, %2,5 oranında 

nötr etkiye sahip olduğu görülmektedir.  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada 2008-2019 yılları arasında fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili yapılmış 

birbirinden bağımsız 27 makalenin sonuçları birleştirilmiş ve sonuçlardan elde edilen bulgular analiz edilmiştir.  

Yapılan tematik analiz çalışması sonucu fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de 

yapılan makale çalışmalarının 2011 yılından itibaren başlayıp; 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 
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2019 yıllarında devam ettiği görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre araştırılan konu ile ilgili yapılan 

çalışmaların en fazla 2018 yılında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bir başka sonuca göre fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılmış toplam 

27 makalenin çalışma gruplarının ilköğretim 4. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, ortaöğretim 9. Sınıf, 11. Sınıf ve 

üniversite öğrencilerinden oluştuğu görülmüştür. Elde edilen verilere göre araştırmacıların çalışma grubu olarak 

en fazla 7. Sınıf öğrencilerini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Elde edilen bir başka sonuca göre fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de 

yapılan makale çalışmalarında araştırmacıların öğrencilerin akademik başarılarını arttırmayı/ belirlemeyi, 

öğrencilerin kavramsal anlamalarını arttırmayı/ belirlemeyi, ATBÖ ile ilgili öğrenci görüşlerinin alınmasını, 

argüman kurma ve geliştirme düzeylerinin belirlenmesini, öğrencilerin derse karşı tutumlarının belirlenmesini, 

ATBÖ’nün yazma becerilerine etkisini araştırmayı, ATBÖ’nün tartışma becerilerinin gelişmesine etkisini 

belirlemeyi, öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerini belirlemeyi / geliştirmeyi, argümantasyonun biliş üstü ve 

mantıksal düşünme becerilerine etkisini incelemeyi, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini, 

ATBÖ’nün öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerine ve bilimin doğası anlayışlarına olan etkisini incelemeyi, ise 

ilköğretim öğrencilerinin nükleer santrallerin riskleri ve faydaları hakkındaki farkındalıklarını ölçmeyi, arttırmayı 

ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlamıştır. Elde edilen verilere göre araştırmacıların en fazla 

öğrencilerin kavramsal anlamalarını arttırmayı/ belirlemeyi amaçladıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılan makale çalışmalarının 

sonuçlarında 8 araştırmacı öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada olumlu sonuç elde ederken,  10 

araştırmacı öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini/ anlamalarını arttırmada, 4 araştırmacı ATBÖ ile ilgili 

öğrencilerden olumlu görüş almada, 4 araştırmacı argüman kurma ve geliştirme düzeylerini arttırmada, 2 

araştırmacı tutumlarına olumlu etki oluşturmada, 1 araştırmacı yazma becerisini geliştirmede, 3 araştırmacı 

tartışma eğilimlerini artırmada, 2 araştırmacı öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerini belirleme / 

geliştirmede, 2 araştırmacı biliş üstü ve mantıksal düşünmeyi artırmada, 1 araştırmacı eleştirel düşünme/ 

eğilimlerini artırmada, 1 araştırmacı bilimsel düşünme becerilerini ve bilimin doğası anlayışlarını geliştirmede ve 

1 araştırmacı ise ilköğretim öğrencilerinin nükleer santrallerin riskleri ve faydaları hakkındaki farkındalıklarını 

ölçme, arttırma ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmede olumlu sonuç elde etmişlerdir. Elde edilen bulgulara 

göre araştırmacıların en fazla öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini/ anlamalarını arttırmada olumlu sonuca 

ulaştıkları görülmüştür. Ayrıca araştırmacıların çalışmalarında herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşmadıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 1 araştırmacının tartışma eğilimlerini artırmada herhangi bir 

etki elde etmediği görülmektedir. Bunun nedeni araştırmacının uygulama süresini 5 hafta ile sınırlandırması 

olarak düşünülmüştür.  

Sonuç olarak fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılan makale 

çalışmalarının sonuçlarında öğrencilerin %97,5 oranında olumlu yönde etkilendiği, %2,5 oranında nötr etkiye 

sahip olduğu görülmüştür.  

Bu çalışma sonucunda fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenmenin öğrencilerin %97,5 oranında 

olumlu yönde etkilendiği görülmüştür. Bu nedenle öğretmenlere derslerinde bu yöntemi kullanmaları 

önerilmektedir. Aynı zamanda argümantasyon temelli öğrenme ile öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak 

isteyen öğretmenlerin argümantasyon temelli öğrenmeyi kullanmadan önce bu tekniği araştıran çalışmaları bir 

bütün olarak inceleme fırsatı bulacakları düşünülmektedir. Ayrıca benzer konuya çalışacak olan araştırmacılara 

bir temel oluşturabileceği düşünülmektedir. 
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Öz 

Bu çalışma, 11.sınıf öğrencilerinin fizik dersi “Hareket” konusunda “kavramsal”, “işlemsel” ve “grafiksel” 
sorulardaki başarılarını kıyaslamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç kapsamında, araştırmada genel tarama 
modellerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada örneklem olarak özel bir lisede 11.sınıfında 
öğrenim görmekte olan toplam 72 öğrenci seçilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak da, “kavramsal”, 
“işlemsel” ve “grafiksel” soru türlerinin her birinden 5 çoktan seçmeli test maddesi olmak üzere toplam üç farklı 
test hazırlanmıştır. Testlerin güvenirlik sabitleri 0,70 civarında çıkmış ve güvenilir olduğu değerlendirilmiştir. 
Testlerin her biri puanlandırıldıktan sonra, testten alınan toplam puanlar üzerinden öğrencilerin başarıları 
istatistiksel olarak kıyaslanmıştır. Her üç testten elde edilen verilere uygulanan analizler sonucunda, 
öğrencilerin “kavramsal”, “işlemsel” ve “grafiksel” testlerden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farkın olduğu 
belirlenmiştir (p<0.05). Anlamlı farkın hangi testler arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan çoklu 
karşılaştırma sonuçlarına bakıldığında ise, “kavramsal” ve “grafiksel” test arasında “kavramsal” test lehine 
(p<0.05), “işlemsel” ve “grafiksel” test arasında “işlemsel” test lehine değerli bir farklılık (p<0.05) olduğu 
gözlemlenmiştir. “Kavramsal” test ve “işlemsel” test arasında yapılan analizde her iki testteki performaslar 
arasında analamlı bir farklılığın olmadığı (p>0.05) tespit edilmiştir. Bu verilere göre, öğrencilerin “işlemsel” ve 
“kavramsal” testlerde birbirine yakın performans gösterdikleri, “grafiksel” testte ise “işlemsel” ve “kavramsal” 
testlerine nispeten daha düşük performans gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fizik eğitimi, grafiksel soru,  hareket, işlemsel soru, kavramsal soru 

 

Abstract 

 This study was conducted to compare the performance of 11th grade students in "conceptual", 
"algorithmic" and "graphical" questions in the physics lesson "Movement". Relational survey model, one of the 
general survey models, was utilized. A total of 72 students enrolled at the 11th grade in a private high school 
were selected as the sample. As a data collection tool, “conceptual", "algorithmic" and "graphical" composed 
of 5 multiple-choice test items from each of the three tests were prepared. Reliability constants of the tests 
were found around 0.70 and it was evaluated to be reliable. After each test was scored, statistical analysis was 
used to compare students' performance on each the tests. The results indicated that there was a significant 
differences amongst "conceptual", “algorithmic" and "graphical" tests (p <0.05). To determine which test or 
tests were significantly different, multiple comparison results were used. The results showed that there was a 
significant difference between the "conceptual" and "graphical" test in favor of the "conceptual" test (p <0.05), 
and that there was a significant difference between the "algorithmic" and "graphical" test in favor of the 
"algorithmic" test (p <0.05). It was also determined that there was no significant difference between the 
"conceptual" test and the “algorithmic" test, (p> 0.05). It was concluded that students performed similar to 
each other in “algorithmic" and "conceptual" tests, while they performed relatively lower on "graphical" test as 
against “algorithmic" and "conceptual" tests.  

Keywords: Algorithmic question, conceptual question, graphical question, movement, physics education 

Giriş 

Fizik disiplini çevremizde cereyan eden doğal olayların anlaşılmasına yönelik yapılan gözlemlerin nitel ve 
nicel ölçümlerine dayanan bir bilim dalıdır. Her disiplinde olduğu üzere, bu disiplinde de yasalar ile teori 
arasındaki ilişki matematiksel ifadeler olarak verilmektedir. Bundan dolayı, fizik dersi kapsamındaki çoğu 
problemin anlaşılması ve çözümünde matematiksel bağıntıların kurulması ve akabinde de işlemsel bilgilerin 
kullanılmasını gerektirmektedir (Güzel, 2004). Bahsedilen gerekliliğin sağlanması ile fizik dersinde öğrencilerin 
başarıları artırılabilir. Bu durum ilgili literatürde de sıklıkla ifade edilmektedir (Cohen, Hillman & Agne, 1978; 
Delialioğlu & Aşkar, 1999; Güzel, 2004; Hudson & Rottmann, 1981; Woolnough, 2000). Fizik dersindeki 
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başarının artırılması sadece işlemsel ya da diğer bir ifade ile matematiksel işlemlerdeki başarıya olan ihtiyaca ek 
olarak, grafik okuma/anlama/yorumlama alanında da başarıyı da gerektirmektedir. Çünkü fizik dersi 
kapsamındaki çoğu bilimsel bilgi arasındaki ilişkinin grafikler yardımıyla verilmesinden de kaynaklanmaktadır 
(Beichner, 1994; Demirci & Uyanık, 2009; Uyanık, 2007).  Fakat yapılan birçok araştırmada (Coştu, 2007; Coştu, 
2010; Kurnaz, 2013) da öğrencilerin grafik çizme, okuma, anlama ve yorumlama açısından iyi durumda 
olmadıklarını ifade etmektedirler.      

Öğrencilerin farklı soru türlerindeki başarılarını kıyaslamak amacıyla birçok çalışma literatürde mevcuttur. 
Bu çalışmalar incelendiğinde, literatürde önceleri sadece iki soru türü arasında (yani işlemsel soru-kavramsal 
soru) karşılaştırma yapılmıştır (Mason, Shell & Crawley, 1997; Nakhleh, 1993; Nakhleh & Mitchell, 1993; 
Pickering, 1990; Nurrenbern & Pickering, 1987; Pickering, 1990; Yılmaz, Tuncer & Alp, 2007). Sonraki yıllarda ise 
kavramsal soru içerisine dâhil edilen grafiksel sorular ayrı bir soru türü olarak ele alınıp üç soru türü arasında 
karşılaştırma yapılmıştır (Coştu, 2007; Coştu, 2010; Kurnaz, 2013). Yakın zamanda ise bu soru türlerine yeni bir 
ekleme olarak resimli soruları (Habiddin & Page, 2021) ekleyerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Literatürde soru 
türlerinde yapılan karşılaştırmalarda kimya disiplini ile ilgili olarak çok sayıda araştırma var olmasına rağmen 
fizik ve biyoloji disiplininde ise sınırlı sayıda çalışmaya yer verildiği görülmektedir. Bu gerekçelerden yola 
çıkarak, bu çalışmada fizik disiplininde önemli konularından biri olan “Hareket” konusuyla ilgili kavramsal-
işlemsel-grafiksel testlerindeki başarıları kıyaslanması yapılmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, 11. sınıf öğrencilerinin fizik dersi “Hareket” konusu ile ilgili “işlemsel”, “kavramsal” 
ve “grafiksel” testlerdeki başarılarını karşılaştırmaktır. Bu amaç kapsamında, araştırmanın temel problemi, 11. 
sınıf öğrencilerinin fizik dersi hareket konusunda “işlemsel”,“kavramsal” ve “grafiksel” testlerdeki başarıları 
arasında anlamlı farklılık var mıdır?” şeklindedir. Bu temel problem çerçevesinde araştırmada aşağıdaki alt 
problemlere de cevap aranacaktır. Bunlar;   

 Öğrencilerin kavramsal test ile işlemsel test başarıları arasında anlamlı farklar var mıdır?  

 Öğrencilerin kavramsal test ile grafiksel test başarıları arasında anlamlı farklar var mıdır?  

 Öğrencilerin işlemsel test ile grafiksel test başarıları arasında anlamlı farklar var mıdır?  

 

Yöntem 

Bu araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Karasar (2005)’in de 
ifade ettiği üzere tarama modelleri var olan bir durumu herhangi bir müdahalede bulunmadan olduğu şekliyle 
tasvir etmeyi amaçlayan yaklaşımlardandır. Bu çalışmada da öğrencilere herhangi bir müdahalede 
bulunulmadan kavramsal, işlemsel ve grafiksel sorulardan oluşan testlerdeki başarıları kıyaslanmıştır.     

Araştırmada örneklem olarak özel bir lisede öğrenim görmekte olan 11.sınıfdaki toplam 72 öğrenci 
seçilmiştir. Bu öğrencilerin çoğunluğu meslek lisesi öğrencilerden oluşmakta olup genel başarıları açısından iyi 
düzeyde olmadıkları söylenebilir. Çalışmada veri toplama aracı olarak da, “kavramsal”, “işlemsel” ve “grafiksel” 
soru türlerinin her birinden 10 çoktan seçmeli test maddesi olmak üzere toplam üç farklı test hazırlanmıştır. 
Hazırlanan testin pilot çalışması 50 öğrenci üzerinde yapılmış ve ayrıca pilot çalışma kapsamında üç alan 
uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Pilot çalışma kapsamında hesaplanan güvenirlik sabiti değerlerine ve iki 
alan uzmanı ve bir alan eğitimi uzmanının görüşleri doğrultusunda her bir testte yer alacak soru sayısına beş 
madde olarak karar verilmiştir. Bu şekilde oluşturulmuş asıl testlerin Cronbach alfa güvenirlik sabitleri 0,70 
olarak belirlenmiş ve güvenilir bir test olarak değerlendirilmiştir. Testlerin her birinde beşer sorudan oluşmuş 
olup, bu üç test aynı zaman diliminde tek bir test olarak öğrencilere uygulanmıştır. Uygulanan bu testteki 
sorulara örnek soru maddeleri Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Veri toplama aracı olarak kullanılan kavramsal (K), işlemsel (İ) ve grafiksel (G) soru örnekleri 

Kavramsal, işlemsel ve grafiksel testlerdeki her bir sorunun Fizik dersindeki “Hareket” konusu ile ilgili 
hazırlanmış olup, konularına göre dağılımı Tablo1’deki gibidir. 

Tablo 1.  
Kavramsal, işlemsel ve grafiksel testlerdeki her bir sorunun konularına göre dağılımı*  
 

Soru Türleri Konu İçeriği 

1K, 6İ, 11G Sabit İvmeli Hareket 
2K, 7İ, 12G Sabit Hızlı Hareket 
3K, 8İ, 13G Hızlandırılmış Hareket 
4K,9İ,14G Düzgün Doğrusal Hareket 

5K,10İ,15G Doğrusal Hareket Çeşitleri 

             *Tablodaki sayılar sorunun sırasını vermektedir. Kısaltmaların açılımı  
             “K: Kavramsal Soru”, “İ: İşlemsel Soru”, “G: Grafiksel Soru” şeklindedir. 

 Hazırlanan çoktan seçmeli sorulardan oluşan toplam 15 soru maddesi soru türü bakımından beşerli üç 
test olarak ayrı birer test olarak ele alınmıştır. Bu üç testten elde edilen veriler, SPSS istatistiksel program 
kullanılarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yardımıyla analiz edilmiştir. Her bir testte verilen öğrenci 
cevapları doğru cevaplar için 1 puan, yanlış ve boş bırakılan cevaplar için 0 puan verilmiş ve alınan toplam 
puanlar üzerinden üç test arasındaki karşılaştırmalar tek yönlü varyans ile analizi yapılmıştır. 
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Bulgular  

 Öğrencilerin her üç testten (kavramsal, işlemsel ve grafiksel test) aldığı toplu sonuçlar ve sonuçlara ilişkin 
tanımlayıcı istatistiksel sonuçlar Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2.  

Kavramsal, işlemsel ve grafiksel testlerdeki toplam puanlara ilişkin tanımlayıcı istatistiksel analiz sonuçları 

Testler N Ortalama Standart Sapma  En Düşük En Yüksek 

Kavramsal Test 72 1,8611 1,25939 ,00 5,00 

İşlemsel Test 72 1,9861 1,41912 ,00 5,00 

Grafiksel Test 72 1,6528 1,25776 ,00 5,00 

Toplam  - 5,5000 2,90216 1,00 14,00 

Tablo 2’den de görüldüğü üzere, kavramsal testin 5 puan üzerinden ortalaması 1.86, işlemsel testin 
ortalaması 1.99, grafiksel testin ortalaması 1.65 olarak ve her üç testin toplam ortalaması 5,5 olarak tespit 
edilmiştir. Buradan görüldüğü üzere, öğrencilerin bu üç test türü içinde en yüksek performansın olduğu test 
türü “işlemsel” testtir. En düşük performans gösterilen test ise “grafiksel” testtir. 

 Her üç test “kavramsal”, “işlemsel” ve grafiksel” test puanları arasında istatistiksel olarak bir farklılık olup 
olmadığını belirlemek ve öğrencilerin bu testlerdeki başarılarını kıyaslamak amacıyla, elde edilen veriler “tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA)” uygulanmıştır. ANOVA analizden elde edilen sonuçlar Tablo 3’de ayrıntılı olarak 
verilmiştir. 

Tablo 3.  

Kavramsal, İşlemsel ve Grafiksel Testlerden Alınan Puanlara İlişkin ANOVA Analizi Sonuçları 

       

 Tablo 3’de, her üç testten elde edilen verilere uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, 

öğrencilerin kavramsal, işlemsel ve grafiksel testlerden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farkın olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Bununla birlikte tespit edilen değerli farkın hangi testler arasında olduğunu belirlemek 

amacıyla verilere Post Hoc (Tukey HSD) analizi uygulanmıştır. Post Hoc analizi sonucu elde edilen veriler ise 

Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4.  
Kavramsal, İşlemsel ve Grafiksel Testlerden Elde Edilen Verilere İlişkin Post Hoc Analizi Sonuçları 
  

TEST TÜRLERİ ORTALAMA FARK P FARKIN YÖNÜ 

KAVRAMSAL 
İŞLEMSEL 1,60870 ,504 - 

GRAFİKSEL -4,47685* ,000 GRAFİKSEL 

İŞLEMSEL 
KAVRAMSAL -1,60870 ,504 - 

GRAFİKSEL 2,47870* ,034 İŞLEMSEL 

GRAFİKSEL 
KAVRAMSAL -4,47685* ,000 KAVRAMSAL 

İŞLEMSEL -2,47870* ,034 İŞLEMSEL 

  *: 0,05 düzeyinde değerli farklılık gözlemlenmektedir. 
Aradaki fark durumunun hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda 

Tablo 4’ teki veriler elde edilmiştir. Bu tabloda Post Hoc (Tukey HSD) çoklu karşılaştırma sonuçlarına 
bakıldığında, kavramsal ve grafiksel test arasında grafiksel test lehine; işlemsel ve grafiksel test arasında 
işlemsel test lehine anlamlı bir farklılık olduğu (p<0,05) gözlemlenirken, kavramsal test ve işlemsel test arasında 
değerli bir farklılığın olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. Bu sonuca göre; işlemsel ve kavramsal test türlerinde 

Puan Kareler Toplamı Serbestlik 
derecesi(df) 

Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 76,042 13 5,8493 7,325 ,000 
Gruplar içi 46,579 58 ,803   

Toplam 122,621 71    
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öğrencilerin benzer düzeyde performans gösterdikleri, bununla birlikte grafiksel test türünde ise öğrencilerin 
işlemsel ve kavramsal testte nazaran daha düşük düzeyde başarı çalışma gösterdikleri belirlenmiştir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışma sonunda öğrencilerin kavramsal ve işlemsel soru türlerinde benzer düzeyde başarı gösterirlerken 
en düşük başarıyı grafiksel test türünde gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerin öğrenimleri 
sırasında kavramsal ve işlemsel sorularla daha fazla karşılaşmalarından kaynaklanabilir. Elde edilen bu sonuç 
literatürdeki bazı çalışmalarla paralel olmasına rağmen (örneğin; Coştu, 2010; Erkan Erkoç, 2011; Kurnaz, 2013; 
Yılmaz, Tuncer & Alp, 2007), bazı çalışmalarla ise benzerlik (örneğin; Coştu, 2010) göstermemektedir. Bu 
çalışmada kavramsal ve işlemsel soru türlerindeki kıyaslama ile ilgili bulunan sonuca paralel olmaya sonucun 
bulunduğu çalışmaya örnek olarak Coştu (2009) tarafından yapılan araştırma verilebilir. İlgili çalışmada işlemsel 
ve kavramsal soruların kıyaslandığı önceki çalışmalarla (Nurrenbern & Pickering, 1990; Pickering, 1990; Sawrey, 
1990) uyumlu olarak öğrencilerin işlemsel testteki başarıları kavramsal testte nazaran daha fazla olduğunu 
belirlemişlerdir. Hem bu çalışmada ve hem de literatürde önceden her üç soru türünün kıyaslandığı ilgili diğer 
çalışmalarda öğrencilerin en düşük başarı gösterdikleri soru türünün grafiksel sorular olduğu ifade edilmektedir. 
Grafiksel sorular öğrencilerin grafik çizme, okuma, yorumlama ve grafikten elde edilen verileri kullanarak 
çıkarımlar yapılması ile ilgili birtakım becerileri kapsamaktadır. Bu bağlamda, literatürde öğrencilerin grafiklerle 
ilgili bahsedilen becerilerin gerek fen bilimleri ve gerekse de fen bilimleri dışındaki diğer disiplinlerde istenilen 
düzeyde olmadığı yapılan araştırmalarda da ortaya konulmuştur (örneğin; Ateş & Stevens, 2003; Bayazıt, 2011; 
Beichner, 1994; Coştu, Beler & Coştu, 2017; Coştu, Ercan & Coştu, 2017; Ercan, Coştu & Coştu, 2018; Köse, 
2011; Uyanık, 2007; Yayla & Özsevgeç, 2015). Bu açıdan çalışmadan elde edilen sonuçlarla ilgili literatürün 
grafiklerle ilgili benzer sonuçları ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda, her yaş seviyesindeki 
öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin önemlileri arasında yer alan ve bilimsel okur-yazar birey olmalarına 
önemli katkılar sağlayan grafik ile ilgili becerilerin kazanmaları sağlanmalıdır.     
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Öz 

 Son birkaç yılda ivmeli bir popülerlik artışıyla birlikte ilgi odağı olan STEM ile ilgili Türkiye’de yapılan 

doktora tezlerinin içerik analizi ile incelenmesi çalışmanın amacıdır. STEM kavramı ilk defa 2001 yılında The 

National Science Foundation yöneticisi Judith A. Ramaley tarafından kullanılmış ve dünya ülkeleri arasında hızla 

yayılmıştır. Bu çalışmada kullanılan yöntem araştırmanın amacı dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez 

Merkezi’nde yer alan tezler taranmış ve 2016-2019 yılları arasında yapılan 14 adet fen bilgisi alanında doktora 

tez çalışması tespit edilerek belirli kriterler ışığında incelenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak elde 

edilmiştir. Araştırmada veriler; araştırmanın adı, türü, konusu, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem, veri 

analiz yöntemi, başlıklarının yer aldığı araştırmacı tarafından hazırlanan “STEM Fen Doktora Tezleri Analizi 

Formu” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada; tez çalışmalarındaki etkinliklerin akademik başarı ve tutum 

üzerindeki etkilerinde herhangi bir farklılaşma gösterip göstermediği de incelenmiştir. İncelenen tezlere 

bakıldığında STEM’e yönelik artan bir eğilimin olduğu görülmüştür. STEM’in fen eğitiminde akademik başarıyı 

yükselttiği görülmüştür. Bunlar ışığında gelecek çalışmalar için de öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fetemm, İçerik Analizi, Stem 

 

Abstract 

 Acceleration is the increase in popularity the past few years a center of attention, along with STEM 

related investigations with the aim of content analysis of the doctoral thesis carried out in Turkey. The concept 

of STEM was first translated in 2001 by Judith A. Ramaley, director of the National Science Foundation, and has 

spread rapidly across the world. The purpose of the method used in this method is when the theses in the 

National Thesis Center of the Higher Education Institution are scanned and examined by examining the order of 

2016-2019 and examining 14 science thesis studies. The inspection process has been carried out. Data in the 

research; The name, type, subject, method, data collection tools, sample, data analysis method, and the "STEM 

Doctoral Thesis Analysis Form" was translated. In the research; no differentiation representation of success and 

attitude in thesis studies was examined. Considering the examined theses, it was seen that there is an 

increasing tendency towards STEM. It has been observed that STEM increases academic success in science 

education. In the light of these, it is also presented for future articles. 

Keywords: Stem, Content Analysis  

Giriş 

STEM kavramı ilk kez 2001 yılında The National Science Foundation yöneticisi Judith A. Ramaley tarafından 
kullanılmış ve dünya ülkeleri arasında hızla yayılmıştır (Akbaba, 2017). Özellikle de Amerika bu STEM alanında 
eğitim sistemi içinde reformlar yapmaktadır. Son yılların en büyük eğitim hareketi olarak kabul edilen STEM 
eğitimi, ülkemizde de gerekli ilgiyi görmeye başlamıştır.  Çok hızlı değişen, gelişen bilgi ve teknoloji çağının 
getirisi olarak düşünen, sorgulayan, yaratıcı ve üretken bireylere ihtiyaç artmaktadır (Gökbayrak ve Karışan, 
2017).  

STEM eğitimi, farklı disiplinleri bir araya getiren, bireylerin disiplinlerarası çalışmasına fırsat veren ve 
derinlemesine öğrenmesine yol açan, öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmesini sağlayan ve 
öğrencilerin 21. yüz yıl yaşam becerileri gelişmesine katkı sunan bir eğitim yaklaşımıdır (Akyıldız, 2014; Dugger, 
2010; Morrison, 2006; Yıldırım ve Altun, 2015; Yıldırım ve Selvi, 2016). 
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STEM eğitimi bireyleri 21. yüzyıl iş dünyası için hazırlamada etkilidir.  Çünkü 21. yüz yıl iş dünyasında çoğu 
meslek STEM eğitimi beceri ve donanımlarını içermektedir (Bybeee, 2013; Lacey ve Wright, 2009; Akyıldız, 
2014). 

21. yüz yılda gerekli olan eğitim ortamı ve beceriler göz önüne alındığında ise, öğrencileri STEM 
disiplinlerini içeren karmaşık problemler üzerinde düşündürmenin öğrencilerin başarısı üzerinde etkili olduğu 
görülmektedir (Moore, 2014). 

21. yüz yıl becerileri; sorunları akılca olarak çözme, araştırma, sorgulama, iş birliği, eleştirme, analiz ve 
sentez yapma, bilgiye erişebilme, değişikliklere uyum sağlayabilme, karar verme, üretme, sorumluluk sahibi 
olma, meraklı, sosyokültürel etkileşim içinde olan, liderlik vasfına sahip olma, girişimcilik şeklinde ifade 
edilmektedir (Günüç, Odabaşı ve Kuzu, 2013). 

Fen Bilimleri Öğretim Programında Amerika’da olduğu gibi Mühendislik disiplini Fen, Matematik, 
Teknolojiyi ve bir araya getiren ara disiplin olarak entegre edilmiştir. 2017-2018 Fen Bilimleri Öğretim 
Programına FTTÇ kazanımlarına, Bilgi boyutunda ‘‘Fen ve Mühendislik Uygulamaları’’, Biliş boyutunda ise 
‘‘Mühendislik ve Tasarım Becerileri’’ eklenerek STEM yaklaşımına yer verilmiştir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim 
Programı Bilgi, Beceri ve Duyuş boyutlarıyla, bu boyutların ilişkilendirildiği Fen-Mühendislik-Teknoloji-Toplum-
Çevre (FMTTÇ) bağlamından dört boyuttan oluştuğu söylenebilir (MEB, 2017).   

Özetle, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics baş harflerinin) bir kısaltılmasıdır, fen, 
teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle bütüncül bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden 
yükseköğretime kadar olan süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır (Çepni, 2017). 

 

Yöntem 

STEM ile ilgili Türkiye’de Fen Eğitimi alanında yapılan çalışmaları içerik analizi tekniği ile incelenmesi 

çalışmanın amacıdır. Bu çalışmada kullanılan yöntem araştırmanın amacı doğrultusunda Yüksek Öğretim 

Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan tezler taranmış ve 2016-2019 yılları arasında yapılan 14 adet fen bilgisi 

alanında STEM ile doğrudan ilişkili doktora tez çalışması tespit edilerek belirli kriterler ışığında incelenmiştir. 

Nitel araştırma desenlerinden içerik analizi inceleme yönteminde gerçekleştirilmiştir. Burada amaç kavramsal 

bir çözümleme yaparak araştırmaların benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaktır (Sözbilir ve Gül, 2015). Veriler 

içerik analizi yöntemi kullanılarak elde edilmiş ve sunulmuştur. 

Çalışmanın problem cümleleri ise şu şekildedir: 

 Fen Bilgisi Anabilim Dalında STEM eğitimine ilişkin yapılan doktora tezlerinin genel özellikleri 
nasıldır?  

 Bu çalışmaların yöntem, örneklem ve veri toplama araçları nelerdir?  

 Bu çalışmaların önemli ve ortak sonuçları nelerdir? 

 

Veri Toplama Araçları 

 Araştırmada veriler; araştırmanın adı, türü, konusu, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem, veri analiz 

yöntemi, başlıklarının yer aldığı araştırmacı tarafından hazırlanan “STEM Fen Doktora Tezleri Analizi Formu” 

kullanılarak toplanmıştır. 
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Tablo 1.  

İncelenen Tezler 

Yıl TEZ ADI 

2016 FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK ENTEGRASYONUNUN (STEM) 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
ALGI, TUTUM, KAVRAMSAL ANLAMA VE BİLİMSELYARATICILIKLARINA ETKİSİ  

2016 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNE ENTEGRE EDİLMİŞ FEN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK MATEMATİK (STEM) 
UYGULAMALARI VE TAM ÖĞRENMENİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

2017 STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI, BİLİMSEL SÜREÇ VE YAŞAM BECERİLERİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

2017 STEM ETKİNLİKLERİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE, FEN VE STEM 
TUTUMLARINA VE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 

2018 FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK (STEM) TEMELLİ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETİM 
TASARIMININ ETKİLİLİĞİ 

2018 ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİĞİN 
KULLANIMI: FETEMM YAKLAŞIMI 

2018 BİLİM UYGULAMALARI DERSİ İÇİN FETEMM MERKEZLİ BİR ÖĞRETİM PROGRAMI ÖNERİSİ VE ETKİLİLİĞİ 

2019 EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA YÖNELİK FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE 
MATEMATİK (STEM) ÖĞRETİM PROGRAMININ TASARLANMASI, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

2019 STEM EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STEM’E YÖNELİK 
TUTUMLARINA, 21.YÜZYIL BECERİLERİNE VE MATEMATİK BAŞARILARINA ETKİSİ 

2019 STEM: BÜTÜNLEŞİK ÖĞRETMENLİK ÇERÇEVESİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ 
UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

2019 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK BİR STEM EĞİTİMİ DERSİNİN TASARLANMASI, 
UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

2019 STEM EĞİTİMİ KAPSAMINDA ASTRONOMİ ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

2019 OKUL ÖNCESİ VE TEMEL FEN EĞİTİMİNDE ROBOTİK DESTEKLİ VE BASİT MALZEMELERLE YAPILAN STEM 
UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

2019 LİSE  ÖĞRENCİLERİNİN FETEMM ALANLARINA YÖNELİK KARİYER TERCİHLERİNİN ARAŞTIRILMASI: 
İLGİLERİ, ALGILARI VE TUTUMLARI 

 

Bulgular 

 Tablo 2’de 2016-2019 arasında Fen Bilgisi Eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin yıllara göre dağılımına 

bakıldığında 2016 yılında 2 iken 2019 yılında 7 olmasındaki artış dikkat çekicidir  

Tablo 2. 

İncelenen Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl Frekans 
2016 2 
2017 2 
2018 3 

2019 7 

. 
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Tablo 3. 

İncelenen Tezlerin Örneklem Sayıları Dağılımı 

Örneklem Frekans 

0-35 arası 3 

36-55 3 

56-85 3 

86-100 3 

110 ve fazlası 2 

 

Tablo 3’te 2016-2019 arasında Fen Bilgisi Eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin örneklem dağılımı 

gösterilmiştir. 0-35 kişi arası örneklem grubu içeren 3, 36-55 kişi arası örneklem grubu içeren 3, 56-85 kişi arası 

örneklem grubu içeren 3, 86-100 kişi arası örneklem grubu içeren 3 ve 110 kişi üstü örneklem grubu içeren 

çalışma ise 2’dir. 

Tablo 4. 

İncelenen Tezlerin Örneklem Grupları Dağılımı 

Örneklem Grubu Frekans 

Öğretmenler  3 

Öğretmen Adayları  4 

Lise Öğrencileri  1 

Ortaokul Öğrencileri  8 

İlkokul Öğrencileri  1 

Okul Öncesi Öğrencileri  1 

 

Tablo 4’te ise Tablo 3’teki örneklemlerin grupları verilmiştir. Burada dikkat çekici olan en çok tezin 

ortaokul öğrencileri grubu ile yapılmış olmasıdır. Lise, ilkokul ve okul öncesi öğrencileri ile ise yalnızca 1 adet tez 

yapılmıştır. 

Tablo 5. 

İncelenen Tezlerin Araştırma Modelleri Dağılımı 

Araştırma Modeli Frekans Yüzde (%) 

Nitel 2 14 

Nicel 1 7 

Karma 11 79 

 

Tablo 5’te ise tez çalışmalarının araştırma modellerinin dağılımına yer verilmiştir. Çalışmaların %79’luk en 

büyük kısmını karma araştırma modeli oluşturmuştur. Buna kıyasla sadece nicel ve sadece nitel olan 

çalışmaların oranı oldukça azdır. Nitel ve nicel yöntemin bir arada daha çok kullanılması dikkat çekicidir. 
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Tablo 6.  
İncelenen Tezlerin Veri Toplama Araçları Dağılımı 

Araştırma Modeli Veri Toplama Araçları Frekans 

  
Nitel Model 

Görüşme formu 
Öğrenci günlükleri 
Tasarım mülakat formu 
Çizim 
İhtiyaç analizi formu 
Odak grup görüşmesi 
Gözlem notları 

8 
1 
1 
2 
2 
1 
3 

  
Nicel Model 

Anket 
Bilimsel süreç becerileri testi 
Başarı testi 
STEM Tutum Ölçeği 
STEM Algı Testi 
STEM Kariyer İlgi Ölçeği 

2 
3 
5 
5 
3 
1 

 

Tablo 6’daki veri toplama araçları incelendiğinde nitel model içeren çalışmadan en fazla görüşme formu 

kullanılırken nicel model içeren çalışmalarda ise en çok başarı testleri ve tutum ölçeklerinin tercih edildiği 

görülmektedir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Araştırmada etkinliklerin uygulandığı öğrenim kademesinin ve çalışmaların akademik başarı ve tutum 
üzerindeki etkilerinde herhangi bir farklılaşma gösterip göstermediği de incelenmiştir. İncelenen çalışmalara 
bakıldığında STEM’e yönelik artan bir eğilimin olduğu görülmüştür. STEM’in fen eğitiminde akademik başarıyı 
yükselttiği görülmüştür. Bunların ışığında gelecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur. Yapılan içerik analizi 
çalışması STEM eğitimi üzerine yapılacak araştırmalar için yol gösterici bir çalışma olarak yürütülmüştür. Bu 
amaç ışığında STEM eğitimi alanında 2016-2019 yılları arasında yapılan 14 Fen Bilgisi Anabilim dalında yapılmış 
olan doktora tezleri incelenmiştir. İncelenen çalışmalara bakıldığında STEM’e yönelik artan bir eğilimin olduğu 
görülmüştür. Araştırmanın sonuçları, cinsiyet, algı, tutum ve akademik başarı gibi demografik değişkenler ve 
STEM ile bu değişkenler arasındaki ilişki konularında olduğu şeklindedir. Çalışmalarda en çok karma yöntemin 
kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca örneklem grubu olarak daha çok ortaokul öğrencilerinin seçildiği görülmektedir. 
STEM’in bilimsel süreç becerileri üzerine etkisinin incelendiği çalışmalarda grubunu ilkokul öğrencilerinin 
oluşturduğu çalışmada yapılan etkinlikler bilimsel süreç becerileri üzerinde etkili olmazken, örneklem grubunu 
ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu çalışmalarda etkinliklerin bilimsel süreç becerileri üzerine olumlu etkisi 
görülmüştür. 

Alan yazında bu tür araştırmalara yer verilmelidir (Wilson, 2011). Ülkemizde yapılan çalışmalarda 
akademik başarıya özelikle öğretmen adayları ile yapılan çalışmalarda odaklanıldığı için yeni yapılacak 
çalışmalarda K-12 seviyesinde öğretmenlerin STEM uygulamalarına yer verilmelidir.  

Öğretmen adaylarına öğrenim müfredatlarında STEM eğitimi zorunlu tutulabilir. 

Öğretmenlere ise hizmet içi eğitim kapsamında STEM eğitimi verilebilir. 

Mevcut öğretim programlarının son hali ile özellikle lise seviyesinde STEM yaklaşımına olan uzaklık ve 

ayrıca etkinliklerin azlığı düşünüldüğünde bu yaklaşımı uygulamak isteyen öğretmenler açısından zorluk 

oluşmaktadır. Bu durum uluslararası alan yazında da Banks ve Barlex (2014) ve Kennedy ve Odell (2014) 

tarafından vurgulanmıştır.  

STEM etkinlikleri incelendiğinde özellikle Fizik alanında çok fazla etkinlik göze çarpmaktadır. Bu noktada 

farklı branşlarda da etkinliklerin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıflarında bunları uygulamaları sağlanmalıdır. 
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Öz 

 İnsanların en önemli özelliklerinden biri olan eğitilebilirlik, her bireyin eğitim alma hakkına sahip 

olduğunun bir göstergesidir. İşitme engelli bireylerin en önemli temel ihtiyacı olan işitme cihazlarından sonra 

ilkokuldan itibaren, öğrenci özelliklerine uygun öğrenme ortamlarında verilen matematik ve fen eğitimi de 

bireylerin yaşadıkları çevreyi, olayları anlamlandırmalarına büyük ölçüde katkı sağlar. Bu çalışmada işitme 

engelli bireylerin fen öğretiminde kullanılabilecek yenilikçi bir eğitim portalı tasarlanmıştır. Araştırmada işitme 

engelli öğrencilerin, ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan bu eğitim portalı hakkında görüşlerini almak amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda önce öğrenci seviyesine uygun deneyler hikayeleştirilerek ilgi çekici hale getirilmiş ve ardından 

tasarlanan eğitim portalında işitme engelli öğrencilere üç farklı şekilde sunulmuştur. Birinci bölüm olan “İzle ve 

Yap” bölümünde hikayeleştirilmiş deney videosu kullanılmış ve öğrenci deney yapma sürecinden haberdar 

edilmiştir. İkinci bölüm olan “İzle ve Dene” bölümü ile öğrencinin sürükle bırak yöntemiyle deneyi sanal 

ortamda gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Üçüncü bölüm olan “İzle ve Kodla” bölümünde ise öğrencinin deney 

sürecini kodlama yöntemiyle gerçekleştirerek sonuca ulaşması sağlanmıştır. Araştırma Karadeniz Bölgesi’ndeki 

bir işitme engelliler ortaokulunda gerçekleştirilmiş olup uygulamaya bu okulda görev yapan iki özel eğitim 

öğretmeni, bir fen bilgisi öğretmeni olmak üzere üç öğretmen ve bir altıncı sınıf öğrencisi üç dördüncü sınıf 

öğrencisi olmak üzere dört işitme engelli öğrenci katılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak 

örnek olay kapsamında görüşme ile işitme engelli bireylerin eğitim portalı hakkındaki görüşleri alınmıştır. 

Araştırmadan elde edilen verilere göre tasarlanan eğitim portalının işitme engelli öğrenciler açısından fen 

bilimleri dersini daha dikkat çekici hale getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma TÜBİTAK 2209-A Üniversite 

Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı tarafından desteklenmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Deney, fen eğitimi, işaret dili, işitme engelli, portal 

 

Abstract 

 After the hearing aids, which are the most important basic needs of hearing-impaired individuals, 

mathematics and science education given in learning environments suitable for students' characteristics greatly 

contributes to the individuals' understanding of the environment they live in and events. In this study, an 

innovative education portal that can be used in the science teaching of hearing impaired individuals was 

designed. In the study, it was aimed to get the opinions of the hearing impaired students about this education 

portal designed for their needs. In this direction, first the experiments suitable for the student level were made 

interesting by narrating and then presented to the hearing impaired students in three different ways in the 

designed education portal. In the first part, "Watch and Build", a narrated experiment video was used and the 

student was informed about the experiment process. With the second part, "Watch and Try", the student was 

enabled to perform the experiment in virtual environment by drag and drop method. In the third part, "Watch 

and Code", the student was able to achieve the result by performing the experiment process with the coding 

method. The research was carried out in a secondary school for the hearing impaired in the Black Sea Region, 

and four hearing impaired students, including two special education teachers, one science teacher, and one 6th 

grade student, three 4th grade students, participated in the study. In the study, the opinions of the hearing 

impaired individuals about the education portal were obtained through the interviews within the scope of the 

case study using qualitative research method. According to the data obtained from the research, it was 

concluded that the education portal designed makes the science lesson more attractive for hearing impaired 

students. This study is supported by TÜBİTAK 2209-A University Students Research Projects Support Program. 

Keywords: Experiment, hearing impaired student, portal, sign language, science education 
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Giriş 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan İşitme Engelliler Öğretmen Kılavuz Kitabı’na (İEÖKK) 

(Aslan, Sevinç, Özkan, 2015) göre işitme kaybı, “Sesleri duymanın ve anlamanın kısmen veya tamamen 

bozulmasıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır. Bir ya da iki kulağında tamamen veya kısmen işitme kaybı olan 

bireyler “işitme engelli” birey olarak tanımlanır (MEB, 2015). Her birey birbirinden farklıdır. İşitme engelli 

bireyler diğer bireylerden farklı olduğu gibi dil gelişimlerinin farklı olması nedeniyle kendi aralarında da 

farklılıklar göstermektedir (Aslan et al., 2015). Bu farklılığın varlığı her derste olduğu gibi özellikle de 

mühendislik ve tasarım becerileri, yaşam becerileri ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen fen 

bilimleri dersi öğretimini de zorlaştırmaktadır. Bu nedenle işitme engelli bireylerin fen bilimleri dersi 

öğretiminde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde yaşamımızı kolaylaştıran teknolojinin eğitime 

entegre edilmesiyle fen bilimleri dersi öğretiminde kullanılan yöntemler teknolojiyle birleştirilmiş ve öğrenciler 

açısından daha dikkat çekici hale getirilmiştir. Buna bağlı olarak derslerde telefon, etkileşimli tahta gibi 

teknolojik araçlar vasıtasıyla kullanılan uygulama ve eğitim portallarının öğrencilerin derse katılımını da artırdığı 

görülmektedir. Bunun yanı sıra bilginin teknolojiyle hızla yayılması ulaşılabilirliği kolaylaştırdığından, üretilen 

eğitsel içerikler eğitimde fırsat eşitliğine de öncülük etmektedir. Bu nedenle işitme engelli bireylere yönelik 

üretilen içerikler teknolojiyle birleştirilerek özellikle fen bilimleri gibi temel becerilerin kazanılması gereken 

derslerde öğrencilerin anlamasını kolaylaştırarak yol gösterici olmaktadır. 

İşitme Engelli Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar 

İşitme engelli öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde farklı coğrafyalarda farklı yaklaşımların 

kullanıldığı görülmektedir. Clancy (2017) Amerika Birleşik Devletleri’nde yedinci sınıf altı işitme engelli öğrenci 

ve bu öğrencilerin öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği çalışmada Güneş, Dünya, Ay ile ilgili kavram 

yanılgılarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bunun yanında çalışma kapsamında Güneş, Dünya, Ay arasındaki ilişki 

ve kavramlarına yönelik hazırlanan 10 günlük ders planıyla öğrencilerin öğrenmeyi etkileyen sınıf etkenlerini ve 

öğretim yöntemlerinin keşfedilmesi hedeflenmiştir. Araştırmadan elde ettiği veriler ışığında işitme engelli 

bireylerin özelliklerine göre ders planı hazırlandığında öğrencilerin kavram yanılgılarının orta düzeyde 

değişebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen bir diğer çalışma dünyada ilk 

ve tek işitme engelliler okulu olan Gallaudet Üniversitesi’nde yürütülmüştür. Gormally (2017) geleneksel 

öğretici yaklaşım ve sorgulayıcı yaklaşım olmak üzere iki farklı yaklaşıma dayalı öğretim programı kullanarak 

çalışmayı güz ve bahar biyoloji laboratuvar dersi öğrencileriyle gerçekleştirmiştir. Geleneksel öğretici yaklaşıma 

dayalı hazırlanan öğretim programı güz dönemi, sorgulayıcı yaklaşıma dayalı hazırlanan öğretim programı ise 

aynı işitme engelli öğrencilerin katılımıyla bahar dönemi uygulanmıştır. Gormally (2017) uygulamalar 

sonucunda sorgulayıcı yaklaşıma dayalı hazırlanan öğretim programının geleneksel yaklaşımla hazırlanan 

öğretim programına göre işitme engelli öğrencilerin fenle ilgili konulara karşı tutumlarının olumlu yönde 

gelişmesine katkı sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Endonezya’ da bir okulda dördüncü sınıf öğrencileriyle 

gerçekleştirilen bir çalışma ise Susilita (2016) tarafından yürütülmüştür. Çalışmanın amacı işitsel- görsel öğrenci 

portfolyosunun ve bağlamsal öğrenme-öğretme temelli uygulamanın fen bilgisi derslerinin sesli bölümlerine 

dayalı bölümlerde öğrenci üzerindeki etkililiğinin geliştirilmesi ve araştırılmasıdır. Uygulamalar sonucunda 

öğrencilerin özelliklerine uygun hazırlanmış görsel ve bağlamsal temelli materyallerin işitme engelli öğrencilerin 

fen öğretiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lang ve Albertini (2001) tarafından yürütülen bir 

araştırmada ise hazırlanan özgün fen bilgisi etkinlikleri uygulaması sırasında işitme engelli öğrencilerin 

yazılarındaki anlam yapılarının nasıl olduğu incelenmiştir. Çalışma sekiz bölgede 234 öğretmenle 

gerçekleştirilmiş olup işitme engelli öğrencilerin İngilizce okuryazarlığına ve fen bilgisi dersi gelişimlerine 

odaklanılmıştır. Çalışma kapsamında düzenlenen seminere katılan öğretmenler tarafından ders sonu yansıtma, 

yaratıcı ürün, rehberli yazma ve defter tutma stratejileri deneyimlenmiş ve imgesel bir araç olarak 

kullanılabilirliği tartışılmıştır. Seminere biyoloji, yer bilimi, genel bilim, fizik ve kimya alanlarından katılım 

sağlayan 20 öğretmen bu stratejileri kendi derslerinde uygulayarak sonuçları araştırmacıyla paylaşmış ve elde 

edilen sonuçlar mail aracılığıyla tartışılmıştır. İşitme engelli öğrencilerden toplanan 228 yazılı örnek öğretmen 

yazılı görüşleri ve öğrenci yazılı görüşleri olmak üzere iki veri grubunda analiz edilmiştir. Uygulama sonucunda 
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elde edilen veriler yaratıcı ürün stratejisinin öğretmenler tarafından yardımcı olarak görüldüğünü 

göstermektedir. Karal (2015) tarafından Türkiye’ de gerçekleştirilen Alis-T isimli güncel bir projede ise işitme 

engelli öğrencilere yönelik alternatif iletişim aracı olarak görsel iletişim platformu tasarlanmıştır. Çalışmanın 

amacı tasarlanan görsel iletişim platformunun değerlendirilmesidir. Çalışmada işitme engelli öğrencilerin 

eğitiminde kullanılması için teknolojiyle desteklenen ve grafik sembollerini temel alan materyaller geliştirilmiş 

ve etkileri araştırılmıştır. Uygulamalardan elde edilen verilere göre Alis-T platformunu kullanan işitme engelli 

öğrencilerin cümle kurma becerilerinin geliştiği ve kelime dağarcıklarının zenginleştiği gözlenmiştir.   

Alanyazında yer alan bu çalışmalardan farklı olarak yapılan bu araştırma kapsamında işitme engelli 

öğrencilerin fen öğretimine yönelik “Bilime İşaret Fen Eğitim Portalı” adı verilen bir web sitesi tasarlanmıştır. Bu 

çalışmada işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak, işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarına 

yönelik web sitesi tasarlamak ve işitme engelli öğrencilerin tasarlanan web sitesi hakkındaki görüşlerini almak 

amaçlanmıştır. Araştırmada İşitme engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim portalı hakkındaki 

görüşleri nelerdir? sorusuna cevap aranmaktadır. 

Yöntem 

Teknolojinin gelişmesi ve eğitim- öğretim sürecine katılmasıyla birlikte, eğitici içerikler sunan portal ve 

benzer web siteleri eğitimde bir araç haline gelmiş ve bilginin öğrenciye aktarılması konusunda hem öğretene 

hem de öğrenene kolaylık sağlamıştır. Buradan yola çıkılarak “Bilime İşaret Fen Eğitim Portalı” adı verilen bir 

web sitesi tasarlanmıştır. Web sitesi tasarımında işitme engelli bireylerin öğrenme sürecinde yaşadığı zorluklar 

ve ihtiyaçları dikkate alınmıştır. Bu noktada işitme engelli öğrencilerin problemleri ve ihtiyaçları aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

- İşitme engelli bireyler iletişim aracı olarak işaret dili kullanırlar. İşaret dilinde yazının görseline 

odaklanıldığından işitme engelli bireyler için latin alfabesini okumak ve anlamak zordur. Buna bağlı 

olarak işitme engelli bireyler için teknolojik araçların klavyesini kullanmak da zordur. 

- Türkçede kullanılan her kelimenin, bizlere işaret dili kullanımı konusunda yol gösteren Türk İşaret Dili 

Sözlüğü’nde yer almıyor olması anlatılmak istenilenleri sınırladığı gibi işitme engelli bireylerin 

anlamasını da zorlaştırmaktadır.  

- İşaret dilinde ekler yoktur. Bu durum işitme engelli bireylerin verilen bilgileri zihinlerinde farklı 

birleştirmesine neden olabilmektedir.  

- Her işitme engelli bireyin dil gelişimi farklı olduğundan sahip oldukları kelime dağarcıkları da farklıdır. 

Bu nedenle işitme engelli bireylerin anlama süreleri sahip oldukları kelime dağarcığına göre 

değişmektedir. 

Bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla latin alfabesini okuma ve anlamada zorlanan işitme engelli öğrenciler 

için web sitesi tasarımında latin alfabesinin yanında hareketli parmak alfabesi görselleri kullanıldı. Aynı şekilde 

hareketli parmak alfabesi görselleri latin harflerle desteklendi. Ayrıca bazı bölümlere işaret diliyle hazırlanmış 

videolar eklendi ve işitme engelli bireylerin kolayca arama yapma ve mesaj gönderebilmeleri için parmak 

alfabesi ekran klavyesi tasarlandı. Bunun yanında tasarlanan portal içeriğinde yer alan deneyler mevcut fen 

bilimleri öğretim programına uygun hazırlanmış olmakla birlikte deney malzemelerinin kolay bulunabilir 

materyaller olmasına dikkat edildi. Tasarlanan web sitesine “bifep.com” ya da “bilime işaret fen eğitim portalı” 

araması yapılarak ulaşılabilmektedir. Web sitesi genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. “Ev” olarak 

adlandırılan birinci bölüm parmak alfabesi ekran klavyesinin yer aldığı ana sayfadır. “Biz” olarak adlandırılan 

ikinci bölümde ise web sitesi hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölüm olan “Deneyler” bölümünde işitme 

engelli öğrenciler için tasarlanan deneyler yer almaktadır. Bu noktada öğrencilere bir deney “İzle ve Yap” “İzle 

ve Dene” ”İzle ve Kodla” olmak üzere üç farklı şekilde sunulmaktadır. İzle ve yap bölümünde hikayeleştirilmiş 

deney videosu bulunmaktadır. Hikayeleştirilmiş deney fen bilimleri derslerinde kullanılan deneylerin 

malzemelerinin, kişileştirme sanatı kullanılarak bir olayın kahramanı haline getirilmesi ve işaret diliyle 

anlatılarak video kaydına alınmasıyla oluşturulan yenilikçi bir öğretim materyalidir. Hikayeleştirme sırasında 
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kullanılan kelimeler Türk İşret Dili Sözlüğü’ne uygun ve günlük yaşamda sıkça kullanılan ifadelerden 

seçildiğinden öğrencilerin kelime dağarcığına uygun hazırlanmıştır. Bu aşamada işitme engelli öğrencilerden 

hazırlanan videoyu izleyerek deney basamaklarını gerçekleştirmesi beklenmektedir. İzle ve dene bölümünde ise 

öğrencilerin hikayeleştirilmiş deney basamaklarını sürükle bırak yöntemiyle gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

Son olarak izle ve kodla bölümünde algoritma mantığı kullanılmaktadır. Bu bölümde deney basamaklarının 

gerçekleştirilebilmesi için öğrenciye iki seçenek sunulmuştur: birinci seçenek olarak deney malzemesine 

tıklanıldığında sunulan üç farklı yoldan, en kısa yol tercih edilmeli ve deney malzemesi bu yol üzerinden 

sürüklenmelidir ya da ikinci seçenek olarak bir, iki, üç olarak numaralandırılan farklı uzunluktaki yollardan, en 

kısa yol üzerindeki numara tıklanarak deney basamakları gerçekleştirilmelidir. İşitme engelli öğrencilerden bu 

bölümde olay örgüsüne uygun sırayla gelmekte olan deney malzemelerini olay yerine en kısa yoldan 

sürükleyerek ya da en kısa yol üzerindeki numarayı tıklayarak ulaştırılması beklenmektedir. Web sitesinin 

dördüncü bölümü olan “Mesaj” bölümünde ise web sitesine ait sosyal medya hesapları ve mesaj kutusu 

bulunmaktadır. Web sitesine eklenecek olan her deney için bu aşamalar tekrarlanarak işitme engelli 

öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmesi hedeflenmektedir. 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay deseni kullanılmıştır ve veriler yarı yapılandırılmış 

görüşme aracılığıyla toplanmıştır.  

Katılımcılar  

Araştırma Karadeniz Bölgesi’ndeki bir işitme engelliler ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya bir 

altıncı sınıf öğrencisi ve üç dördüncü sınıf öğrencisi olmak üzere dört işitme engeli öğrenci ve bu okulda görev 

yapan iki özel eğitim öğretmeni ve bir fen bilimleri öğretmeni olmak üzere üç öğretmen katılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme sorularıyla üç farklı şekilde toplanmıştır. Uygulama 

öncesinde işitme engeli öğrencilerin bir web sitesi kullanımında karşılaştığı sorunları ve beklentilerinin ne 

olduğunu belirlemek amacıyla “ön görüşme soruları” ve öğrencilerin fen bilimleri dersiyle ilgili genel 

düşüncelerini ve tasarlanan web sitesi içeriğinde yer alan hikayeleştirilmiş deney, sürükle bırak ve kodlama 

yöntemiyle ilgili ön bilgilerini saptamak amacıyla “uygulama öncesi görüşme formu” uygulanmıştır. Uygulama 

sonrasında öğrencilerin kullandıkları web sitesi hakkındaki görüşlerini almak, neleri değiştirmek istediğini 

belirlemek amacıyla hazırlanan “uygulama sonrası görüşme formu” aracılığıyla veri toplama süreci 

tamamlanmıştır. 

Bulgular 

Ön görüşme sorularından elde edilen verilere göre işitme engelli öğrencilerin kelime dağarcığının zayıf 

olması nedeniyle internet üzerinden araştırma yapma, okuduğunu anlama, yazma konusunda zorlandıkları ve 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bol resim, video içerikli ve kolay kullanımlı bir web sitesi tasarımı önerisinde 

bulunduğu görülmektedir. Bu çalışma kapsamında tasarlanan web sitesinde yer alan deneyin işaret diliyle 

anlatılması ardından sürükle bırak yöntemi ve algoritma mantığı ile gerçekleştirilmesi işitme engelli bireylere 

tasarlanan portalı kullanma konusunda kolaylık sağlamıştır. 

Uygulama öncesi görüşme formu ile uygulama sonrası görüşme formu karşılaştırıldığında; uygulama 

öncesi görüşme formunda işitme engelli öğrencilerin fen bilimleri dersindeki görev ve sorumluluklarını örneğin 

deney sırasında “öğretmen yardım” ya da bir video gösterimi sırasında “videoyu izlemek” şeklinde ifade ettiği 

görülmüştür. Uygulama sonrası görüşme formunda işitme engelli öğrencilerimiz hikayeleştirilmiş deney videosu 

gösterimi sırasında görev ve sorumluluklarını “işaret diliyle anlatılan deneyi izlemek aynı zamanda bu deneyi 

gerçekleştirmek” şeklinde ifade etmiş, izle ve yap bölümünde “meraklı” hissettiklerini ifade etmişlerdir. 

İşitme engelli öğrenciler uygulama öncesi görüşme formunda algoritma mantığıyla gerçekleştirilen deney 

ile ilk defa karşılaştıklarını ifade etmiş olup uygulama sonrası görüşme formunda izle ve kodla bölümünde 

kendilerini “meraklı” ve “mutlu” hissettiklerini ifade etmişlerdir.  
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

İşitme engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan Bilime İşaret Fen Eğitim Portalı adı verilen web 

sitesiyle ilgili aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.  

İzle ve yap bölümünde yer alan hikayeleştirilmiş deneyin olay örgüsü, kullanıcıların aktif katılımı sağlanarak 

işbirlikli çalışma ile oluşturulabilir. Öğrencilere yardımcı olması açısından aktif katılım sürecinde fazla sayıda 

malzeme kullanıma sunularak öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanması sağlanabilir.  

Web sitesi tasarımında hareketli parmak alfabesi görsellerinin latin harflerle desteklenmesi ve işaret dili 

videolarında işaretlerin sözlü anlatımının yapılması nedeniyle işitme engeli bulunmayan bireyler de portal 

içeriğinden faydalanabilir.  

İşitme engeli bulunmayan bireyler işaret dili öğrenme konusunda teşvik edilebilir. 

İşitme engelli öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine katkı sağlanabilir. 

Web sitesine farklı ders kategorileri eklenerek ders içeriği genişletilebilir dolayısıyla fen bilimleri dışında 

diğer derslerde de kullanılması önerilebilir. 
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Özel Yetenekli Öğrenciler İle Bilişim Teknolojileri ile Fen Bilimleri Dersini 
Bütünleştiren Bir STEM Uygulaması: Telgraf Cihazı Yapım Etkinliği 
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Öz 

 Çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde bulunan ULUTEK Maker Çocuk Atölyesine gelen ve okul 
dışında BİLSEM’de de eğitim gören üstün yetenekli oldukları resmi olarak kanıtlanmış 4 tane 6. sınıf ortaokul 
öğrencisi ile Temmuz 2018 ayının son haftasında günde 2 saat olarak 4 günde yapılmıştır. Çalışma nitel bir özel 
durum çalışmasıdır. Araştırma sürecinde araştırmacı da öğrencilerle birlikte olmuştur ve defterine gözlemleri ile 
öğrencilere zaman zaman yönlendirdiği soruları not almıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme veri toplama aracı 
olarak kullanılan bu çalışmadaki bulgular göstermiştir ki öğrencilerin elektrik devre elemanlarına karşı bilgileri 
oldukça iyidir. Çok fazla ipucu verilmeden öğrenciler devreleri deneme yanılma yoluyla birkaç başarısız 
denemeden sonra kurabilmiş ve doğru biçimde çalıştırabilmişlerdir. Bilgisayar programlama dilinin de İngilizce 
olması öğrencilerde gerçekten ciddi bir iş yapıyoruz iklimi oluşturmuştur. Kodlama ile fen eğitimini birleştiren 
öğrenciler disiplinler arası çalışmanın mantığını da kavramışlar ve hoşnut olmuşlardır. Öğrencilerin STEM’i tüm 
boyutları ile yararlı ölçüde kullandıkları ve tasarımlarının çalışma mantığını kanıksayarak üretim yaptıkları 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: STEM, Maker, Fen Eğitimi, Bilsem 

 

Abstract 

 The study is 4 days in the last week of July 2018 with 4 officially proven 6th grade middle school students 
who come to the ULUTEK Maker Kids Workshop within Bursa Uludağ University and study at BİLSEM outside 
the school. The study is a qualitative case study. Research and investigation also work together. The findings in 
this study, which is used as a semi-structured interview data collection tool, are used in which the information 
against the usage electrical circuit elements is quite good. After giving too many hints, they were able to set up 
and run correctly after several unsuccessful attempts, by fail-trial and error. The English programming language 
should also be in English. We are really doing a serious job creating the climate. They also grasped the logic of 
interdisciplinary work combining coding and science education and they were satisfied. You can use STEM of 
students with all the work. 

Keywords: STEM, Maker, Science Education 

 

Giriş 

Günümüzde fen bilimleri eğitimi almış olan bir öğrenciden birtakım becerileri kazanması beklenmektedir. 
Bu beceriler arasında, araştırma yapabilme, özgüven geliştirme, eleştiri yapabilme ve sonuç çıkarma, 
muhakeme yapabilme, analiz ve sentez yapabilme, değerlendirme yapma ve problem çözme gibi beceriler 
vardır. Ayrıca bu becerilere ek olarak karşılaşılan problemlerin çözümünde birbirinden farklı disiplinleri 
kullanabilme ve uyum sağlama işlemlerini de yerine getirmelilerdir (Arslan, 2007; Yıldız, 2010; Yılmaz, 2012; 
Aydınlı ve Avan, 2017). Mühendisliğin, matematik, fen ve teknoloji eğitimi sonrası edinilen teorik bilgilere 
uygulama ortamı sağlayacağı, mühendislik eğitiminin farklı ülkeler tarafından gözde terim haline gelip 
tartışılması ve mühendisliğin okullarda işlenmesiyle birlikte STEM akımı popüler olmaya başlamıştır (Akgündüz, 
2015) 

Böylece; 

 Ne, nasıl çalışır konularında yaratıcı ve özgün düşünebilme  

 Sebep ve sonuç arasında bağlantı kurulması  

 Belirli kriterlerin uygulanabilirliğini sağlayacak modeller yapılması  

 Gözlem ve ölçüm sonuçlarını baz alarak farklı fikirlerin denenmesi  
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 Bilimsel olarak incelenebilir sorular sorulması  

 Belirli sorunlara çözüm bulmak için derinlemesine düşünüyorken yeni ihtimallerin hayal edilmesi  

 Ne olabileceğinin düşünülmesi ve denenmesi  

 Etkenleri ayrı ayrı değiştirip, gözlemler ve testler ile adil ölçüm yapılması  

 Sistemli gözlem ve ölçüm yapılması  

 Şemaları, çizimleri, tabloları, çubuk grafikleri ve çizgi grafiklerini kullanarak veriler sunulabilmesi  

 Varsayımlarda bulunabilme ve yapılan ölçümler sonucunda tahmin edilen sonuçlara ulaşmaya 
çalışma ve sonrasında daha üst seviye varsayımlar yapabilme  

 Çalışmaların gözden geçirilmesi ve öneminin açıklanması sağlanabilecektir. 

STEM eğitimi günümüzde popülerliğini artırmasına rağmen aslında geçmişten beri kullanılan bir kavramdır. 
STEM’in, ilgili kelimelerin baş harfleri alınarak kısaltılması işlemi ilk olarak Amerika’da Ulusal Bilim Vakfı 
tarafından sunulmuştur (Sanders, 2009).  

Nitelikli Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitimi öğrencilerin gelecekteki başarısı için 
hayati bir öneme sahiptir. STEM eğitimi, farklı disiplinlerdeki bilgileri öğrenciler için daha bağlantılı kılmanın bir 
yoludur (Stohlmann, Moore ve Roehrig, 2012). Dugger (2010) ve Lantz (2009) STEM’in öğrencilere, parçalar ve 
onunla ilgili bilgi ve uygulamaları öğrenmekten ziyade dünyayı bütünsel olarak anlamaları için iyi fırsatlar 
sağladığını belirtmişlerdir. 

İçinde bulunduğumuz Dördüncü Endüstri-Sanayi Devrimi olarak adlandırılan dönem, 3D yazıcı, yapay zekâ, 
robot teknolojisi, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarında gelişmelerin yaşandığı ve problem çözme, eleştirel 
düşünme, yaratıcılık, duygusal zekâ, karar verme ve çoklu düşünme gibi becerilerin öncelikli tercih edildiği bir 
dönemdir (Çepni ve Ormancı, 2018). Son yıllarda STEM eğitiminin öneminin artmasındaki sebeplerin başında 
ülkelerin daha nitelikli yetişmiş bireylere, özellikle sanayi 4.0 ihtiyacı olan ve inovatif ürünler tasarlayabilen, 
olan ihtiyacı gelmektedir. Ekonomik gelişmeler temelde üretimi, üretim ise bilişim çağında 21.yüz yıl becerilerini 
gerektirmektedir. STEM eğitimi bireylere yaratıcı düşünme, yüksek üretkenlik, dijital okur yazarlık, kritik 
düşünme ve problem çözme gibi üst düzey beceri kazandırabildiği ve sorunlara bütüncül bir bakışla yaklaştığı 
için ortaya çıkmıştır (Bybee, 2010). 

Programlama öğrenmeye yeni başlayacak olan öğrencilerin çoğu programlamayı ileri düzeyde eğitim alan 
kişilerin başarabileceği zor bir iş olarak görmektedirler (Genç ve Karakuş, 2011). Bunun nedeni olarak 
genelleme, soyutlama, eleştirel düşünme gibi becerilerin programlamada bir arada kullanılma gerekliliği 
gösterilebilir (Gomes & Mendes, 2007). Programlama öğrenmeyi daha kolay hale getirmek için ise görselliği öne 
çıkaran Scratch, Alice, Microsoft Small Basic ve Toontalk gibi programlama araçları bulunmaktadır (Çatlak, 
Tekdal ve Baz, 2015). Bunlardan Scratch programı ise günümüzde eğitimle büyük ölçüde bütünleşmiştir. 

Scratch kelimesi sözlük anlamı olarak çizmek ve tırmalamak demektir. Ancak Scratch, Disk Jokey(DJ) olarak 
isimlendirilen kişilerin taş plakları çalarken disk üzerinde ellerini hareket ettirmeleriyle şarkı aralarında 
oluşturdukları efektler için de kullanılmaktadır. DJ’ler oluşturdukları efektleri birleştirirler ve böylece çaldıkları 
bir şarkıdan yepyeni bir şarkı üretebilirler. Programı geliştirenler bu yaratıcılıktan esinlenerek programlama 
ortamına bu adı vermişlerdir (Scratch About, 2012). 21. yüz yılda bireylerin sahip olması gereken becerilerin 
yaratıcı düşünme, problem çözme, iletişim ve iş birlikli çalışma, eleştirel düşünme gibi beceriler olduğuna dair 
alan yazında pek çok çalışma yer almaktadır (EARGED, 2011; Trilling ve Fadel, 2009; Pinto ve Escudeiro, 2014; 
Giordano ve Maiorana, 2014; Ananiadou ve Claro, 2009). Teknolojinin eğitime getirdiği yenilikçi çözümler, bu 
becerilerin geliştirilmesinde kolaylaştırıcı olabilmektedir. Özellikle son zamanlarda adını değişik ortamlarda 
sıklıkla duyduğumuz Kodlama öğretiminin, eğitimde büyük bir değişim sağlayacağı çoğu etkinliklerde ifade 
edilmektedir. 

Shin, Park ve Bae (2013) üstün yetenekli öğrencilerin sınıflarında kendi geliştirdikleri Clutter web sitesi 
aracılığıyla Scratch programlama ortamının kullanılmasının iş birlikli çalışma üzerine etkisini araştırmışlardır. 
Araştırma sonucunda Scratch programının sınırlı iş birliğine izin verdiği, bireysel kullanılan bir ortam olduğu ve 
grup olarak eşzamanlı bir ürün geliştirmeye uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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STEM BOYUTLARI 

STEM yani Türkçe karşılığı olarak FETEMM’in boyutlarının hangi ünite kazanımları ile uyuştuğu aşağıda 
bahsedilmiştir. 

Fen. Elektriğin İletimi, basit elektrik devresi  

Mühendislik. Özgün ürün geliştirme, amaca uygun slogan üretme  

Matematik. Veri toplama, İki veri grubunu karşılaştırma  

Teknoloji. Malzeme seçimi, maliyet, kullanışlılık, belirlenen ihtiyaçları karşılamak için yeni bir teknolojik 
ürün tasarlama  

Çalışma sürecinde öğrencilere kazandırılması düşünülen Fen Bilimleri kazanımları aşağıda verilmiştir: 

Fen Bilimleri Kazanımları 

6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve 
tahminlerini deneyerek test eder.  

a. Ampulün parlaklığının değiştirilmesinde devredeki iletkenin uzunluğu, dik kesit alanı ve iletkenin cinsi 
değişkenleri üzerinde durulur.  

b. Elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörlerle ilgili olarak matematiksel bağıntıya girilmez (MEB, 2013).  

STEM disiplinine ait diğer alt kazanımlar:  

Bilim uygulamaları. Günlük hayatta kullanılan birçok araç‐gerecin elektrik devresi içerdiğini fark eder. 
Üretilen elektriğin iletiminde ve kullanımında gerekli olan araçları tanır. Direncin elektrik devresindeki rolünü 
deneyler yaparak gözlemler. Problemlerin çözümünde, sistematik planlamanın önemini kabul eder. Kendisini 
tanır ve kendisine güvenir (öz güvenlidir, zayıf ve güçlü yönlerini bilir). İş birliği yapar. Sorumluluklarını yerine 
getirir. Kendisi ve çevresi için güvenlik önlemleri alır (MEB, 2013).   

Matematik uygulamaları. Problem çözümlerinde arkadaşlarının geliştirdiği yaklaşım ve yöntemleri analiz 
eder ve değerlendirir. Problem çözümlerini anlaşılır bir şekilde ifade eder ve sunar (Problem çözümleri ve 
sunumların yazılı ve sözel olarak sınıf arkadaşları için anlaşılır ve açık olması beklenmelidir.). Problem 
çözümlerinde olası farklı yöntemleri kullanabilir (MEB, 2013).  

Teknoloji-tasarım. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler. Tasarımın yapım 
resmini çizerek açıklar. Tasarımın yapım aşamalarını planlar. Tasarımı belirlediği planlamaya bağlı kalarak 
gerçekleştirir. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler. Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre 
değerlendirir. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik öneri sunar. Tasarım sürecinde yaşadıklarını 
günlüğüne kaydeder. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır. Çözüme yönelik özgün ürünler 
tasarlamaya istekli olur (MEB, 2006).  

Yaratıcı düşünme. Belirlenen ihtiyaçları karşılamak için yeni bir teknolojik ürün tasarlar (MEB, 2012). 

 Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı BİLSEM’de öğrenim gören 6. sınıf öğrencilerinin bir STEAM etkinliği yolu ile elektrik 
kavramlarına ilişkin öğrenci deneyimlerinin incelenmesi ve bu deneyimlerin STEM boyutlarıyla örtüşüp 
örtüşmediğinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda çalışmanın ikinci amacı da öğrencilerin STEM etkinliği ile iyi 
bir uygulamanın ne ölçüde gerçekleştiğini ve ne tür becerilerini kullandıklarını belirlemektir. Araştırmanın alt 
problemleri aşağıdaki gibidir:  

1. Öğrencilerin STEM alt disiplinleri ile ilgili farkındalık düzeyleri nedir? 

2. Öğrenciler iyi bir STEM etkinliğinde olması gereken özellikleri ne ölçüde kullanmıştır? 

Araştırmanın Örneklemi 

6.sınıfı yeni bitirmiş 4 BİLSEM öğrencisi çalışma örneklem grubunu oluşturmaktadır. 

 

 

 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

198 
 

Uygulama Aşaması 

Uygulama aşamasında öğrenciler atölyeye alınmış ve bir ders saati kadar scratch ve elektrik konularındaki 
ön bilgileri yoklanmıştır. Daha sonra öğrencilere aşağıdaki metin sunu olarak izletilmiştir. Ardından bir tasarım 
yapmaları söylenmiştir. Tasarımla ilgili hiçbir ipucu verilmemiş, öğretmene yalnızca istedikleri malzeme temini 
için danışabilecekleri belirtilmiştir. Kullanılacak malzemelerde istedikleri malzemeyi seçmekte özgür olacakları 
ve kullanılacak kaynaklarda ise her türlü yazılı sözlü kaynak kullanmakta özgür olacakları söylenmiştir.  

Öğrencilerle yaptıkları tasarımlarla ilgili görüşmeler yapılmıştır. Tasarıma karar verme süreçleri ve ne gibi 
araştırmalar yaptıkları sorulmuştur. Bunun sonucunda öğrencilerin tasarımla STEM boyutlarını ayrı ayrı 
nerelerde kullandıkları sorulmuş ve not edilmiştir. 

Öğrencilere izletilen sunu içeriği: Sizin grubunuz okulun fen laboratuvarı odasında kilitli kaldı. Okulu 
kilitleyip gittiler. Sesinizi duyurmanız için elinizdeki malzeme listesi ve onların yer aldığı dolap dışında başka bir 
şey yok. Bekçiyi ufak camdan görebiliyorsunuz ancak bekçi kulübesinde uyuyor. Ve size bir tüyo vereyim: Bu 
bekçi mors kodları ile iletişimi çok iyi biliyor! Onunla iletişime geçmek için iki tane tasarım yapmanız gerekecek. 
Tasarımlar size kalmış. 

Ama bir şart daha var. Yaptığınız bu tasarımı bir de Bilişim Teknolojileri derslerinde öğrendiğiniz STRACH 
programı ile de kodlayacaksınız. Hadi bakalım. Kolay gelsin! 

Öğrencilerin elektriksel bir düzenek kuracağı verilen malzemelerden bellidir. Öğretmen öğrencilerin ön 
bilgilerini yoklamak açısından önce herkesin bireysel olarak basit bir elektrik devresi kurmasını ister. Tüm 
öğrencilerin konuya fazlasıyla hakim olduğu görülür. 

Öğrencilerin bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirlemeleri için iki ayrı kıstas verilir: 

Mors kodları için olan bu kıstaslar şu şekildedir: 

___  Uzun çizgi kodu= Az parlak ampul  

.      Nokta kodu= Çok parlak ampul 

Bağımlı değişken: Ampul parlaklığı 

Bağımsız değişken: Ampul parlaklığına etki eden faktörler. 

Öğrenciler buradan fikir birliğine vararak ortak bir tasarım yapmaya başlarlar. 

En son grup olarak birlikte tasarımlarına marka ismi koymaları istenir ve bunu ticari olarak nasıl  
pazarlayabilecekleri konusunda öğretmenle birlikte tartışılır. 

Yöntem 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışması (Case Study) çalışması kullanılmıştır. 
Özel durum çalışması güncel bir olgu, olay, durum, birey ve gruplar üzerine odaklanıp derinlemesine inceleme 
çalışmasıdır (Stake, 1995). 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada mülakat ve gözlemler ile veriler toplanmıştır. Mülakat tekniğinde, araştırmacı önceden sormayı 
planladığı soruları içeren görüşme formunu hazırlar ve görüşmenin akışına bağlı olarak süreçte ve sonda 
sorularla kişinin yanıtlarını detaylandırmasını sağlayabilir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Görüşme tekniğiyle elde 
edilen veriler sayısallaştırılarak frekans ve yüzde olarak ifade edilmiştir. İfadelerdeki benzer öğeler 
gruplandırılmış ve gruba uygun olarak temalandırılmıştır. Öğrenciler ise Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 olarak kodlanmıştır. 

Bulgular 

BİLSEM’de öğrenim gören 6.sınıftan mezun öğrencilerin yıl sonu karne puanları Tablo 1’de verilmiştir. 

Çalışmanın içeriği gereği Fen Bilimleri, Matematik, İngilizce ve Bilişim Teknoloji dersi notlarına bakılmıştır. 
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Tablo 1.  

Öğrencilerin 6.Sınıf Yıl Sonu Karne Puanları 

Öğrenciler Cinsiyet Fen Bilimleri 
Puanı 

Matematik 
Puanı 

İngilizce Puanı Bilişim Teknolojileri 
Puanı 

Ö1 Kız 100 100 100 100 
Ö2 Erkek 100 99 100 96 
Ö3 Erkek 98 100 99 100 
Ö4 Erkek 95 100 100 100 

 

Öğrenciler tasarımlarını tamamladıkları zaman yarı yapılandırılmış görüşme sorularından “Yaptığımız 

uygulamada hangi ders bilgilerimizi daha çok kullandık?”  sorusu yöneltilmiştir. Sorular ayrı ayrı seanslarla 

yöneltilmiştir ve birbirlerinin cevaplarını öğrenciler bilmemektedir. Tablo 2’de verilen yanıtlar işaretlenmiş ve 

grafiğe yansıtılmıştır. Grafikten görüldüğü üzere öğrencilerin tamamı Fen, Matematik, Bilişim teknolojileri ve 

İngilizce dersini söylemiştir. Buna en yakın olarak da %75’i Bilim Uygulamaları dersini de söylemiştir. Buradan 

görülmektedir ki öğrenciler STEM’in boyutlarını yansıtmışlardır ve tasarımlarındaki sürecin de hangi derslerle 

ilişkisinin olduğunun farkındadırlar.  

Tablo 2.  

 “Yaptığımız Uygulamada Hangi Ders Bilgilerimizi Daha Çok Kullandık?”  Sorusuna Verilen Yanıtların Yüzde 

Grafiği 

0

50

100

Fen
Bil.

Mat. Bil.Te
k.

İng. Resim Bilim
Uyg.

Zeka
Oyn.

Ders Yüzdeleri 100 100 100 100 50 75 25

Tablo 3. 

 “Fen Bilimleri Dersi Uygulamamızda Nerelerde Işimize Yaradı?” Sorusuna Verilen Yanıtlar. 

Kodlar f % 

Ampulün parlaklığını ayarlarken... 4 100,0 

İletken kablolar... 4 100,0 

Devre oluştururken... 4 100,0 

Piller... 2 50,0 

Gözlem... 1 25,0 

Hipotez oluştururken... 1 25,0 

Deneme-yanılma yaparken... 

Fizik konusunu kullandık... 

1 

1 

25,0 

25,0 

Ö2 « Elektrik devresinde kablolara pilleri bağlarken fen dersini kullanırız » 

“Fen Bilimleri Dersi Uygulamamızda Nerelerde Işimize Yaradı?” sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında 

öğrencilerin tamamı elektrikle ilişkili olan kavramları söylemişlerdir. Bunun yanında hipotez oluşturmak ve 

gözlem yapmak gibi bilimsel süreç becerilerilerinin de farkında oldukları söylenebilir. 
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Tablo 4. 

 “Matematik Dersi Uygulamamızda Nerelerde Işimize Yaradı?” Sorusuna Verilen Yanıtlar 

Kodlar f % 

Ledin yanma süresini kronometre ile ölçerken 4 100,0 

Pillerin voltunu toplarken 3 75,0 

Scratch programındaki sayılar... 3 75,0 

Teli ve mukavvayı cetvelle ölçüp keserken... 3 75,0 

Pergel kullanırken... 1 25,0 

Ö4 «Pergel ve cetvel kullandık, bunlar matematikle ilgili şeyler sonuçta… » 

Tablo 4’te ise matematik boyutu sorgulanmıştır. Öğrencilerin tamamı kronometre ile ölçmenin matematikle 

ilişkili olduğunu söylemişlerdir. Buradan çıkarılacak sonuç ölçme, toplama, sayılar ve matematikle ilintili pergel 

kullanımının matematik boyutunda olduğu öğrenciler tarafından bilinmektedir. 

Tablo 5.  

“Bilişim Teknolojileri Dersi Uygulamamızda Nerelerde Işimize Yaradı?” Sorusuna Verilen Yanıtlar 

Kodlar f % 

Algoritmayı düşünürken... Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 4 100,0 

Kodları sürüklerken... Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 4 100,0 

Bilgisayar kullanmayı bilmek... Ö1 1 25,0 

Animasyon oluşturduk.. Ö2 1 25,0 

Ö1 « Kodlamayı bilgisayarda yaptık, bilgisayar bilişim dersi demek zaten… » 

Bilişim dersi ile tasarımlarının nasıl uyuştuğu sorusuna ise öğrencilerin tamamı algoritma ve kodlama yaptıkları 

cevabını vermişlerdir. 

Tablo 6.  

“Mühendislik Bilgisi Uygulamamızın Neresinde Var?” Sorusuna Verilen Yanıtlar 

Kodlar f % 

Kağıda taslak çizmek...Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 4 100,0 

Malzemeleri belirlemek... Ö2, Ö3, Ö4 3 75,0 

Bir şeyleri birleştirmek/yapmak... Ö1, Ö2, Ö4 3 75,0 

Neredeyse tamamında var... Ö2 1 25,0 

Ö3 « Mühendislik bir şey üretmek demek, elimizdeki malzemelerle neler yaparız diye önce bir taslak çizdik sonra 

deneyerek çalıştırmaya çalıştık. Bu mühendisliktir…» 

Tablo 6’da mühendislik boyutu sorulmuştur ve öğrencilerin tamamı taslak çizmenin mühendislik becerisi 

olduğunu dile getirmişlerdir. Bir şeyleri birleştirmek/yapmak diyen öğrenci de çoğunluktadır. 

Tablo 7.  

“Teknoloji Uygulamamızın Neresinde Var?” Sorusuna Verilen Yanıtlar 

Kodlar f % 

Elektrik Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 4 100,0 

Kodlama Ö1, Ö3, Ö4 3 75,0 

Geliştirme Ö2 1 25,0 
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Ö2 « Bir şeyi değiştirip geliştirince daha teknolojik olur. » 

STEM’in T harfi yani teknoloji boyutunda uygulamada neler var sorusuna ise tamamı elektrik cevabını 

vermişlerdir. Bir öğrenci ise “geliştirme” boyutuna değinmiştir. 

Tablo 8.  

“İkinci Tasarımınızda Neden Kalın Bakır Tel Yerine Inceyi Tercih Ettiniz?” Sorusuna Verilen Yanıtlar 

Kodlar f % 

İnce olanda lamba parlak kalında az parlak yandı Ö2, Ö3, Ö4 3 75,0 

İnce olan daha hızlı elektrik iletir ve lamba parlak yanar Ö1 1 25,0 

Ö1 « İnce telde elektrik daha hızlı gider böyle olunca lamba parlak yanmaya başlar… » 

Tablo 9. 

 “İlk Tasarımınızda Neden 330 Ohm Direnci Bağladınız Da Ikinci Tasarımda 220 Ohm Olanı Bağladınız?” 

Sorusuna Verilen Yanıtlar  

Kodlar f % 

220 ohm’da parlak 330 ohm’da daha az parlak Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 4 100,0 

 

Tablo 9’da öğrencilerin iki farklı direncin lambadaki etkisini gördükleri verilmiştir. 

Tablo 10.  

İkinci Tasarımınızda Bir Ara Ledin Parlaklığını Değiştirmeye Çalıştınız. Bunu Nasıl Başardınız?” Sorusuna Verilen 

Yanıtlar  

Kodlar f % 

Dirençleri takınca parlaklık azalıyor Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 4 100,0 

 

Led lambanın parlaklığının artıp azaldığını öğrenciler deneme yanılma yolu ile keşfetmişlerdir. Dirençlerin 

sayısını artırdıkları zaman lambaların parlaklıklarında düşüş gördüklerini dile getirmişlerdir. 

Tablo 11. 

 “Direncin Ne Gibi Etkisi Oluyordu Ki?” Sorusuna Verilen Yanıtlar 

Kodlar   f                                     % 

Elektrik geçmesine direniyor Ö2, Ö3, Ö4    3 75,0 

Ampule akım göndermiyor Ö1   1 25,0 

 

Ö3 «Direnç elektriğin az geçmesini sağlar, onun bağlı olduğu yerde elektrik geçmesine direnir… » 

Öğrencilerin %75’i direnç kavramının elektrik geçmesine karşı yapılan bir direnme olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Tablo 12.  

“Seri Ve Paralel Bağlamadan Bahsetmiştim Size. Bu Sistemde Neler Birbirine Seri Bağlı?” Sorusuna Verilen 

Yanıtlar 

Kodlar f % 

Direnç ve led Ö3, Ö4 2 50,0 

Led ve zil Ö1, Ö2 2 50,0 

 

Tablo 12’de devrede birbirine seri bağlı olan elemanlar sorulmuştur. Öğrencilerin yarısı Direnç-Led, diğer yarısı 

ise Led-Zil demişlerdir. 

 

Tablo 13. 

 “Seri Ve Paralel Bağlamadan Bahsetmiştim Size. Bu Sistemde Neler Birbirine Paralel Bağlı?” Sorusuna Verilen 

Yanıtlar. 

Kodlar f % 

Direnç ve led Ö1, Ö2 2 50,0 

Led ve zil Ö3, Ö4 2 50,0 

 

Tablo 13’te devrede birbirine paralel bağlı olan elemanlar sorulmuştur. Öğrencilerin yarısı Direnç-Led, diğer 
yarısı ise Led-Zil demişlerdir. 

Tablo 14.  

“Tasarımınıza Bir Marka İsmi Koymak İsteseniz Ne Olur? Neden?” Sorusuna Verilen Yanıtlar 

Kodlar f % 

Şimşek. Şimşek gibi hızlı olmayı temsil ediyor. Ö1 1 25,0 

Buzzeralla. Buzzerlı iletişim cihazı gibi bir şey çünkü. Ö2 1 25,0 

Yıldız Sesi. Lamba yıldız gibi parlıyor ve zil sesi de var. Ö3 1 25,0 

Makers. Maker atölyesinden aklıma geldi. Ö4 1 25,0 

 

Öğrenciler ürünü ortaya çıkardıktan sonra tasarımlarına isim koymaları söylenmiştir. Tablo 14’te tasarımlarına 
koydukları isimler sebepleri ile kodlanmıştır. Burada tasarımı pazarlama, girişimcilik ögelerine dikkat çekilmiştir. 

Tablo 15. 

 “Size Ayrı Ayrı İnternetten Araştırıp Bir Maliyet Tablosu Yapmanızı Ve Excel Tablosu Oluşturmanızı İstemiştim. 
Net Fiyatlarınız Yaklaşık Olarak Nedir?” Sorusuna Verilen Yanıtlar 

Öğrenci Fiyat 

Ö1 30 TL  

Ö2 50 TL  

Ö3 25 TL  

Ö4 30 TL  

 

Tablo 15’te öğrencilerden istenen bir maliyet planı bütçeleri sunulmuştur. Bütçe hesaplarını ellerindeki 
malzemeleri internet üzerinden arayıp fiyatları inceleyerek yapmışlardır. Her bir malzemeyi tek tek araştırmışlar 
ve bunu excel tablosuna ürün-fiyat olarak dökmüşlerdir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemler kullanılan bu çalışmadaki bulgular göstermiştir ki öğrencilerin 
elektrik devre elemanlarına karşı bilgileri oldukça iyidir. Çok fazla ipucu verilmeden öğrenciler devreleri deneme 
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yanılma yoluyla birkaç başarısız denemeden sonra kurabilmiş ve doğru biçimde çalıştırabilmişlerdir. Bilgisayar 
programlama dilinin de İngilizce olması öğrencilerde gerçekten ciddi bir iş yapıyoruz iklimi oluşturmuştur. 
Kodlama ile fen eğitimini birleştiren öğrenciler disiplinler arası çalışmanın mantığını da kavramışlar ve hoşnut 
olmuşlardır. Öğrencilerin STEM’i tüm boyutları ile yararlı ölçüde kullandıkları ve tasarımlarının çalışma mantığını 
kanıksayarak üretim yaptıkları ve tasarımlarını pazarlayabildikleri görülmüştür. 

Öneriler 

 Ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşabilmesi, üreten, sorgulayan, eleştiren, katma değeri yüksek ürün 
oluşturabilen bireyler yetiştirebilmesi için STEM’e yönelik eğitimlerin tüm öğrencilere verilmesi 
lazımdır. 

 Meraklı, yetenekli ve üstün zekâlı öğrencilerin belirlenerek onlara daha ileri düzey STEM eğitimi 
verilmesi için Bilim Sanat merkezleriyle koordinasyon sağlanmalı ve üst düzey STEM etkinlikleri 
gerçekleştirilmelidir. 

 Ülkemizde halihazırda uygulanan Fen ve Matematik eğitimi programları çok yoğun ders içeriğine 
sahiptir. İlköğretim ve ortaöğretim öğretim programlarının STEM’i de içine entegre etmesi faydalı 
olacaktır. 

 Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm dışındaki STEM alanlarına yönelik daha çok disiplinler 
arası çalışmalar yapmaları sağlanabilir. 

 STEM Maker Atölyelerinin ülkemizde daha da yaygınlaşması ve kolay ulaşılabilir olması sağlanabilir. 
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Mühendislik Tasarım Temelli STEM Eğitiminin Matematik Öğretmen 
Adaylarının STEM Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarına Etkisinin Belirlenmesi 
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Öz    

 Kelime ilişkilendirme testleri bireylerin bilişsel yapılarını ve bu yapıyı oluşturan kavramlar arasındaki 
bağlantının kurulup kurulmadığını veya kurulan bağlantıların anlamlı olup olmadığını ortaya koymaya yarayan 
alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden biridir. Bu çalışma ile mühendislik tasarım temelli STEM 
eğitiminin matematik öğretmen adaylarının fen, mühendislik ve STEM kavramına yönelik bilişsel yapılarına 
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada tek grup öntest sontest yarı deneysel desen kullanılmıştır. 
Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılında Türkiye’nin batı bölgesinde yer alan bir devlet 
üniversitesinde Matematik öğretmenliği son sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olup, çalışmaya 15 öğretmen 
adayı katılmıştır. Çalışma “Temel Bilimsel Süreç ve Kavramlar” seçmeli dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Matematik öğretmen adaylarının STEM ile ilgili bilişsel yapılarını belirleyebilmek için ilk derste kelime 
ilişkilendirme testi öntest olarak uygulanmıştır. Daha sonra öğretmen adaylarına STEM eğitimi hakkında 
öğretim yapılmıştır. Öğretim teorik ve uygulamalı olarak yürütülmüş olup, uygulama kısmında dört tane (Köprü 
Yapımı, Balonlu Araba Yarışı, Karton Sandalye, Müzik Aleti Yapımı) mühendislik tasarım temelli STEM etkinliği 
gerçekleştirilmiştir. Uygulamalardan sonra matematik öğretmen adaylarına kelime ilişkilendirme testi sontest 
olarak uygulanmıştır. Kelime ilişkilendirme testinin uygulanmasında, STEM+A’nın her bir bileşeni ve STEM ile 
ilgili 30 s içerisinde akıllarına gelen ilk on kelimeyi yazmaları ve ardından bu kelimeler ile bir ilişkili cümle 
kurmaları istenmiştir.  Böylece öğretmen adaylarının verilen kavramlar ile ilgili çağrışım yapan kelimeleri 
bulmalarının yanı sıra kavramlar arası bağlantıyı kurup kurmadıkları da belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulama 
öncesi ve sonrası kelime ilişkilendirme testinden elde edilen veriler ayrıntılı olarak incelenmiş ve veriler 
kategorilere ayrılarak frekans tabloları oluşturulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kelime ilişkilendirme testi, Mühendislik tasarım, STEM eğitimi. 

 

Abstract 

 Word association test is one of those alternative evaluation and assessment techniques which is used to 
reveal individuals’ cognitive structures and whether or not there is a connection built between the concepts 
that form these structures or whether or not the connections that are established are meaningful.  This study 
aimed at determining the effect of engineering design -based STEM education on pre-service mathematics 
teachers’ cognitive structures about the concept of STEM.  In the study, one group pretest-posttest design, one 
of the quasi-experimental designs, was used. The study was carried out with Mathematics education students 
studying in their final year of studies in a state university located in the western region of Turkey in the spring 
term of 2017-2018 academic year and 15 pre-service teachers participated in the study. The study was carried 
out within the context of an elective course called “Basic Science Process and Concepts”. Word association test 
was administered as a pre-test in the first lesson in order to determine pre-service mathematics teachers’ 
cognitive skills about STEM. Then, the pre-service teachers were given training about STEM education. They 
were given both theoretical and practical instruction and in the application part, four engineering design-based 
STEM activities (Building a Bridge, The Balloon Car Race, Cardboard Chair, Making a Musical Instrument) were 
carried out.  During the application of word association test, students were asked to write the first five words 
that come to their minds about each component of STEM+A and about STEM in 30 seconds and then, they 
were asked to make sentences with these words.  Thus, pre-service teachers not only found words that evoked 
the concept of focused but also whether or not they established connections between the concepts were 
determined. The data obtained from the word association test before and after the application were examined 
in detail and frequency tables were formed by categorizing the data.  

Keywords: Engineering design, STEM education, Word association test. 
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Giriş 

STEM fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin İngilizce baş harflerinden oluşan bir 
kısaltmadır. Bütünleşik STEM eğitimi ise disiplinlerin entegrasyonuna dayanan bir öğretim yaklaşımıdır. 
Literatürde STEM eğitimin ne olduğu hakkında çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Moore et al. (2015) STEM 
eğitimini kapsamlı bir şekilde tanımlamış ve STEM eğitiminin özelliklerini açıklamışlardır. STEM eğitimi fen 
ve/veya matematiğin içerdiği konu ve uygulamaları mühendislik uygulamaları ve mühendislik tasarımın ilişkili 
olduğu teknolojileri entegre etme boyunca öğrenme ve öğretmedir. STEM eğitim yaklaşımının beş temel özelliği 
vardır:  

1. Fen ve/veya matematik disiplinlerinin bir veya daha fazla konu ve uygulamasının birincil öğrenme 
amaçları olarak tanımlanır.  

2. Mühendislik uygulamaları ve mühendislik tasarım teknolojileri entegre edici bağlamdır.  
3. Mühendislik tasarım veya ilgili teknolojilere ilişkin mühendislik uygulamalarının tasarımın 

doğrulanması sürecinde fen ve matematik kavramlarının kullanılmasını gerektirir.  
4. 21. yy becerilerinin gelişiminin vurgulanır.  
5. Öğretim bağlamı gerçek yaşam problemleri veya görevlerinin takım çalışması yoluyla çözülmesini 

gerektirir.  

STEM eğitim yaklaşımı hemen her ülkede kabul görmektedir. Diğer bir ifade ile her yaştan öğrenci için 
STEM eğitiminin önemi küresel olarak fark edilmiştir. STEM eğitim yaklaşımına ihtiyaç duyulmasının çeşitli 
sebepleri vardır. National Research Council (2011) STEM eğitiminin üç genel amacı olduğunu ifade etmektedir. 
Bunlar;   

1. Gençlerin STEM alanları ile ilgili eğitim ve kariyer edinmeye ilgilerini arttırmak. 
2. STEM yetenekli iş gücünü genişletmek. 
3. Toplumda bilimsel okuryazarlığı arttırmak. 

Bu amaçlar incelendiğinde STEM eğitiminin özellikle küresel ekonomik rekabette mücadele edebilecek iş 
gücünü yetiştirmeye odaklandığı görülmektedir. Bununla birlikte çok disiplinli çağımız problemleri ile baş 
etmede ihtiyaç duyulan beceriler ile donanmış bireylerin yetiştirilmesinde de STEM eğitiminin etkili bir yol 
olduğu düşünülmektedir. Diğer bir ifade ile günümüzde insanların sahip olması istenilen becerilerin örneğin 
yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme geliştirilmesinde STEM eğitiminin uygun bir yol olabileceği 
değerlendirilmektedir. 

Günümüzde en değerli öğretim yaklaşımlarından biri olarak görülen STEM eğitimini uygulamaya koymak 
için ülkeler yoğun çaba harcamaktadır. STEM eğitiminin uygulamaya konmasında çeşitli engeller bulunmaktadır. 
Eğitim ile ilgili her reformda olduğu gibi STEM eğitiminin uygulamaya konmasında da en önemli bileşenlerden 
biri öğretmenlerdir. STEM eğitiminin gerektirdikleri öğretmenler için yenidir, çeşitlidir ve kapsamlıdır. Bu 
nedenle hem hizmet öncesi hem de hizmet içi öğretmenler STEM eğitimi hakkında eğitimler almaya yoğun 
ihtiyaç duymaktadır (Aslam, Adefila ve Bagiya, 2018; Singer, Ross ve Jackson-Lee,  2016, Timur, Timur ve Çetin, 
2019). Öğretmenlerin öğrencilerine nitelikli STEM eğitimi verebilmeleri için öncelikle STEM eğitiminin (Margot 
ve Kettler 2019; Saratapan, Pitiporntapin ve Hines,  2018) ne olduğunu bilmelidir. Öğretmenlerin STEM 
eğitimini uygulamaları her şeyden önce onun ne olduğunu anlamalarına bağlıdır (Jamil, Linder ve Stegelin 2018; 
Kelley ve Knowles, 2016; Radloff ve Guzey 2016; Ring, Dare, Crotty ve  Roehrig, 2017). Çünkü öğretmenlerin 
sahip oldukları anlamalar/kavramlar onların uygulamalarını etkiler (Ring-Whalen,  Dare, Roehrig, Titu ve Crotty, 
2018). Öğretmenlerin STEM eğitimini kavramsallaştırmaları araştırmalara konu olmuştur (örneğin; Aslan Tutak, 
Akaygün, Tezsezen, 2017; Aydın Günbatar, Tarkin-Celikkiran, Kutucu ve Ekiz-Kiran, 2018; Radlooff ve Guzey 
2016; Radloff ve Guzey 2017; Ring et al. 2017; Ring et al. 2018; Simoncini ve Lasen, 2018). Bu çalışmalarda en 
çok fen bilimleri öğretmenleri üzerine odaklanılmıştır. STEM eğitim yaklaşımı öğretmenlerin çeşitli disiplinleri 
entegre etmesini gerektirmektedir. Çeşitli disiplinlerin öğretimsel amaçlı bir araya getirilmesinde öğretmenlerin 
bu disiplinlerin her biri hakkında doğru bir anlayışa, temel bilgi ve becerilere, olumlu duyuşsal özelliklere, bu 
disiplinler arasındaki ilişkilerin farkında olmaları oldukça önemlidir. Öğretmenlerin fen, teknoloji, mühendislik 
gibi STEM disiplinleri hakkındaki algıları araştırmalara konu olmuştur (Deniz, Kaya, Yeşilyurt ve Trabia, 2019; 
Diaz, Cox ve Adams, 2013; Hammack ve  Ivey, 2016; Hsu, Purzer ve Cardella, 2011; Kilt ve Burrows, 2019; 
Lachapelle, Cunningham ve Lindgren-Streicher, 2006; Lambert, Diefes-Dux, Beck, Duncan, Oware ve Nemeth, 
2007). Bu çalışmada Matematik öğretmen adaylarına STEM eğitimi hakkında bir öğretim yapılmıştır. Bu 
öğretimin Matematik öğretmen adaylarının STEM disiplinlerinden olan fen ve mühendislik ile STEM eğitimi 
hakkındaki bilişsel yapıları üzerine etkileri incelenmiştir.  
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Yöntem 

Bu çalışmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma tek gruplu ön test son test yarı deneysel 
desen ile yürütülmüştür. Katılımcılara ön test olarak kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Sonrasında altı 
hafta süren öğretim uygulanmıştır. Öğretimin tamamlanmasından bir hafta sonra aynı veri toplama aracı son 
test olarak uygulanmıştır.  

Katılımcılar 

Çalışma Matematik öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin Ege Bölgesinde yer alan bir 
devlet üniversitesinde, Eğitim Fakültesinin, dördüncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler çalışmaya katılmıştır. 
Çalışma Temel Bilimsel Süreç ve Kavramlar adlı bir seçmeli ders kapsamında yürütülmüştür. 2017-2018 eğitim 
öğretim yılının bahar yarıyılında dersi alan 15 öğrencinin tamamı çalışma grubunu oluşturmuştur.  

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın verileri Kelime İlişkilendirme Testi ile toplanmıştır. Kelime ilişkilendirme testleri bireylerin 
bilişsel yapılarını ve bu yapıyı oluşturan kavramlar arasındaki bağlantının kurulup kurulmadığını veya kurulan 
bağlantıların anlamlı olup olmadığını ortaya koymaya yarayan alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden 
biridir. Kelime İlişkilendirme testinde STEM+A kısaltmasında yer alan disiplinlerin her biri ve STEM anahtar 
kavram olarak verilmiştir. Testte sırası ile fen, teknoloji, mühendsilik, matematik, sanat ve STEM anahtar 
kavramları yer almıştır. Katılımcılardan verilen her bir anahtar kavram için akıllarına gelen ilk on kelimeyi 
yazmaları istenmiştir. Bu kelimelerin yazılması için 30 s süre verilmiştir. Sonrasında katılımcılardan bu anahtar 
kavram hakkında bir ilişkili cümle yazmaları istenmitiştir. Bir anahtar kavram hakkında ilişkili cümle yazılması 
için 20s süre verilmiştir. Bu çalışmada sadece fen, mühendislik ve STEM anahtar kavramları hakkında elde 
edilen veriler kullanılmıştır.  

Öğretim Süreci  

Öğretim süreci altı hafta sürmüştür. Her bir hafta üç ders saati her bir ders saati ise 50 dk. olarak öğretim 
gerçekleştirilmiştir. Öğretim sürecinde öncelikle STEM eğitim yaklaşımının teorik temelleri üzerinde 
durulmuştur. STEM eğitiminin felsefesi, tarihçesi, gerekçesi ve önemi konu edinilmiştir. Sonrasında STEM eğitim 
yaklaşımını uygulama modelleri üzerinde durulmuştur. Proje tabanlı STEM, robotik uygulamalar yolu ile STEM 
eğitimi gibi çeşitli modellerin teorik yapısı ve uygulama örnekleri sunulmuştur. Daha sonra Mühendislik Tasarım 
Temelli STEM eğitimi hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonraki dört hafta boyunca mühendislik tasarım temelli 
STEM uygulamaları yapılmıştır. Her bir hafta bir STEM uygulaması yapılmıştır. Her bir etkinliğin 
uygulanmasından bir hafta önce etkinlik çalışma yaprağı soysal medya aracılığı ile öğrencilere ulaştırılmıştır. Bu 
yolla öğrencilerin hem etkinliğe hazırlık yapması hem de malzeme temin etmeleri sağlanmıştır. Süreç boyunca 
gerçekleştirilen etkinlikler sırası ile şunlardır:  Köprü Yapımı, Balonlu Araba Yarışı, Karton Sandalye, Müzik Aleti 
Yapımı. Köprü Yapımı etkinliğinde 15 cm yüksekliğinde ve yarım kilogram yük taşıyabilecek sağlamlıkta makarna 
köprü tasarlanmıştır. Balonlu Araba Yarışı etkinliğinde balon ile çalışan ve düz ve uzun mesafe yol kat eden bir 
araba tasarımı yapılmıştır. Karton Sandalye etkinliğinde herhangi bir yapıştırıcı kullanmadan bir yetişkini 
taşıyabilecek kartondan sandalye tasarlanmıştır. Müzik Aleti Yapımı etkinliğinde basit malzemeler kullanarak 
gerçek notalara yakın sesler üretebilen bir batı müziği enstrümanı tasarlanmıştır. Tasarımların test 
edilmesinden sonra etkinlik üzerine tartışmalar yapılmıştır. Bu süreçte etkinliğin içerisinde yer alan fen ve 
matematik kavramları yeniden gözden geçirilmiştir. Etkinliğin STEM kısaltmasındaki disiplinler açısından analizi 
yapılmıştır. Bu etkinliğin bütünleşik STEM eğitiminin amaçları, felsefesi, temel özellikleri açısından 
değerlendirmesi yapılmıştır. Uygulanan etkinliklerden ilk üçü http://www.jamesdysonfoundation.com/ dan 
Türkçeye adapte edilmiştir. İlgili kaynak ile iletişime geçilmiş Türkçeye adapte etme ve kullanma hakkında 
izinleri alınmıştır. Müzik Aleti Yapımı etkinliği ise bu çalışmanın yazarları tarafından geliştirilmiştir. Katılımcılar 
etkinliklerde gruplar halinde çalışmışlardır.  

Verilerin Analizi 

Kelime İlişkilendirme Testinden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Her anahtar kavram 
birbirinden bağımsız olarak analiz edilmiştir. Her bir anahtar kavram için yürütülen analizde ise yazılan kelimeler 
ve ilişkili cümleler birbirinden bağımsız olarak analiz edilmiştir. Birbiri ile eş anlamlı kelimeler tek bir kelime 
olarak ele alınmıştır. Verilen kavram ile ilişkisi olmayan kelimeler örneğin fen anahtar kavramında dağcı gibi 
analize dahil edilmemiştir. Katılımcıların yanıtları kodlanmış ve kategorize edilmiştir. Veriler bu çalışmanın 
birinci yazarı tarafından analiz edilmiştir. Veri analizinde güvenirliği sağlamak amacıyla aynı araştırmacının farklı 
zamanlarda verileri tekrar tekrar analiz etmesi yoluna gidilmiştir. Aynı araştırmacı ikişer gün ara ile verileri üç 

http://www.jamesdysonfoundation.com/
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defa kodlamış ve kategorize etmiştir. Farklı zamanlardaki analizler arasındaki uyumsuzluk bu çalışmanın 
yazarları arasındaki müzakereler ile uzlaştırılmıştır. Her bir kategori için frekans ve yüzde hesaplanmıştır. 

Bulgular 

Mühendislik tasarım temelli STEM eğitimi öncesinde Matematik öğretmen adaylarının fen kavramına 
yönelik bilişsel yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla ön testten elde edilen veriler analiz edilmiş, elde edilen 
bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur.  

 
Tablo 1.  
Öğretim Öncesinde Fen Anahtar Kavramı İçin Yazılan Kelimelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Kategori Kelime f Toplam 
frekans 

% 

Bir disiplin olarak 
fen  

Bilim  6 6 5.61 

Doğa bilimlerinin 
alt dalları   

Fizik 7 21 19.63 

Kimya  8 

Biyoloji 6 

Fen ile ilişkili 
bilimler   

Matematik  1 3 2.80 

Teknoloji  2 

Bilimsel yöntem  Gözlem/Hipotez/Akıl yürütme/Sistemli 1 13 12.15 

Deney 9 

Fennin amacı  Araştırmak  2 2 1.87 

Fizikteki temel 
kavramlar  

Optik/Mekanik/Kuvvet/Hareket /Tork/Dinamik/Kinetik 
Enerji/Potansiyel enerji  

1 21 19.63 

Sıvıların kaldırma kuvveti/Basit makineler/İvme  2 

Sürat  3 

Hız 4 

Kimyadaki temel 
kavramlar  

Çözelti/ Kimyasal bağlar/Molekül/Civa  1 8 7.48 

Atom  4 

Biyolojideki temel 
kavramlar  

Hücre/Mikroorganizma/ 
Bakteri/Tür/Cins/Familya/Kromozom/Hayvanlar/Varlık 

1 25 23.36 

Vücudumuzdaki sistemler/İnsan  2 

Canlılık 3 

Doğa  4 

Canlılar  5 

Astronomideki 
temel kavramlar  

Karadelik/Venüs/Uzay/Dünya  1 4 3.74 

Matematikteki 
temel kavramlar  

Eğim/Grafik  1 2 1.87 

Ünlü bilim insanları  Einstein  1 1 0.93 

Bilimsel bilgi türleri  Teori  1 1 0.93 

Toplam 52 76 107 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde öğretim öncesinde katılımcıların fen anahtar kavramı ile ilişkili 52 farklı kelime yazdıkları 
görülmektedir. Biyolojideki çeşitli temel kavramlar, Fizikteki temel kavramlar ve fennin içerdiği alt disiplinler en 
sık yazılan kelimeler olmuştur.  

Tablo 2.  
Öğretim Öncesinde Fen Anahtar Kavramı İçin Yazılan İlişkili Cümlelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Tema Alt tema f Toplam 
frekans 

% Örnek cümle 

Bir disiplin olarak fen  Bilim  2 2 13.3 “Bilimlerin kraliçesidir.” (Ö4) 

Fennin amacı  Anlamak  2 4 26.7 “İnsanı, doğayı ve hayatı anlama 
sürecidir.” (Ö13) 
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İncelemek  2 “Hayattaki birçok şeyi 
incelemektir.” (Ö14) 

Bilimsel yöntem  Gözlem  1 2 13.3 “Doğayı, uzayı ve insanı gözlemler.” 
(Ö1) 

Deney ve hipotez  1 “Deney ve hipotezlere bağlıdır.” 
(Ö9) 

Fen ile ilişkili bilimler  Matematik  1 1 6.7 “Fen ve matematik birbirine 
benzemektedir.” (Ö8) 

Okul bağlamında fen  Ders  3 5 33.3 “Bir derstir.” (Ö10) “Fizik dersidir.” 
(Ö11) 

Olumsuz duygular 
hissettiren ders  

2 “Sevilmeyen bir derstir.” (Ö15) 

İlgisiz   1 1 6.7 “Fen öğretmenine sordum bugün 
ders yok.”  (Ö3) 

Toplam   15 15 100  

 
Tablo 2 incelendiğinde ön teste katılımcıların fen ile ilgili yazdıkları cümlelerin daha çok okul bağlamında olduğu 
ve olumsuz duygular hissettiren bir ders olması üzerine odaklandığı görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık olarak 
çeyreğinin cümleleri ise fennin amacı üzerine odaklanmıştır. Mühendislik tasarım temelli STEM eğitimi 
sonrasında Matematik öğretmen adaylarının fen kavramına yönelik bilişsel yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla 
son testten elde edilen veriler analiz edilmiş, elde edilen bulgular Tablo 3 ve Tablo 4’de sunulmuştur.  
 
Tablo 3.  
Öğretim Sonrasında Fen Anahtar Kavramı İçin Yazılan Kelimelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Kategori Kelime f Toplam 
frekans 

% 

Bir disiplin 
olarak fen 

Bilim  9 10 7.35 

Yaşam bilimi  1 

Doğa 
bilimlerinin alt 
dalları   

Fizik 8 21 15.44 

Kimya  7 

Biyoloji 5 

Astronomi  1 

Fen ile ilişkili 
bilimler  

Matematik  5 14 10.29 

Teknoloji  7 

Mühendislik/Sanat  1 

Bir ürün olarak 
fen  

Bilimsel bilgi 1 1 0.74 

Bilimsel yöntem Sistemli  2 28 20.59 

Hipotez/Akıl yürütme 3 

Gözlem  7 

Deney 13 

Fennin amacı  Bilimsel bilgi üretmek  1 4 2.94 

Araştırmak 3 

Bilimin doğası  Toplumsal/Evrensel /Hayal gücü/Dinamik  1 4 2.94 

Fizikteki temel 
kavramlar 

İş/Enerji/Manyetik/Vektör/Sürat/Hareket/Kuvvet/Ses/Işık/Basınç  1 21 15.44 

Elektrik/Yerçekimi  2 

İvme  3 

Hız  4 

Kimyadaki 
temel 
kavramlar  

Proton/Elektron/Atom modelleri/Molekül/Kütle/Sıvılar    1 8 5.88 

Atom  2 

Biyolojideki 
temel 
kavramlar  

Tür/Cins/Familya/Biyoçeşitlilik/Evrim 
teorisi/Canlılık/Bitkiler/Hayvanlar/Hücre/Kan grupları/Hava  

1 19 13.97 

Çevre/İnsan  2 

Doğa  4 
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Astronomideki 
temel 
kavramlar 

Evren  2 2 1.47 

Matematikteki 
temel 
kavramlar  

Grafik/Yükseklik   1 2 1.47 

Ünlü bilim 
insanları  

Newton  1 1 0.74 

Bilimsel bilgi 
türleri  

Kanun  1 1 0.74 

Toplam 62 101 136 100 

 
Tablo 3’e göre katılımcılar öğretim sonrasında fen kavramı ile ilişkili 62 farklı kelimeye veri toplama aracında yer 
vermişlerdir. En sık tekrar eden kelimelerin bilimsel yöntem kategorisi altında olduğu görülmektedir. Doğa 
bilimlerinin alt dalları ve Fizik alanındaki temel kavramlar %15.44 oranında tekrar eden ilişkili kelimeler olarak 
tespit edilmiştir.  
 
Tablo 4.  
Öğretim Sonrasında Fen Anahtar Kavramı İçin Yazılan İlişkili Cümlelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Tema Alt tema f Toplam 
frekans 

% Örnek cümle 

Bir disiplin olarak fen  Bilim  2 2 13.3 “Bir bilim dalıdır.” (Ö10)  

Ürün olarak fen  Bilgi  2 2 13.3 “Gözlem ve deneye dayanan 
sistemli bilgidir.” (Ö ve Ö5) 

Fennin amacı  Anlama  2 3 20 “Canlıları ve evreni anlama 
arayışıdır.” (Ö14) 

Açıklama 1 “İnsan ve çevre arasındaki 
ilişkileri açıklar.” (Ö3)  

Yarar  İnsanoğlunun 
ilerlemesi  

1 1 6.7 “Bizleri ileriye götürecek bir 
bilimdir.” (Ö11)  

İncelediği konular  Fizik  1 3 20 “Elektrik, optik, manyetik gibi 
alt konuları vardır.” (Ö8) 

Doğa ve insan  1 “Doğa ve insanla ilgilenir.” 
(Ö13) 

Fizik, kimya ve biyoloji  1 “Fizik, kimya, biyoloji gibi 
verilere dayanır.” (Ö4) 

Okul bağlamında fen  Derstir  2 4 26.7 “Ortaokul derslerinden 
biridir.” (Ö15)  

Deney yapılan derstir 1 “Fen dersinde madde ile ilgili 
deneyler yaptık.” (Ö7) 

Yaratıcılığı geliştiren 
derstir  

1 “Fen dersi yaratıcılığı olumlu 
etkiler.” (Ö6) 

Toplam   15 15 100  

 
Tablo 4 incelendiğinde son testte katılımcıların çoğunun fenni okul bağlamında tanımlayan cümleler kurdukları 
fakat ön testten farklı olarak olumsuz duygulara yer vermedikleri görülmektedir. Buna ek katılımcıların  
%20’sinin fennin amacı ve incelediği konulara odaklanan cümleler yazdıkları tespit edilmiştir. Mühendislik 
tasarım temelli STEM eğitimi öncesinde Matematik öğretmen adaylarının mühendislik kavramına yönelik 
bilişsel yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla ön testten elde edilen veriler analiz edilmiş, elde edilen bulgular 
Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 5.  
Öğretim Öncesinde Mühendislik Anahtar Kavramı İçin Yazılan Kelimelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular 

Kategori Kelime f Toplam 
frekans 

% 

Mühendislik dalları  Maden/Metalürji/Ziraat/Jeoloji  1 20 24.40 

Elektrik  2 

Endüstri/Genetik  3 

İnşaat  8 

Mühendisliğin önemi  Yaşamı kolaylaştırmak/Gelişim 1 2 2.44 

İnşa/Tamir objeleri Baret  1 1 1.22 

Tasarım objeleri  Metre/Hesap makinesi/Kalem  1 5 6.09 

T cetveli 2 

Mühendislik faaliyetleri  İcat yapmak/Kurmak 1 11 13.41 

Araştırmak/Deney yapmak 2 

Tasarım yapmak  5 

Mühendislik ürünleri  Araba/Motor/Sistemler  1 7 8.53 

Binalar  4 

Mühendislik tasarım 
ürünlerinin özellikleri 

Denge/Uyum/Somut 1 3 3.66 

İlişkili olduğu bilim dalları   Sayısal alanlar/Geometri 1 22 26.83 

Biyoloji/Fizik/Fen/Bilim 2 

Kimya 3 

Matematik 4 

Teknoloji 5 

Fendeki temel kavramlar  Optik/Madde/Güç/Hız 1 4 4.88 

Matematikteki temel 
kavramlar  

Diferansiyel/Sayılar   1 2 2.44 

Mühendisliğin gerektirdikleri  Çaba/Çalışma 1 2 2.44 

Olumsuz düşünceler  Zor 3 3 3.66 

Toplam 45 54 82 100 

Tablo 5’e göre katılımcılar öğretim öncesinde mühendislik kavramı ile ilişkili 45 farklı kelime yazabilmişlerdir. 
Mühendislik dalları ve mühendisliğin ilişkili olduğu bilim dalları en sık tekrar edilen kelimeler olmuştur. 
Mühendislik faaliyetleri kategorisi altında yer alan kelimelerin %13.41 oranında tekrar ettiği tespit edilmiştir.  

Tablo 6.  
Öğretim Öncesinde Mühendislik Anahtar Kavramı İçin Yazılan İlişkili Cümlelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Tema Alt tema f Toplam 
frekans 

% Örnek cümle 

Mühendisliğin 
önemi  

Günlük hayatı 
kolaylaştırma 

3 3 20 “Günlük hayattaki insan ihtiyaçlarını 
karşılayarak yaşamı kolaylaştırır.” 
(Ö1) 

Mühendislik 
faaliyetleri  

Araştırma ve üretim  1 3 20 “Mühendislik üretim ve 
araştırmadır.” (Ö2)  

Sayısal verilerin 
kullanılması  

1 “Daha çok sayısal verileri kullanan 
bir uzmanlık alanıdır” (Ö5) 

Deney yapmak 1 “Deneyler yaparlar.” (Ö13)  

Mühendislik dalları  Çeşitli alt dallarının 
olması  

1 1 6.7 “Çeşitli alt dalları vardır.” (Ö8) 

Olumsuz düşünceler  Zor  5 6 40 “Zor bir çalışma alanıdır.” (Ö11)  

Özel beceri 
gerektirme  

1 “Mühendislik özel bir beceri 
gerektirir.” (Ö6)  

İlgisiz   2 2 13.3 “Mühendislik fakültesini kazandı.” 
(Ö7) 

Toplam   15 15 100  
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Tablo 6 incelendiğinde öğretim öncesinde katılımcıların %40’nın mühendisliği zor ve özel beceriler gerektiren 
bir disiplin olarak tarif ettikleri görülmektedir. Katılımcıların %20’si mühendislik faaliyetleri veya mühendisliğin 
önemini vurgulayan cümleler yazmışlardır. Mühendislik tasarım temelli STEM eğitimi sonrasında Matematik 
öğretmen adaylarının fen kavramına yönelik bilişsel yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla son testten elde edilen 
veriler analiz edilmiş, elde edilen bulgular Tablo 7 ve Tablo 8’de sunulmuştur.  
 
Tablo 7.  
Öğretim Sonrasında Mühendislik Anahtar Kavramı İçin Yazılan Kelimelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Kategori Kelime f Toplam 
frekans 

% 

Mühendislik 
dalları 

Jeoloji/Endüstri/Yazılım/Harita/Biyokimya/Kimya/Peyzaj/Enerji 
sistemleri  

1 38 30.65 

Maden/Ziraat/Otomotiv  2 

Metalürji/Bilgisayar/Makine  3 

Çevre  4 

Elektrik  5 

İnşaat  6 

Mühendisliğin 
önemi  

Gelişim/Ekonomik gelişim/Üretim/İhtiyaçları karşılama/İnsana 
yarar  

1 5 4.03 

Tasarım 
objeleri  

Cetvel/Kalem 1 2 1.61 

Mühendislik 
faaliyetleri 

Ölçmek/Planlamak/Keşfetmek/Problem çözmek/İnovasyon 
yapmak  

1 23 18.55 

Hesaplamak/İcat yapmak 2 

Çizmek/Ürün oluşturmak 3 

Tasarım yapmak  8 

Mühendislerin 
sahip olduğu 
beceriler  

Analitik düşünme/Eleştirel düşünme/Akıl yürütme  1 10 8.06 

Yaratıcı düşünme 3 

El becerileri 4 

Mühendislik 
ürünleri 

Araba/Uçak/Çevre şehircilik düzenlemeleri 2 16 12.90 

Köprü/Yol 3 

Binalar 4 

Mühendisliğin 
ilişkili olduğu 
bilim dalları  

Geometri/İstatistik/Mimarlık/Sanat 1 26 20.97 

Fizik 2 

Fen/Teknoloji 4 

Bilim 5 

Matematik  7 

Fendeki temel 
kavramlar  

Yaşam 1 3 2.42 

Doğa 2 

Matematikteki 
temel 
kavramlar 

Diferansiyel  1 1 0.81 

Toplam 57 77 124 100 

 

Tablo 7’ye göre katılımcılar öğretim sonrasında mühendislik kavramı ile ilişkili 57 farklı kelime yazabilmişlerdir. 
Bu kelimelerin sıklıkla mühendislik dalları, mühendisliğin ilişkili olduğu bilim dalları, mühendislik faaliyetleri ve 
mühendislik ürünleri kategorilerinde yer aldığı tespit edilmiştir.  
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Tablo 8.  
Öğretim Sonrasında Mühendislik Anahtar Kavramı İçin Yazılan İlişkili Cümlelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

 

Tablo 8’den görüldüğü üzere öğretim sonrasında katılımcıların %40’ı mühendisliği onun insanoğluna olan 
katkıları ile açıklamışlardır. Katılımcıların %20’si ise mühendisliğin fen ve/veya matematik ile ilişkisi üzerine 
odaklanan cümleler yazmışlardır. Mühendislik tasarım temelli STEM eğitimi öncesinde Matematik öğretmen 
adaylarının STEM kavramına yönelik bilişsel yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla ön testten elde edilen veriler 
analiz edilmiş, elde edilen bulgular Tablo 9 ve Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 9.  
Öğretim Öncesinde STEM Anahtar Kavramı İçin Yazılan Kelimelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Kategori  Kelime f Toplam 
frekans 

% 

STEM in içerdiği disiplinler  Bilim/Mühendislik  7 50 61.73 

Teknoloji  8 

Fen  12 

Matematik 13 

Sanat 3 

Fen bilimlerinin alt dalları  Fizik/Doğa 2 4 4.94 

STEM eğitiminin özellikleri  Disiplinler arası yaklaşım  7 9 11.11 

Günlük yaşam/ Fen öğretimi 1 

21 yy becerileri  Yaratıcılık/Problem çözme 1 2 2.47 

STEM eğitimi uygulamaları Deney/Proje tabanlı öğrenme 1 9 11.11 

Araştırma/Öğrenci merkezli  2 

Etkinlik yapmak  3 

STEM eğitiminin önemi   Üretim  1 3 3.70 

Gelişim  2 

Okul bağlamında STEM Fen dersi/ Etüt merkezi 1 4 4.94 

Topluluklar  2 

Toplam 23 67 81 100 

Tema Alt tema f Toplam 
 frekans 

% Örnek cümle 

Mühendisliğin 
önemi  

Fayda  4 6 40 “Çevreye faydalı bir meslek dalıdır.” (Ö11) 
Bilimi ve matematiği kullanarak insana faydalı 
ürünler ortaya koyma sanatıdır.” (Ö5)  

İnsan 
ihtiyaçlarını 
karşılama  

2 “Bilim insanlarının ürettiği bilgileri kullanarak 
insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya 
dayalı olarak yapılar inşa ederler” (Ö4)  

Mühendislik 
faaliyetleri 

Yeni ürünler 
oluşturmak  

1 1 6.7 “Yeni ürünler ortaya koyan bir alandır.” (Ö14)  

İlişkili olduğu 
disiplinler  

Matematik  2 3 20 “Mühendislikte matematik ve istatistik 
kullanılır.” (Ö6)  

Fen  1 “Doğanın keşfedildikten sonra bu keşiflerin 
ürüne dökülmesidir.” (Ö13)  

Mühendislik 
dalları  

Çeşitli alt 
dallarının olması  

2 2 13.3 “Maden, elektrik gibi çeşitli alanları konu 
edinen bir meslektir.” (Ö8)  

Mühendisliğe 
yönelik hisler  

Zor  2 2 13.3 “Mühendis olmak çok zordur.” (Ö10)  

İlgisiz   1 1 6.7 “Arkadaşım bilgisayar mühendisliğinde 
okuyor.” (Ö7)  

Toplam  15 15 100  
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Tablo 9 incelendiğinde öğretim öncesinde katılımcıların STEM kavramı ile ilişkili 23 farklı kelime yazabildikleri bu 
kelimelerin %61.73’nün STEM kısaltmasında yer alan disiplinler olduğu görülmektedir. Bu kelimelerin  
%11.11’nin STEM eğitiminin özellikleri ve STEM eğitiminin uygulama modelleri hakkında olduğu anlaşılmaktadır.  
 
Tablo 10.  
Öğretim Öncesinde STEM Anahtar Kavramı İçin Yazılan İlişkili Cümlelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Tema 
 

Alt tema f Toplam 
frekans 

% Örnek cümle 

Disiplinlerin 
entegrasyonu 

Disiplinler 
arası öğretim  

2 4 26.7 “Bir bilginin matematik, bilim ve 
teknoloji gibi çeşitli alanlarla 
bütünleşik öğretilmesidir.” (Ö5) 

Disiplinlerin 
etkileşimi  

2 “Bütün bilimlerim birbiri ile 
etkileşimidir.” (Ö13) 

STEM eğitiminin 
önemi   

Öğrenci 
gelişimi  

1 2 13.3 “Öğrencilerin zihinsel gelişimi 
açısından çok önemli bir uygulama.” 
(Ö6) 

Ülkelerin 
gelişimi   

1 “Ülkelerin dünya ile 
yarışabilmesini/ayak 
uydurabilmesini sağlar.” (Ö2) 

Bir disiplin 
olarak STEM    

Bir bilim dalı  2 2 13.3 “Bir bilim dalıdır.” (Ö10 ) 

İki disiplinin 
entegrasyonu  

Fen ve 
matematiğin 
etkileşimi  

1 1 6.7 “Matematiğin fendeki yeridir.” (Ö8) 

İlgisiz  5 5 33.3 “STEM i bir konferansta 
dinlemiştim.” (Ö15) 

Bilgisiz  1 1 6.7 “Bilmiyorum.” (Ö12) 

Toplam   15 15 100  

 
 
Tablo 10’a göre ön testte katılımcıların %40’ı STEM anahtar kavramı hakkında ilgisiz ve bilgisiz cümleler 
yazmışlardır. Katılımcıların yaklaşık olarak çeyreği STEM eğitimini disiplinler arası bir öğretim olarak tarif 
etmişlerdir. Bununla birlikte katılımcıların %13.3 STEM i bir bilim dalı olarak, %6.7’si iki disiplinin birbiri ile 
entegrasyonu olarak ifade ettikleri tespit edilmiştir. Mühendislik tasarım temelli STEM eğitimi sonrasında 
Matematik öğretmen adaylarının STEM kavramına yönelik bilişsel yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla son 
testten elde edilen veriler analiz edilmiş, elde edilen bulgular Tablo 11 ve Tablo 12 de sunulmuştur.  

 
Tablo 11.  
Öğretim Sonrasında STEM Anahtar Kavramı İçin Yazılan Kelimelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Kategori Kelime f Toplam 
frekans 

% 

STEM in içerdiği disiplinler  Bilim  8 80 58.39 

Teknoloji  13 

Sanat  14 

Fen/Matematik/Mühendislik   15 

Fen bilimlerinin alt dalları  Doğa 1 1 0.73 

STEM eğitiminin özellikleri  Disiplinler arası yaklaşım 6 9 6.57 

Günlük yaşam 2 

Çözüm üretme  1 

21 yy becerileri  İletişim/Girişimcilik 1 14 10.22 

Problem çözme 2 

Bilimsel akıl yürütme 4 

Yaratıcılık 6 

STEM eğitimi uygulamaları  Probleme dayalı öğrenme/İşbirlikçi 1 21 15.33 
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öğrenme/Hesaplama/Ölçme 

Proje tabanlı öğrenme/ Deney 
yapma/Araştırma/Keşif yapma/Etkinlik 
yapmak 

2 

Tasarıma dayalı öğrenme 3 

Ürün oluşturmak  4 

STEM eğitiminin önemi  
Yetenek geliştirme/Kalıcı öğrenme  1 

6 4.38 
Üretim/Gelişim 2 

Değer Estetiklik/İnsan emeği  3 6 4.38 

Toplam 32 89 137 100 

 

Öğretim sonrasında katılımcılar kelime ilişkilendirme testinde verilen STEM anahtar kavramına ilişkin 32 farklı 
kelime yazabilmişlerdir. Bu kelimelerin %58.39’u STEM kısaltmasının içerdiği disiplinlerdir. Sonrasında en sık 
tekrar eden kelimelerin sırası ile STEM eğitimi uygulama modelleri ve 21 yy becerileri kategorilerinde olduğu 
tespit edilmiştir.  

Tablo 12.  
Öğretim Sonrasında STEM Anahtar Kavramı İçin Yazılan İlişkili Cümlelerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Tema 
 

Alt tema f Toplam 
frekans 

% Örnek cümle 

Disiplinlerin 
entegrasyonu  

Disiplinler arası 
öğretim  

4 4 25 “Fen, matematik, teknoloji, 
mühendislik ve sanat gibi farklı 
disiplinlerin entegre edilip 
eğitimde kullanılmasıdır.” (Ö9)  

STEM 
eğitiminin 
özellikleri 

Günlük yaşam 
problemleri 

1 5 31.25 “Yaratıcılığı kullanarak günlük 
yaşam problemlerine çözüm 
bulma odaklıdır.” (Ö1) 

Bilgiyi ürüne 
dönüştürme  

4 “Teorik bilgilerin pratiğe 
dönüşmesi ile ürünler 
oluşturmaktır.” (Ö4)  

STEM 
eğitiminin 
önemi 

21. yy becerilerini 
geliştirme  

1 5 31.25 “Problem çözme ve yaratıcılık 
becerilerini geliştirir.” (Ö14) 

Kalıcı öğrenme  2 “STEM eğitimi okullarda uygulanır 
ise kalıcı öğrenmeyi sağlar.” (Ö6) 

Öğrenciyi bir bütün 
olarak geliştirme   

2 “STEM eğitimi öğrencilerin bilgi, 
beceri, psikolojik, sosyal vb. bir 
bütün olarak gelişmesini sağlar.” 
(Ö6) 

Etkinlik yapma Öğretim sürecinde 
yapılan etkinlikler  

2 2 12.5 STEM eğitimi kapsamında deste 
mukavvadan yapıştırıcı 
kullanmadan sandalye yaptık.” 
(Ö7) 

Toplam   16 16 100  

 

Tablo 12 incelendiğinde son teste katılımcıların %31.25’nin STEM eğitiminin özellikleri ve STEM eğitiminin 
önemine odaklanan açıklamalar yaptıkları görülmektedir. Katılımcıların çeyreği disiplinlerin birbirine entegre 
edilmesi şeklinde cümleler yazdıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların %12.5’i ise öğretim sürecinde yapılan STEM 
etkinliklerini içeren cümleler yazmışlardır.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Matematik öğretmen adaylarına mühendislik tasarım temelli STEM eğitimi verilmiştir. Bu 
eğitimin Matematik öğretmen adaylarının fen, mühendislik ve STEM eğitimi kavramları hakkındaki bilişsel 
yapıları üzerine etkileri incelenmiştir. Elde edilen veriler analiz edildiğinde fen anahtar kavramında ön testte 52 
olan ilişkili kelime sayısının 62’ye yükseldiği tespit edilmiştir. Fen ile ilişkili kelimelerin kategorilere göre dağılımı 
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incelendiğinde Fizik, kimya ve Biyolojinin temel kavramlarının listelenmesi ön testten son test azalmıştır. Buna 
karşılık fen ile ilişkili bilim dalları ve bilimsel yöntem kategorilerinde artış tespit edilmiştir. Fen anahtar 
kavramına yönelik yazılan ilişkili cümleler incelendiğinde ön testte okul bağlamında, olumsuz duygular ve ilgisiz 
ifadeler içeren cümlelere %40 oranında rastlanmıştır. Öğretim sonrasında olumsuz duygulara yer veren öğrenci 
tespit edilmemiştir. Son testte katılımcıların fennin amacı ve incelediği konulara odaklanıldığı tespit edilmiştir. 
Bütün bu bulgulara dayalı olarak mühendislik tasarım temelli STEM eğitiminin Matematik öğretmen adaylarının 
fen hakkındaki bilişsel yapılarını zenginleştirdiği ve geliştirdiği söylenebilir. Bunun temel sebebi mühendislik 
tasarım temelli STEM etkinliklerinin her birinde istenilen ürünün oluşturulması sürecinde kullanılan fen 
kavramları üzerine özellikle odaklanılması olabilir. Katılımcılar olası çözümleri üretmeden önce bu tasarımı 
yapabilmek için ihtiyaç duyulan fen kavramlarını tespit etmişlerdir. Bu kavramlar hakkındaki bilgilerini gözden 
geçirmişler eğer var ise eksiklerini tamamlamışlardır. Buna ek olarak ürünlerin test edilmesinden sonra etkinlik 
üzerine yapılan tartışmalarda da etkinlik içerisinde kullanılan fen kavramları hakkında konuşulmuştur. Öğretim 
sürecindeki bu uygulamalar öğretmen adaylarının fen hakkındaki bilişsel yapılarını olumlu etkilemiş olabilir.  

Bu çalışmanın bir diğer amacı mühendislik tasarım temelli STEM eğitiminin Matematik öğretmen 
adaylarının mühendislik hakkındaki bilişsel yapıları üzerine etkilerini incelemektir. Elde edilen veriler analiz 
edildiğinde mühendislik anahtar kavramında ön testte 45 olan ilişkili kelime sayısının son testte 57’ye yükseldiği 
tespit edilmiştir. Bu kelimelerin kategorilere göre dağılımı incelendiğinde ön testten son teste mühendislik 
dallarının çeşitlendiği dikkati çekmektedir. Buna ek olarak katılımcıların mühendislik faaliyetlerine yönelik 
kelimelere daha çok yer verdikleri tespit edilmiştir. Mühendislik kavramına yönelik yazılan ilişkili cümleler 
incelendiğinde ön testte katılımcıların yarısından fazlası mühendislik hakkında olumsuz düşünceler veya ilgisiz 
açıklamalar içeren cümleler yazmışlardır. Son testte ise mühendisliğin önemi ve mühendisliğin ilişkili olduğu 
bilim dallarına vurgu yapan cümlelerin arttığı tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayalı olarak çalışma kapsamında 
uygulanan öğretimin katılımcıların mühendislik hakkındaki bilişsel yapılarını desteklediği sonucuna varılabilir.  
Bu sonuç literatür ile benzerlik göstermektedir (Deniz et al., 2019; Kilty ve Burrows, 2019; Lambert et al. 2007; ) 
Bu durum gerçekleştirilen öğretimin bel kemiğinin mühendislik olmasından kaynaklanıyor olabilir. Öğretim 
süreci boyunca katılımcılar mühendislik tasarım sürecini deneyimleme imkanı elde etmişlerdir. Etkinlik 
sonlarında yapılan tartışma bölümlerinde etkinlikte yaşananlar ile mühendislerin çalışmaları arasında bağlar 
kurulaması da bu sonuçların elde edilmesini sağlamış olabilir.  

Bu çalışmada son olarak mühendislik tasarım temelli STEM eğitiminin Matematik öğretmen adaylarının 
STEM eğitimine yönelik bilişsel yapıları üzerine etkileri incelenmiştir. Elde edilen veriler analiz edildiğinde STEM 
anahtar kavramına yönelik ön testte 23 olan ilişkili kelime sayısının son testte 32’ye yükseldiği tespit edilmiştir. 
Bu ilişkili kelimelerin içeriğine bakıldığında ön testten son teste 21. yy becerileri, STEM eğitimini uygulama 
modelleri, değer kategorilerinde artış STEM içerisinde yer alan disiplinlerin sıralanmasında düşüş tespit 
edilmiştir. İlişkili cümleler incelendiğinde ilgisiz ve bilgisiz kategorisinde azalma STEM eğitiminin özellikleri ve 
STEM eğitiminin önemi kategorilerinde artış tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayalı olarak çalışma kapsamında 
gerçekleştirilen eğitimin Matematik öğretmen adaylarının STEM eğitimi hakkındaki bilişsel yapılarını olumlu 
etkilediği sonucuna varılabilir. Bu sonuçlar literatürdeki çalışmaların sonuçları ile tutarlıdır (Aslan Tutak et al. 
2017; Aydın Günbatar et al. 2018; Radloff ve Guzey 2017; Ring et al. 2017; Ring et al. 2018). Elde edilen bu 
sonuçlar yapılan öğretimin teori ve pratik olarak iki boyutlu olması ve pratik ağırlıklı olmasından kaynaklanıyor 
olabilir. Öğretmen adaylarının öncelikle STEM eğitiminin teorik temelleri hakkında bilgi sahibi olması, çeşitli 
uygulama yolları ile tanışmaları ve en yaygın uygulama modellerinden birini çeşitli uygulamalar yolu tecrübe 
etmeleri bu sonuçların elde edilmesini sağlamış olabilir.  

Fen, mühendislik ve STEM anahtar kavramlarında katılımcıların ürettikleri ilişki kelimeler niceliksel olarak 
kıyaslandığında hem ön testte hem son testte en çok ilişkili kelime üretilen anahtar kavram fen en az ilişkili 
kelime üretilen anahtar kavram STEM olarak tespit edilmiştir. Bu bulguya dayalı olarak Matematik öğretmen 
adaylarının fen kavramı hakkında bilişsel yapılarının mühendislik ve STEM kavramlarına göre daha gelişmiş 
olduğu söylenebilir. Bunun temel sebebi Matematik öğretmen adaylarının eğitim hayatlarında fen öğretimi 
hakkında daha fazla deneyime sahip olmaları olabilir. Mühendislik ve STEM kavramlarının Matematik öğretmen 
adayları için daha yeni kavramlar olması bu durumun bir sebebi olabilir.  

Mühendislik tasarım temelli STEM eğitimi Matematik öğretmen adaylarının STEM disiplinleri ve STEM 
eğitimi hakkındaki bilişsel yapılarını olumlu etkileyebildiğinden bu tür eğitimlere öğretmenlik eğitimlerinde yer 
verilebilir. Bu tür eğitimlerde özellikle mühendislik ve STEM kavramları hakkında bilişsel yapıların gelişimine 
odaklanan uygulamalar yapılabilir.    

 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

217 
 

Kaynakça 

Aslan Tutak, F., Akaygün, S. & Tezsezen, Ö. (2017). Collaboratively learning to teach STEM: Change in 
participating pre-service peachers’ awareness of STEM. Hacettepe University Journal of Education, 32 (4), 
794-816. doi: 10.16986/HUJE.2017027115. 

Aslam, F., Adefila, A. & Bagiya, Y. (2018). STEM outreach activities: an approach to aeachers’ professional 
development. Journal of Education for Teaching, 44 (1), 58-70, DOI: 10.1080/02607476.2018.1422618. 

Aydin-Gunbatar, S., Tarkin-Celikkiran, A., Kutucu, E. F. & Ekiz-Kiran, B. (2018). The influence of a design-based 
elective STEM course on pre-service chemistry teachers’ content knowledge, STEM conceptions, and 
engineering views. Chemistry Education Research and Practice, 19, 954-972. 

Deniz, H., Kaya, E., Yeşilyurt, E. & Trabia, M. (2019). The influence of an engineering design experience on 
elementary teachers’ nature of engineering views. International Journal of Technology and Design 
Education. https://doi.org/10.1007/s10798-019-09518-4 

Diaz, N. V. M., Cox, M. F. & Adams, S. G. (2013).  Elementary educators’ perceptions of design, engineering, and 
technology: An analysis by ethnicity. Journal of STEM Education, 14 (3), 13-21. 

Hammack, R. & Ivey, T. (2016). Elementary teachers’ perceptions of engineering and engineering design. 
Journal of Research in STEM Education, 2 (2), 126-146.   

Hsu, M. C., Purzer, S. & Cardella, M. E. (2011). Elementary teachers’ views about teaching design, engineering, 
and technology. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 1 (2), 31-39. DOI: 
10.5703/1288284314639 

Jamil, F. M., Linder, S. M. & Stegelin, D. A. (2018). Early childhood teacher beliefs about STEAM education after 
a professional development conference. Early Childhood Education Journal, 46 (4), 409-417. 
https://doi.org/10.1007/s10643-017-0875-5 

Kelley, T. R. & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International 
Journal of STEM Education, 3 (11), 1-11. DOI 10.1186/s40594-016-0046-z. 

Kilty, T. J. & Burrows, A. C. (2019). Secondary science preservice teachers’ perceptions of engineering: a learner 
analysis. Education Science, 9 (29), 1-23. doi:10.3390/educsci9010029.  

Lachapelle, C. P., Cunningham, C., M. & Lindgren-Streicher, A. (2006). Elementary teachers’ understanding of 
engineering and technology. Proceedings, American Society for Engineering Education Annual Conference 
and Exposition, Chicago, IL, 2006.     

Lambert, M., Diefes-Dux, H. A., Beck, M., Duncan, D., Oware, E. & Nemeth, R. (2007). What is engineering? — 
An Exploration of P-6 grade teachers’ perspectives. Frontiers in Education Conference - Global Engineering: 
Knowledge Without Borders, Opportunities Without Passports, 2007. Milwaukee, WI. 

Margot, K.C. & Kettler, T. (2019). Teachers’ perception of STEM integration and education: a systematic 
literature review. International Journal of STEM Education, 6 (2), 1-16.  https://doi.org/10.1186/s40594-
018-0151-2 

Moore, T. J, Johnson, C. C, Peters-Burton, E. E. & Guzey, S.S. (2015). The need for a STEM road map. In: Johnson 
CC, Peters-Burton EE, Moore TJ (eds) STEM road map: a framework for integrated STEM education. 
Routledge. 

National Research Council (2011). Successful K-12 STEM education: Identifying effective approaches in science, 
technology, engineering and mathematics. Washington, DC: The National Academic Press.  

Radloff, J. & Guzey, S. (2016). Investigating preservice STEM teacher conceptions of STEM education. Journal of 
Science Education Technology, 25, 759–774 DOI 10.1007/s10956-016-9633-5. 

Radloff, J. & Guzey, S. (2017). Investigating changes in preservice teachers’ conceptions of STEM following 
video analysis and reflection. School Science and Mathematics, 117 (3–4), 158–167. 

Ring, E. A., Dare, E. A., Crotty, E. A. & Roehrig, G. H. (2017). The evolution of teacher conceptions of STEM 
education throughout an intensive professional development experience. Journal of Science Teacher 
Education, 28 (5), 444-467, DOI: 10.1080/1046560X.2017.1356671. 

https://doi.org/10.1007/s10643-017-0875-5
https://doi.org/10.1186/s40594-018-0151-2
https://doi.org/10.1186/s40594-018-0151-2


2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

218 
 

Ring-Whalen, E., Dare, E., Roehrig, G., Titu, P. & Crotty, E. (2018). From conception to curricula: the role of 
science, technology, engineering, and mathematics in integrated STEM units. International Journal of 
Education in Mathematics, Science and Technology, 6 (4), 343-362.  DOI:10.18404/ijemst 440338.  

Saratapan, N., Pitiporntapin, S. & Hines, L. M. (2019). Enhancing pre-service teachers’ integration of STEM 
education into home economics lessons through a professional development program. International 
Education Studies, 12 (8), 11-20.  https://doi.org/10.5539/ies.v12n8p11. 

Simoncini, K. & Lasen, M. (2018). Ideas about STEM among australian early childhood professionals: how 
important is stem in early childhood education?. International Journal of Early Childhood, 50, 353–369. 
https://doi.org/10.1007/s13158-018-0229-5 

Singer, J. E., Ross, J. M. & Jackson-Lee, Y. (2016). Professional development for the integration of engineering in 
high school STEM classrooms. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 6 (1), Article 3. 
https://doi.org/10.7771/2157-9288.1130 

Timur, S., Timur, B. & Cetin, N.I. (2019). Effects of STEM based activities on in-service teachers' views. 
Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14 (4), 102-113. doi: 10.29329/epasr.2019.220.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.5539/ies.v12n8p11
https://doi.org/10.1007/s13158-018-0229-5
https://doi.org/10.7771/2157-9288.1130


2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

219 
 

STEAM Etkinlik Örnekleri 

Lerna Gürleroğlu, Türkiye, lerna91@gmail.com 
Özge Köngül, Marmara Üniversitesi, Türkiye, ozgekongul@gmail.com 

Doç. Dr. Mehtap Yıldırım, Marmara Üniversitesi, Türkiye, mehtap.yildirim@marmara.edu.tr 

Öz 

Bu çalışmada; STEAM uygulamaları yapmak isteyen fen bilimleri öğretmenleri, öğretmen adayları 
ve lisansüstü öğrencilerine örnek teşkil edecek ortaokul öğrencilerine yönelik geliştirilen STEAM 
aktiviteleri sunulmuştur. Bu amaçla öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri de göz önüne alınarak geri 
dönüşüm, basit makineler ve kuvvet konusuyla ilgili kazanımlara yönelik üç ayrı STEAM aktivitesi 
tasarlanmıştır. STEAM aktivitelerinin öğrencilerin tutum, akademik başarı, sanata olan ilgi ve STEM 
kariyerlerine olan ilgisini arttırdığı yapılan çalışmalar ile gösterilmektedir. O nedenle öğretmen, öğretmen 
adayları ve lisansüstü öğrencilerinin bu konuya daha fazla ilgi göstermesi önemlidir. Burada sunulan 
örneklerin STEAM konusunda çalışma yapmak isteyenlere örnek teşkil etmesi açısından katkı sağlayacağı 
beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: STEM, STEAM, fen bilimleri müfredatı,  

 

Abstract 

In this study; STEAM activities developed for secondary school students who will set an example for 
science teachers, teacher candidates and graduate students who want to make STEAM applications were 
presented. For this purpose, considering the readiness levels of the students, three different STEAM 
activities were designed for gains on recycling, simple machines and force. Recent studies show that 
STEAM activities increase students' attitude, academic achievement, interest in arts and STEM careers. 
Therefore, it is important for teachers, pre-service teachers and graduate students to show interest in this 
subject. It is prospected that the examples presented here will contribute to those who want to work 
about STEAM. 

Keywords: STEM, STEAM, science curriculum,  

 

Giriş 

STEM; fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir konuyla disiplinler arası entegrasyonudur 
(Dugger, 2010). Yani STEM eğitimi, disiplinler arası bir yaklaşımla eğitimin kalitesini arttıran, var olan bilgiyi 
günlük hayata aktarılmasını sağlayan, yaşam becerilerini arttıran, üst düzey ve eleştirel düşünmeyi 
kapsayan bir yaklaşımdır (Altun ve Yıldırım, 2015).  En genel özellikleri ile STEM tanımlanırsa “STEM, fen, 
teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarında ayrı ayrı öğretim yapılmasının yerine özellikle günlük 
hayat problemlerine çözüm bulunmasında veya bir ürünün üretilmesinde, mühendislik çatısı altında fen, 
matematik ve teknoloji entegrasyonu ile 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasını hedefleyen uygulamalı bir 
öğretim modelidir” (Aydın, 2019). 

STEAM öğretim yaklaşımında ise, STEM'in dört disiplin alanına ek olarak sanat alanı da yer 
almaktadır. Çünkü fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını içeren STEM’in yaratıcılık ve 
inovasyon süreci açısından eksik kaldığı düşünülmektedir (Mercin, 2019). Ayrıca birçok mühendis ve bilim 
insanı bilimsel çalışmalarını yaparken sanatın yaratıcılık boyutunu da kullanmaktadır (Plonczak & Zwirn, 
2015; Watson & Watson, 2013, Akt. Gülhan ve Şahin, 2018). STEAM, öğrencileri sorgulamaya, diyalog 
kurmaya, eleştirel düşünmeye ve dünyaya farklı bir gözle bakabilme becerilerini gelişmesini sağlar.  
Dolayısı ile STEAM, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanları kullanılarak öğrencilerin 
yaparak yaşayarak öğrenmesine yönelik bir eğitim yeniliğini getiren yaklaşımdır. Bu yenilik, düşünen, hayal 
edebilen, riskler alan, deneyimsel öğrenmeye girişen, problem çözmede ısrar eden, işbirliğini benimseyen 
ve yaratıcı süreçte aktif rol alan öğrencilerin yetiştirilmesini hedefler. STEAM, insanların, sanatın 
kazandırmış olduğu düşünme becerileri ile daha iyi matematikçiler, mühendisler ve bilim insanları 
olabileceğini öne sürmekte ve dolayısıyla sanatın, bilimin, teknolojinin, mühendisliğin ve matematiğin bir 
tamamlayıcısı olduğu söylenebilir (Mercin, 2019). 
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STEAM uygulamaları öğrencilerde, beyin gelişimin sağladığı (Park vd., 2015), bilişsel becerilerin 
gelişimini sağladığı (Sausa ve Pilecki, 2018), akademik başarıyı artırdığı (Henriksen, 2014),  özel eğitim 
grubundaki öğrencilerde akademik başarıda ve dil becerileri gelişimi açısından destek sağladığı (Cortina & 
Farzel, 2015),sosyalleşmeyi ve işbirliğini sağladığı (Sausa ve Pilecki, 2018) görülmektedir.  Ancak, Kahya 
(2019) STEAM yaklaşımı ile yaptığı çalışmada; genellikle öğretim programımızın uygulanmasında konulara 
ayrılan zaman STEAM etkinliklerinin gerçekleştirilmesini zorlaştırdığı, öğretim materyallerindeki eksiklikler, 
STEAM etkinliklerin yüksek maliyet gerektiren materyallerle gerçekleştiği gibi yanlış algılamalar, 
öğretmenlerin bu konudaki deneyimsizlikleri, hatta bazı araştırmacıların STEAM eğitiminin doğasını 
anlamadığı gibi nedenlerle STEAM eğitiminin ülkemizde yeterince uygulanmadığını belirtmiştir. Bu sebeple 
öğretmenlerin bu çekincelerini gidermek için fen müfredatına uygun STEAM aktiviteleri hazırlanmıştır. 
Çalışma kapsamında “Geri Dönüştür-Saksını Tasarla-Bitkini Yetiştir”, “Tahterevallimi Tasarlıyorum” ve 
“Mekanik Drone Tasarlıyorum” isimli üç STEAM aktivitesi fen bilgisi müfredatında yer alan “Geri 
dönüşüm”, “Basit makineler” ve “Kuvvet-hareket” konularına uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan 
aktivitelerde; ihtiyaç ve problemi belirleme, ihtiyaç ve probleme yönelik araştırma yapma, olası çözüm 
önerileri geliştirme, en iyi olası çözümü seçme, prototip (tasarım) oluşturma, çözümü test etme ve 
değerlendirme, çözümü sunma, yeniden tasarlama ve süreci tamamlama kararı verme gibi STEM 
adımlarının yanında prototip oluşturma sürecine sanat adımı da eklenmiştir. Geliştirilen tasarımların 
STEAM çalışmak isteyen fen bilgisi öğretmen adayları ve fen bilimleri öğretmenleri ve lisansüstü 
öğrencilerine örnek teşkil etmesi açısından önemlidir.  

Yöntem 

Bu çalışmada fen müfredatına uygun STEAM aktiviteleri tasarlanması hedeflenmektedir. Bu 
hedefe yönelik tasarlanan STEAM aktiviteleri ortaokul öğrencilerinin düzeyleri göz önünde bulundurularak 
hazırlanmıştır. 

Çalışma Süreci 

Ortaokul öğrencilerine yönelik STEAM aktiviteleri hazırlandığından tasarım sürecinde; öğrenci 
hazırbulunuşluk düzeyleri ve fen müfredatına uygunluğu dikkate alınmıştır. STEAM etkinliklerinde geri 
dönüştürülebilen malzemelerle çalışılmış ve bunlara yönelik üç adet STEAM etkinliği hazırlanmıştır.  

Tablo 1.  

Etkinlikler 

 STEAM Etkinlik Adı  Hedeflediği Fen Kazanımı Sanat Etkinliği 

1.Etkinlik “Geri Dönüştür-Saksını Tasarla-
Bitkini Yetiştir”  

Evsel atıklarda geri 
dönüştürülebilen ve 
dönüştürülemeyen maddeleri 
ayırt eder.    
Evsel katı ve sıvı atıkların geri 
dönüşümüne ilişkin proje 
tasarlar. 

Saksı tasarımında 
boyama ve 
renklendirme çalışmaları 

2.Etkinlik “Tahterevallimi Tasarlıyorum”  Basit makinelerin sağladığı 
avantajları örnekler üzerinden 
açıklar.  
Basit makinelerden yararlanarak 
günlük yaşamda iş kolaylığı 
sağlayacak bir düzenek tasarlar. 

Minyatür sanatına 
uygun olarak tasarımı 
gerçekleştirilmeli 

3.Etkinlik “Mekanik Drone Tasarlıyorum Dengelenmiş ve dengelenmemiş 
kuvvetleri, cisimlerin hareket 
durumlarını gözlemleyerek 
karşılaştırır. 

Fotoğraf sanatı 

Planlanan STEAM etkinlikleri aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır. 

Etkinlik 1: Geri Dönüştür-Saksını Tasarla-Bitkini Yetiştir 

Çalışmada tanıtılan her üç etkinliğin, etkinlik planı bağlam temelli STEM ve 5 E öğrenme modeline göre 
hazırlanmıştır. Etkinlikte fen, matematik, teknoloji ve mühendislik kazanımları yanı sıra sanat ile ilgili 
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kazanımlara da yer verilmiştir.  

Problem: Fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat disiplinleri kullanılarak bitkilere yaşam alanı nasıl 
oluşturulabilir?  

Hipotez: Fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat disiplinleri kullanılarak geri dönüşüm malzemeleri 
kullanılarak bitkilere yaşam alanı oluşturulabilir.  

Amaç: STEAM yaklaşımı ile bitkilere geri dönüşüm malzemelerinden uygun bir yaşam alanı oluşturmak.  

Tablo 2. 

Etkinlik 1 için Öğrenci Kazanımları ve Hedef Davranışlar 

Disiplin Kazanım ve Hedef Davranışlar 

 
S    (Fen Bilimleri) 

Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.    
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 

T    (Teknoloji) 
 

Günlük yaşamdaki karşılaşabileceği problemlerin çözümüne yönelik materyalleri bulur ve 
kullanır. 
Probleme dair araştırma yapar. 
Tasarladığı ürünü değerlendirir 

E    (Mühendislik) Öğrenci uygun araç gereçleri, materyal ve teknikleri kullanarak prototip yapar. 
Planlama, prototip veya model yapıp sunmayı bilir. 

A    (Sanat) Grafik tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak ürün tasarlar. 

M   (Matematik) 
 

Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 

Giriş 

https://www.youtube.com/watch?v=fRVGkSNekqI adresinde yer alan video izletilerek 
öğrencilerin geri dönüşümün önemi hakkında dikkatlerini çekmeleri sağlanır.  

Keşfetme 

Öğrencilere geri dönüştürülebilen ve geri dönüştürülemeyen çeşitli malzemeler karışık bir şekilde 
verilerek öğrencilerden geri dönüştürülebilen malzemeleri seçmeleri istenir.  

Açıklama  

https://www.youtube.com/watch?v=Dn_KJ1sb0LM adresinde yer alan video izletilerek 
öğrencilere geri dönüşüm hakkında bilgi verilir.  

Derinleştirme  

Öğrencilere aşağıdaki etkinlik planı dâhilinde STEAM basamaklarını uygulayarak geri dönüşüm 
malzemelerinden bir saksı tasarlamaları istenir. 

 

Etkinlik 1 

Geri Dönüştür-Saksını Tasarla-Bitkini 

Yetiştir 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRVGkSNekqI
https://www.youtube.com/watch?v=Dn_KJ1sb0LM
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      1.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Modelime Karar Veriyorum 

       Modelinizi tasarlarken izlediğiniz aşamaları yazınız.  

       a) Hazırlayacağınız tasarımı çiziniz. 

b) Hazırlayacağınız model için hangi malzemelere ihtiyacınız olduğunu listeleyiniz.  

      3. Test Ediyorum 

         Hazırladığınız modeli test ederek modelinizin varsa çalışmayan/eksik yönlerini, iyileştirmek veya geliştirmek için neyi /neleri 
değiştirebileceğinizi yazınız.  

      4. Sonuca Ulaşıyorum   

          Hazırladığınız modelin problemin çözümüne etkisi olup olmadığını yazınız ve nedenini açıklayınız.  

     5. Tasarımımı Sunuyorum  

           Sunum aşamasında hazırladığınız modelin önemli noktalarını vurgulayarak tanıtınız. 

     6. Tasarımımı Değerlendiriyorum 

 

 

Çok İyi 

(3 puan) 

İyi 

(2 puan) 

Geliştirilmeli 

(1 puan)  

Yetersiz 

(0 puan) 

Tasarımın geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulması     

Tasarımın ekonomik olması     

Tasarımın estetiği      

Sunumun dikkat çekiciliği      

Geri dönüşüm konusuna hâkim olma     
 

Değerlendirme 

Öğrencilerden kendi tasarımlarını ve arkadaşlarının tasarımlarını değerlendirmeleri istenir. 

Etkinlik 2: Tahterevallimi Tasarlıyorum 

Problem: Fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat disiplinleri kullanılarak kuvvetten kazanç sağlayan bir 
basit makine nasıl oluşturulabilir?  

Hipotez: Fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat disiplinleri kullanılarak kuvvetten kazanç sağlayan bir 
basit makine minyatür biçimde oluşturulabilir.  

Amaç: STEAM yaklaşımı ile kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makinenin minyatürünü oluşturmak. 

 

Havanın güzelliğini fırsat bilen Zeytinburnu Bilsem’in fen bilimleri 
öğretmenleri Büyük Ada’ya gitmeye karar verir ve hemen 
Eminönü’ndeki ilk yetişebilecekleri vapura yetişebilmek için yola 
koyulurlar.  

Yolculuk esnasında denizin güzelliğine bakmaktan gözlerini 
alamayan fen bilimleri öğretmenleri çok üzücü bir manzara ile 
karşılaşırlar. 

Plastik şişeler ile yığılmış bir çöp birikintisini içerisinde yüzemeyen bir 
yunus balığı!  

Hemen deniz polisine haber verir ve yunus balığının çöp 
birikintisinden kurtulmasına vesile olurlar.  

Gördükleri manzaradan çok etkilenen fen bilimleri öğretmenleri 
yunus balığının neredeyse ölmesine sebep olacak atıklardan geri 
dönüştürülebilir olanları ile bir canlının ölmesine neden olmak yerine 
bir bitkiye yaşam alanı (yani bir saksı) hazırlamaya karar verirler.  

 

 

 

Sevgili öğrenciler, sizlerden fen bilimleri 
öğretmenlerimize destek olmak ve aynı zamanda 
doğaya katkıda bulunmak adına geri 
dönüştürülebilen evsel atıklar ile bir saksı 
tasarlamanızı ve ardından da saksınıza çevreci bir 
logo tasarlamanızı istiyoruz. Tasarımınızı 
oluşturma aşamasında aşağıdaki kriterlere 
uymalısınız.  

Kriterler 

 Saksınız sadece geri dönüşüm 
malzemelerinden oluşmalı. 

 Tasarımınız estetik ve ekonomik olmalı.  

 Hazırlayacağınız logoda geometrik 
şekiller bulunmalı 

 Hazırladığınız saksı yağlı ya da sulu 
boyama teknikleri ile renklendirilmeli  
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Tablo 3. 

Etkinlik 2 için Öğrenci Kazanımları ve Hedef Davranışlar 

Disiplin Kazanım ve Hedef Davranışlar 

 
S    (Fen Bilimleri) 

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.  
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 

T    (Teknoloji) 
 

Özgün tasarım modelini veya prototipini oluşturur. 
Tasarladığı ürünü değerlendirir. 

E    (Mühendislik) Öğrenci uygun araç gereçleri, materyal ve teknikleri kullanarak prototip yapar. 
Planlama, prototip veya model yapıp sunmayı bilir. 

A    (Sanat) Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır. 

M   (Matematik) Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer. 

Giriş 

Sınıfa bir miktar fındık getirilir. Fındıklar önce el yordamı ile kırılmaya çalışılır. Sonrasında ise 
fındık kıracağı ile fındıklar kırılarak bazı makinelerin kuvvetten kazanç sağladığı konusunda öğrencilerin 
dikkatleri çekilir.  

Keşfetme 

Öğrencilerden basit makine çeşitlerini araştırmaları istenir. Sonrasında ise mekanik bir saatin 
mekanizması incelenerek içerisinde hangi basit makinelerin bulunduğunu keşfetmeleri istenir.  

Açıklama 

Kuvvetten kazanç, basit makine çeşitleri, basit makinelerin sağladığı kolaylıklar ve günlük hayatta 
kullandığımız basit makineler ile ilgili konu anlatımı gerçekleştirilir.  

Derinleştirme 

Öğrencilere aşağıdaki etkinlik kâğıdı dağıtılarak öğrencilerden STEAM basamaklarını uygulayarak 
kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makinenin minyatürü oluşturmaları istenir. 

 

Etkinlik 2  

Tahterevallimi 

Tasarlıyorum 

 

 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

224 
 

     1.  

     

 

 

 

 

 

 

 

       2. Modelime Karar Veriyorum 

       Modelinizi tasarlarken izlediğiniz aşamaları yazınız.  

a) Hazırlayacağınız tasarımı çiziniz. 

b) Hazırlayacağınız model için hangi malzemelere ihtiyacınız olduğunu listeleyiniz.  

3. Test Ediyorum 

         Hazırladığınız modeli test ederek modelinizin varsa çalışmayan/eksik yönlerini, iyileştirmek veya geliştirmek için neyi /neleri 
değiştirebileceğinizi yazınız.  

4. Sonuca Ulaşıyorum   

          Hazırladığınız modelin problemin çözümüne etkisi olup olmadığını yazınız ve nedenini açıklayınız.  

5. Tasarımımı Sunuyorum  

           Sunum aşamasında hazırladığınız modelin önemli noktalarını vurgulayarak tanıtınız. 

         6. Tasarımımı Değerlendiriyorum 

 Çok İyi 

(3 puan) 

İyi 

(2 puan) 

Geliştirilmeli 

(1 puan)  

Yetersiz 

(0 puan) 

Tasarımın ekonomik olması     

Tasarımın estetik olması     

Tahterevallinin uzunluğunun kriterlere uygun olması     

Tasarım için gerekli olan malzemelerin seçilebilmesi     
 

 

Değerlendirme 

Öğrencilerden değerlendirme rubriği ile kendilerini değerlendirmeleri istenir. 

Etkinlik 3: Mekanik Drone Tasarlıyorum 

Problem: Fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat disiplinleri kullanılarak dengelenmiş ve 
dengelenmemiş kuvvetlerden faydalanarak mekanik bir drone nasıl tasarlanabilir? 

Hipotez: Fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat disiplinleri kullanılarak dengelenmiş ve 
dengelenmemiş kuvvetlerden faydalanarak mekanik bir drone tasarlanabilir. 

Amaç: STEAM yaklaşımı ile bileşke kuvvetten faydalanarak, hiçbir elektronik malzeme kullanmadan mekanik bir 
drone tasarlamak. 

 

 

 

 

Uzun yıllardır kilo problemi yaşayan Berkecan tahterevallide hep 

aşağıda takılı kalmaktan bir hayli üzülmüştür.  

Bu yüzden bir süre diyet yapmış, biraz kilo kaybetmiş ancak hala 

tahterevallide yukarı çıkma hissini tadamamıştır. Çünkü Berkecan 

yaşıtlarına göre daha iri yapılıdır.  

Berkecan tahterevallide yukarı çıkmayı çok arzulamaktadır. 

Berkecan’a yardımcı olmak isteyen endüstriyel tasarımcı kuzeni 

Berkecan’ın tahterevallide yukarı çıkmasını sağlayacak bir 

tahterevalli tasarlamayı planlamaktadır.  

Sevgili öğrenciler, sizlerden Berkecan’ın kuzenine 

destek olmanızı sağlayacak bir tasarım 

planlamanızı ve hazırladığınız planın işlevini 

doğrulayabilmek adına minyatür sanatına uygun 

olarak tasarımınızı gerçekleştirmenizi istiyoruz.  

Tasarımınızı oluşturma aşamasında aşağıdaki 

kriterlere uymalısınız.  

Kriterler 

 Malzeme kutusunda bulunan istediğiniz 
malzemeleri seçerek tasarımınızı 
planlamanız gerekmektedir.  

 Yaptığınız tahterevallinin uzunluğu 
20cm’yi geçmemelidir.  

 Estetik ve ekonomik olmalıdır.  
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Tablo 4. 

Etkinlik 3 için Öğrenci Kazanımları ve Hedef Davranışlar 

Disiplin Kazanım ve Hedef Davranışlar 

 
S    (Fen Bilimleri) 

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek 
karşılaştırır. 

T    (Teknoloji) 
 

Tasarım oluşturulurken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevre faktörlerinin önemini açıklar 
Teknoloji ve tasarım uygulamalarında uyulması gereken güvenlik önlemlerini açıklar. 

E    (Mühendislik) Öğrenci uygun araç gereçleri, materyal ve teknikleri kullanarak prototip yapar. 
Planlama, prototip veya model yapıp sunmayı bilir. 

A    (Sanat) Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır. 

M   (Matematik) 
 

Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 

 

Giriş 

Sınıftaki öğrenciler iki gruba ayrılarak halat çekme yarışması düzenlenir. Yarışmayı kazanan grup 
belirlendikten sonra hangi grupta bulunan öğrencilerin daha fazla kuvvet uygulamış olduğu tartışılır.  

Keşfetme 

https://www.youtube.com/watch?v=CUtgIA8OKHk adresinde yer alan bardak taşıma oyunu 
öğrenciler ile oynanarak öğrencilerin dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri keşfetmeleri sağlanır.  

Açıklama 

Kuvvetin ne olduğu, kuvvetin yönü, bileşke kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler 
hakkında öğrencilere bilgi verilerek konu anlatımı gerçekleştirilir.  

Derinleştirme 

Öğrencilere aşağıdaki etkinlik kâğıdı dağıtılarak öğrencilerden STEAM basamaklarını uygulayarak 
bileşke kuvvetler vasıtası ile hiçbir elektronik malzeme kullanmadan mekanik bir drone tasarlamaları 
istenir.  

Etkinlik 3 

Mekanik Drone Tasarlıyorum 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CUtgIA8OKHk
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     1.  

     

 

 

 

 

 

 

 

  

    2. Modelime Karar Veriyorum 

       Modelinizi tasarlarken izlediğiniz aşamaları yazınız.  

       a) Hazırlayacağınız tasarımı çiziniz. 

       b) Hazırlayacağınız model için hangi malzemelere ihtiyacınız olduğunu listeleyiniz.  

     3. Test Ediyorum 

         Hazırladığınız modeli test ederek modelinizin varsa çalışmayan/eksik yönlerini, iyileştirmek veya geliştirmek için neyi /neleri 
değiştirebileceğinizi yazınız.  

     4. Sonuca Ulaşıyorum   

          Hazırladığınız modelin problemin çözümüne etkisi olup olmadığını yazınız ve nedenini açıklayınız.  

     5. Tasarımımı Sunuyorum  

           Sunum aşamasında hazırladığınız modelin önemli noktalarını vurgulayarak tanıtınız. 

     6. Tasarımımı Değerlendiriyorum 

 Çok İyi 

(3 puan) 

İyi 

(2 puan) 

Geliştirilmeli 

(1 puan)  

Yetersiz 

(0 puan) 

Tasarımın ekonomik olması     

Tasarımın estetik olması     

Tahterevallinin uzunluğunun kriterlere uygun olması     

Tasarım için gerekli olan malzemelerin seçilebilmesi     
 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada yapılan etkinlik örnekleri, STEAM uygulamalarını çeşitli sebeplerden kaynaklı yapmaya 

çekinen öğretmen, öğretmen adayı ve lisansüstü öğrencilere örnek teşkil etmesi açısından hazırlanmıştır.  

Bu amaçla fen müfredatında yer alan bazı kazanımlar seçilmiş ve bu kazanımlara yönelik STEAM etkinlikleri 

geliştirilmiştir. Sağat (2020) çalışmasında STEAM temelli fen öğretiminin üstün zekâlı ve yetenekli 

öğrencilerde yaratma ve tasarım becerilerini arttırdığını, öğrencilerin mantıksal ve analitik düşünme 

becerilerini işe koşmalarını sağladığını ve motivasyonlarını arttırdığını ortaya çıkarmıştır. Azkın (2019)’da 

çalışmasında, STEAM uygulamalarıyla öğrencilerin STEM meslek ilgilerinin arttığını ve sanata yönelik 

tutumlarının olumlu yönde geliştiğini söylemiştir. Ayrıca öğrencilerin, STEAM uygulamalarının hem 

akademik hem de sanat anlamında kendilerini geliştirdiğini ifade ettikleri görülmüştür (Azkın, 2019). 

Mercan (2020) yaptığı çalışmada STEAM programının öğrencilerin görsel uzamsal akıl yürütme 

becerilerinin kazanımında etkili olduğunu ifade etmiştir. Yapılan bu çalışmalardan yola çıkarak STEAM 

Fotoğraf çekimine merak salan Seher, oyun oynadığı parkın 

kuşbakışı fotoğrafını çekmek istiyor. Bunun için drone almak isteyen 

Seher piyasa araştırması yaparken drone fiyatlarının bütçesine 

uygun olmadığını görerek üzülür. Bu üzüntüsünü öğretmeniyle 

paylaşan Seher’ e öğretmeni basit malzemelerle drone 

tasarlayabileceğini söyler. Seher’in basit malzemelerle bir drone 

tasarlamasına yardım eder misiniz? 

 

 

Sevgili öğrenciler, sizlerden Seher’in basit 

malzemelerle drone tasarlamasına yardım 

etmenizi istiyoruz.  

Tasarımınızı oluşturma aşamasında aşağıdaki 

kriterlere uymalısınız.  Gazete ve Dergilerden dron 

fotoğrafları edinmeli ve fotoğraf makinesinin 

çalışma prensipleri ve fotoğraf sanatı ile ilgili bilgi 

toplanması gerekmektedir. 

Kriterler 

 Malzeme kutusunda bulunan istediğiniz 
malzemeleri seçerek tasarımınızı 
planlamanız gerekmektedir.  

 Fotoğrafları farklı açılardan çekebilecek 
bir tasarım olmalıdır. 

 Estetik ve ekonomik olmalıdır.  

 Mekanik dronun kontrol edilebilir bir 
ortamda denenmesi gerekir. 

 Tasarım üzerinde Dron fotoğrafları 
kullanılması gerekmektedir. 
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uygulamalarının öğrencilerin ilgi, tutum, düşünme becerileri ve akademik başarılarının gelişiminde etkili 

olduğu söylenebilir. Bu yapılan çalışmanın; STEAM aktivitelerinin öğretmenler arasında yaygınlaştırılması 

ve ülkemizde daha yaygın STEAM temelli fen eğitimi olması amacıyla alana katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İnovasyon Beceri Düzeyleri ile STEM Kariyer 
İlgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi1 

Gürsel AKTAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, gursel3549@gmail.com 

Prof. Dr. Hilal AKTAMIŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, hilalaktamis@gmail.com 

 

Öz 

 Bu çalışma ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin cinsiyet, anne-baba mesleği ve yaşamlarının çoğunluğunu 
geçirdiği yere göre STEM kariyer ilgileri ile İnovasyon beceri düzeylerinin anlamlı farklılık gösterip 
göstermediğini araştırmak amacıyla yapılmıştır.  Araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırma 
kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılında Mardin ilinin 5 ilçesinden (toplamda 20 farklı okul) 1427 
öğrenciden veri toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “STEM Kariyer İlgi 
Ölçeği” ve “İnovasyon Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. Analiz kısmında verilerin normal dağılım göstermesi 
sebebiyle parametrik testlerden Bağımsız Grup t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) teknikleri 
kullanılmıştır. Gruplar arası analizlerde anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla da 
Scheffe Testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin inovasyon beceri düzeylerinin cinsiyete göre 
farklılaşmadığı ancak STEM kariyer ilgisinin erkekler lehine anlamlı fark oluşturduğu görülmüştür. Öğrencilerin 
yaşamının büyük çoğunluğunu geçirdiği yere göre STEM kariyer ilgileri anlamlı farklılık göstermemiştir. Ancak 
inovasyon becerileri genellikle ilde yaşayanlar lehine anlamlı sonuçlar vermiştir. Öğrencilerin STEM kariyer 
ilgileri ile inovasyon becerilerinin anne mesleğiyle anlamlı ilişkisine rastlanmamıştır. Öğrencilerin inovasyon 
beceri düzeyleri ile baba mesleği arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmazken STEM kariyer ilgilerinin babası 
memur olanlar lehine farklılaştığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler:  İnovasyon, İnovasyon Beceri Düzeyi, STEM, STEM Kariyer İlgisi, 

 

Abstract 

 This study aims to research the relationship between STEM career interests and innovation skill levels 
with different variables of middle school 8

th
 class students. These sociodemographic features are; gender, the 

settlement in which the student spends the majority of his/her life, parent’s occupation. The research was 
designed in correlational survey model. The scope of the research includes the data which was collected from 
1427 students from 5 districts (totally 20 different schools) of Mardin province in 2018-2019 academic years. 
“Personal Data Form”, “STEM Career Interest Scale” and “Innovation Skills Scale” were used in the collection of 
research data. In the analysis section, from parametric tests; Independent Samples t-Test, One-Way Analysis of 
Variance (ANOVA) techniques were used due to the normal distribution of the data. The Scheffe test was also 
applied to find out between which groups there are significant differences in intergroup analyses. The analysis 
result showed that the students' innovation skill levels did not differ by gender, but STEM career interest made 
a significant difference in favor of men. STEM career interests did not differ significantly according to where 
students spent the vast majority of their life. But generally innovation skills have yielded meaningful results in 
favour of those who live in the city and against those who live in the village. Students' STEM career interests 
and innovation skills have no significant relationship with the maternal profession. While there is no significant 
relationship between the students' innovation skill levels and the paternal profession, STEM career interests 
differed in favor of those who fathers are civil servants. 

Keywords: Innovation, Innovation skill level, STEM, STEM Career Interest 
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Giriş 

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte toplumda yer alan tüm bireylerin fen okuryazarı olmaları önemli 
yer tutmaya başlamıştır. Ülkemizde son yıllarda yayınlanan MEB Fen Bilimleri Öğretim Programlarında da 
öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetişmesi vizyonu yer almaktadır. Bunun yanında 2016 yılında yayınlanan 
MEB STEM Eğitimi Raporu'nda STEM’in ülkemiz yanında dünyanın birçok ülkesinde öğretim programına entegre 
edildiği ürüne ve inovatif buluşlara yönelik eğitim süreçlerini içermesi gerektiği yer almaktadır. Yine MEB Bilim 
Uygulamaları Dersi Öğretim Programında öğrencilerin inovatif düşünmesine katkı sunan etkinliklerin yapılması 
gerektiği belirtilmiştir (MEB 2018). Saçan (2018) araştırmasında, bilim uygulamaları derslerinde STEM merkezli 
etkinliklerin bilimsel süreç becerilerini geliştirdiğini ve öğrencilerin STEM kariyer alanlarına ilgilerini arttırdığını 
söylemiştir. STEM’e dünya geneli ilginin artması ve ciddiye alınması gerekliliği yanında 21. yüzyıl becerilerinin 
inovatif yapısı da göz önüne alındığında STEM kariyer ilgisi ile inovasyon becerilerinin günümüzde önem arz 
eden kazanımlar olduğu görülmektedir (Çepni, 2018; NRC, 2011; Rossi de Campos, 2015) 

İnovasyon 

Türkçeye "yenileşim" olarak çevrilmiş olan inovasyon kelimesi Latince bir kelime olan "innovatus" 
kelimesinden türetilmiştir. İnovasyon kelimesi Türkçe ’de değişen koşullara adapte olmak için yeni metotlar 
kullanılması anlamına gelmektedir (TDK, 2019). Fakat bazı araştırmacılar inovasyonun gerçek anlamını 
Türkçeleştirilmiş olan karşılıklarının tam olarak sağlayamadığını düşünmektedirler (Uzkurt, 2008; Yamaç, 2001; 
Elçi, 2008). Ayrıca Drucker (2014)’da inovasyon ile yeniliğin birbirinden ayrışması gereken kavramlar olduğunu 
vurgulamaktadır. Yaratıcılık da her ne kadar inovasyon sürecinin bir parçası olsa da inovasyonu tam karşılayan 
bir kelime değildir. Çünkü inavosyon yeni ürünlerin yanında var olan ürünlerin iyileştirilmesi anlamı da 
taşımaktadır (OECD, 2006). Bu nedenle Türkçede inovasyonun teknik kelime olarak kullanılması daha doğru 
olacaktır (Altun, 2008). Sattler (2011) inovasyon sürecini düşüncenin keşfi, fikir üretimi, üretilen fikirlerin 
geliştirilmesi ve bunların ticarileştirilmesi olarak sıralamaktadır. Fikir üretilmeden önce uzun bir kuluçka 
sürecinin varlığını vurgular. Zihin olumsuz süreçlerle baş etmeye çalışırken isteyerek ya da istemeden inovatif 
fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olur (Akt. Çetin, 2018). Çünkü inovasyon süreci yaratıcı düşünme sürecini de 
kapsamaktadır (Elçi, 2006). 

İnovasyon daha çok ticari bir kelime olarak kullanılmasından dolayı eğitimde karşımıza daha çok yenilik 
olarak çıkmaktadır. Okulların birer fabrika olmadığı konusunda hemfikiriz ancak program geliştirme, hizmet içi 
eğitim faaliyetleri, öğretim yöntem ve teknikleri gibi pek çok eğitsel çalışma inovatif süreçleri barındırmaktadır 
(Keleşoğlu, 2017). Arıkan ve Karaata (2009) eğitimde okulların mevcut durumdan rahatsızlık duyması, sürekli 
daha iyiye gitme amacı, yeni ürün ve yöntemleri denemeye açık olma, öğretmen ve çalışanlarının sürekli 
gelişime açık olması, öğrenci kazanımlarını hedefte tutma vb. durumların okullarda inovatif niteliklerin var 
olduğu anlamına geleceğini belirtmişlerdir. İnovasyonun eğitimdeki amacı eğitimi daha kaliteli hale getirmektir. 
Daha güncel, çağdaş, teknolojiye uyum sağlayan bir eğitim ihtiyacının karşılanmasında şüphesiz öğretmenin rolü 
büyüktür (Musluoğlu, 2008). Çağımız global ekonomisinde bir ülkenin ekonomisini ve refahını o ülkenin inovatif 
adımları belirleyecektir (Kırım, 2007). Bu nedenle dünya rekabetinde yer almak isteyen ülke ve politikacıların 
eğitim sistemlerinde inovasyonu önemsemeleri gerektiği vurgulanmaktadır (Lubienski, 2009). 

STEM ve STEM Kariyer İlgisi 

 STEM, içerisinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği barındıran disiplinler arası bütünleşik bir 
sistemdir (Dugger, 2010). İlk kez Williams (1995) tarafından SME&T olarak kısaltılmıştır. Daha sonra Ulusal Bilim 
Vakfı (NSF) tarafından "STEM" olarak değiştirilmiştir (Akt., Dugger, 2010). Bazı kaynaklarda BTMM, BilTeMM 
veya FeTeMM  gibi Türkçe kısaltmalarına da rastlamaktayız (Adıgüzel, Ayar, Çorlu, Çorlu ve Özel, 2012; Aydın, 
Guzey ve Saka, 2017; Bakırcı ve Kutlu, 2018; Yavuz, 2018). STEM eğitimi ise; fen, teknoloji, mühendislik ve 
matematiğin bütünleştiği bir eğitim anlayışıdır (Kuvaç, 2018). STEM eğitimi; öğretimin teoriden uygulamaya, 
yenilikçi buluşlar ile ürüne yönelik gerçekleşmesini, bireylerin STEM okuryazarı olabilmelerini hedefler (MEB, 
2016). STEM okuryazarı bireyler STEM disiplinlerini ve STEM’in bütünleşik yapısını kavramış olan, bu alanda 
çalışmaya ve üretmeye istekli bireylerdir (Bybee, 2013). STEM okuryazarı bireylerin artması için öğretmenlerin 
de STEM okuryazarı bireyler olmaları gerekmektedir (Kennedy ve Odell, 2014). 

 Avrupa Birliği’nin 2007’de yayınladığı "Fen Eğitimi Şimdi: Avrupa'nın Geleceği için Yenilenen Pedagoji" 
raporunda yeni nesil gençlerin STEM alanlarına ilgilerini kaybettikleri ve önlem alınmazsa giderek azalacağı 
bilgisi yer almıştır. Aynı raporda toplumun sürdürülebilirliği için bu açığın kapatılması öğrencilerin bilim ve STEM 
alanlarında kariyer ilgilerinin arttırılması gerekliliği yer almıştır (European Commission, 2007). STEM eğitiminin 
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sağlayacağı olumlu etkilerin ulusun kalkınmasında büyük roller oynayacağı düşünülmektedir (Kalkınma 
Bakanlığı, 2013). 

Kariyer, iş görenin yaşamı boyunca ulaşmak istediği iş başarısı ve uzmanlık düzeyidir (Yüksel, 2000). ABD 
Ulusal Araştırma Konseyi STEM eğitiminin hedefleri arasında STEM alanında kariyer yapan insan sayısını 
arttırmaya yer vermiştir. Bu alanda işgücü yaratacak STEM alanında kariyer yapmış bireylere ihtiyaç vardır. Bu 
sebeple okullarda STEM alanında kariyer ilgisi oluşturmak önem arz etmektedir (NRC, 2011). MEB STEM eğitimi 
raporunda ÖSYM sınavları sonucunda yapılan tercihlerde STEM mesleklerine ilginin azaldığı raporlanmıştır 
(MEB, 2016). STEM alanlarına olumlu tutumları olan öğrencilerin, hem STEM motivasyonları hem de STEM 
kariyer ilgilerinin yüksek olduğu saptanmıştır (Maltase ve Tai, 2011). Dolayısıyla STEM eğitiminin amaçlarından 
biri de STEM alanlarında kariyer yapmak isteyen birey sayısını arttırmaktır (Ostler, 2012).   

STEM ve İnovasyon İlişkisi 

Bazı uzmanlar STEM alanındaki çalışmaların işlevselliği açısından inovasyonun önemli bir ihtiyaç olduğunu 
söylemektedirler (Carnevale ve Smith, 2013). STEM eğitiminde öncü olan ülkelerin programları incelendiğinde 
STEM’e paralel olarak inovasyon konusunda da öncü ülkeler oldukları görülmektedir. Ayrıca STEM disiplinlerinin 
inovasyonun temel hedeflerini de desteklediği bilinmektedir. Dolayısıyla STEM alanında kariyer yapan birey 
sayısının artması ülkelerin inovasyon kapasitesini arttıracak ve ekonomik kalkınmaya büyük katkılar 
sağlayacaktır (TÜSİAD, 2017). Bu nedenle STEM ile inovasyonun hem eğitimde hem ekonomik kalkınma 
hedeflerinde birbirleriyle ilişkili kavramlar olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmanın ilköğretim 8. Sınıf kademesinde yapılması ortaöğretim tercihlerinde bulunacak olmaları 
sebebiyle çalışmanın sonuçları açısından önem arz etmektedir.  Ortaokuldan ortaöğretime geçecek olan 8. sınıf 
öğrencilerinin lise tercihleri yapacak olmaları ve ortaokul eğitimini tamamlamak üzere olan öğrencilerin kariyer 
ilgilerinde daha net yanıtlar verebilecekleri, inovasyon beceri düzeyleri açısından aldıkları eğitimin etkilerinin-
farklarının da daha net gözlemlenebileceği gözönünde bulundurulduğunda 8. Sınıf öğrencilerinin seçilmesinin 
alana katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Ayrıca incelenen literatür doğrultusunda öğrencilerin gerek STEM 
kariyer ilgilerinin gerekse de inovasyon beceri düzeylerinin çalışmaların yapıldığı yerleşim yerine göre farklı 
sonuçlar verebildiği görülmüştür (Can ve Taylı 2014; Kızılay 2018; Yelken 2008; Akkaya 2016). Ülkemizin doğu 
bölgelerinde ise benzer çalışmalara yapılan alan yazın taramasında rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışma da 
ülkemizin doğu bölgesinde yer alan Mardin ilimizdeki 8. sınıf öğrencilerimizin inovasyon beceri düzeyleri ile 
STEM kariyer ilgilerinin cinsiyet, anne-baba mesleği ve yaşantılarının büyük çoğunluğunu geçirdiği yer 
değişkenleriyle ilişkisini araştırarak alan yazına katkı sunmak amacıyla yapılmıştır.   

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Bu araştırmada var olan bir durumu ortaya çıkarmak amaçlandığından betimsel bir çalışmadır. Bu 
araştırmanın modeli ise iki veya daha çok değişken arasında birlikte değişimin varlığını-derecesini ortaya 
koymaya çalıştığı için ilişkisel tarama modelidir (Karasar, 2012).  

Evren-Örneklem 

Araştırmanın ulaşılabilir evreni Mardin'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören ortaokul 8. 
sınıf öğrencileridir. Öğrencilerin kariyer ilgilerinin zamanla değişebileceği gibi inovasyon beceri düzeylerinin de 
bulundukları eğitim kademesine göre farklılaşabileceği öngörülerek bu çalışma ilköğretim 8. sınıf kademesinde 
yürütülmüştür. Mardin’in gerek doğuda olması gerek inanç ve kültür çeşitliliği gerekse de ilçe ve köyleri 
arasında yaşam standartlarının değişkenliği bu çalışmada yeni bulguların elde edilmesi açısından önemli 
görülmüş ve çalışmanın evreni Mardin olarak belirlenmiştir. Örneklem ise bulgularda elde edilecek bilgilerde 
amaca bağlı olarak Mardin’deki bu zengin durumları elde edilebilmek açısından seçkisiz olmayan örnekleme 
yöntemlerinden amaçsal örnekleme ile seçilmiştir (Büyüköztürk, 2017). Araştırmanın örneklemini Mardin ilinin 
5 ilçesinden seçilen 20 okuldan toplam 1427 öğrenci oluşmaktadır 

Veri Toplama Araçları 

 Bu araştırmada ölçme aracı olarak "Kişisel Bilgi Formu”, "İnovasyon Becerisi Ölçeği" ve "STEM Kariyer 

İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kişisel bilgi formu öğrenciye ait cinsiyet, kardeş sayısı, aile aylık 

geliri vb. sosyodemografik özelliklerinin yer aldığı bir ölçektir. Chell ve Athayde'nin 2009 yılında geliştirdikleri 

“Gençler için inovasyon becerisi ölçeği” ise Akkaya (2016) tarafından Türkçeleştirilmiş haliyle bu çalışmada 

kullanılmıştır. Akkaya (2016)' nın çalışmasında ölçeğin dil geçerliliği çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada ise ölçek 
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229 8. sınıf öğrencisine uygulanmış, yapılan güvenirlik analizi sonucunda cronbach alpha güvenirlik değeri 

ölçeğin tamamı için .86 olarak bulunmuştur. “STEM kariyer ilgisi ölçeği” ise  Albert, Blanchard, Kier ve Osborne 

(2013) tarafından geliştirilmiş ve Hiğde (2018) tarafından Türkçeleştirilmiştir. Bu çalışma da ise ölçek 228 

ortaokul 8. sınıf öğrencisine uygulanarak düzeltilmiş, madde toplam korelasyon değerleri .30’un altında olan 

dört madde ölçekten çıkarılmış, ölçek 40 maddelik yeni haliyle kullanılmıştır. Genel olarak ölçeğin cronbach 

alpha katsayısı .93 olarak bulunmuştur.  

Veri Analizi  

Bu çalışmada veriler SPSS (Statistical Pack Age for Social Sciences) programı aracılığıyla analiz 
edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistik metotları kullanılmış ve ölçeklerin toplam puanları 
normal dağılım gösterdiklerinden parametrik testler (T-testi ile ANOVA) tercih edilmiştir (Köse ve Öztemur, 
2014). 

Bulgular 

Birinci Araştırma Problemine Ait Bulgular: 

Araştırma problemi; ‘Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin inovasyon beceri düzeyleri ile STEM kariyer ilgileri 
cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?’   

Öğrencilerin her iki cinsiyet için inovasyon beceri düzeyleri ile STEM kariyer ilgileri toplam puanları normal 
dağılım göstermektedir (İnovasyon beceri düzeyleri; Erkek, skewness: -.216, kurtosis: -.359; Kız, skewness: -
.162, kurtosis: -.531; STEM kariyer ilgileri; Erkek, skewness: -.471, kurtosis: -.247; Kız, skewness: -.204, kurtosis: 
-.309). Bu nedenle independent samples t-testi uygulanmıştır. 

Tablo 1.                          
Cinsiyet Değişkenine Ait Tanımlayıcı (gruplar arası) İstatistikler ve t-testi Sonuçları 

Veri Gruplar N Ort. S.s Sd t p 

İnovasyon 

Beceri 

Düzeyleri 

Kız 761 125.11 13.62 

1425 .666 0.505 

Erkek 666 125.62 15.34 

STEM 

Kariyer 

İlgileri 

Kız 
761 145.74 24.54 

1425 7.864 0.000 

Erkek 666 155.86 23.93 

 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde öğrencilerin inovasyon beceri düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında 
anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir (p>.01). Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların STEM kariyer ilgilerinin 
cinsiyete göre anlamlı farklılık oluşturduğu ve bu farkın erkekler lehine olduğu görülmektedir. 

 İkinci Araştırma Problemine Ait Bulgular: 

Araştırmanın problemi “Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin inovasyon beceri düzeyleri ile STEM kariyer ilgileri 
yaşamının büyük çoğunluğunu geçirdiği yere göre anlamlı farklılık göstermekte midir?”  

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin hem inovasyon beceri düzeyleri hem de STEM kariyer ilgileri ölçeğinden 
almış oldukları toplam puanlar öğrencilerin yaşamının büyük çoğunluğunu geçirdiği yere göre normal dağılım 
göstermektedir (İnovasyon beceri düzeyleri; köy, skewness: -.338, kurtosis: -.695; Kasaba, skewness: -.395, 
kurtosis: +.110; il, skewness: -.375, kurtosis: -.058; STEM kariyer ilgileri; köy, skewness: -.118, kurtosis: -.164; 
Kasaba, skewness: -.188, kurtosis: -.428; il, skewness: -.118, kurtosis: -.393). Bu nedenle ANOVA testi 
uygulanmıştır.  
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Tablo 2             
Öğrencilerin Yaşamının Büyük Çoğunluğunu Geçirdiği Yer Değişkenine Ait Betimsel İstatistikler 

 Köy Kasaba İl Toplam 

N Ort. ss N Ort. Ss N Ort. ss N Ort. ss 

İnovasyon 133 120.11 15.44 752 125.42 13.74 528 127.80 12.74 1413 125.81 13.71 

STEM 136 147.93 25.80 758 150.25 25.12 533 151.41 23.97 1427 150.46 24.77 

 

 

Tablo 3             
Öğrencilerin Yaşamının Büyük Çoğunluğunu Geçirdiği Yer Değişkenine İlişkin Anova Testi Sonuçları  

  Kareler toplamı sd Kareler 
ortalaması 

F p 

İnovasyon Gruplar arası 
Grup içi  
Toplam  

6526.420 
258685.369 
265211.789 

2 
1410 
1412 

3263.210 
183.465 

17.787 .000* 

STEM Gruplar arası 
Grup içi  
Toplam 

1380.509 
873395.924 
874776.433 

2 
1424 
1426 

690.255 
613.340 

1.125 .325 

 

 

Analiz sonuçlarına göre katılımcıların inovasyon beceri düzeyleri yaşadıkları yere göre anlamlı bir fark 
göstermektedir [F(2-1410)=17.787, p<.01]. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre köyde yaşayan öğrencilerle, 
kasabada yaşayan öğrenciler arasında kasabada yaşayan öğrenciler lehine, köyde ve ilde yaşayanlar arasında 
ilde yaşayan öğrenciler lehine, ilde ve kasabada yaşayan öğrenciler arasında ilde yaşayanların lehine anlamlı bir 
fark olduğu görülmektedir (Tablo 3). Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin yaşadıkları yer ile STEM kariyer ilgileri 
arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [F(2-1424)=1.125, p>.01].  

  

Üçüncü Araştırma Problemine Ait Bulgular: 

Araştırmanın problemi “Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin inovasyon beceri düzeyleri ile STEM kariyer ilgileri 
anne- baba mesleğine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?”  

Katılımcıların ölçeklerden aldıkları toplam puanlar anne mesleğine göre normal dağılım göstermektedir. 
İnovasyon beceri düzeyleri; ev hanımı, skewness: -.175, kurtosis: -.403; Çalışan, skewness: -.365, kurtosis: -.308; 
STEM kariyer ilgileri; ev hanımı, skewness: -.238, kurtosis: -.395; Çalışan, skewness: -.355, kurtosis: -.380. Bu 
nedenle independent samples t-testi uygulanmıştır.  
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Tablo 4             
Anne Mesleği Değişkenine İlişkin (gruplar arası) Tanımlayıcı İstatistikler ve t-testi Sonuçları 

 

Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin inovasyon beceri düzeyleri de STEM kariyer ilgileri de anne mesleğine 
göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>.01). 

Katılımcıların inovasyon beceri düzeyleri ile STEM kariyer ilgileri ölçeğinden aldıkları toplam puanları baba 
mesleğine göre normal dağılım göstermektedir. Baba mesleği için yapılan analizler; 

İnovasyon beceri düzeyleri; Çiftçi, skewness: .355, kurtosis: -.676; İşçi, skewness: -.262, kurtosis: -.286; 
Memur, skewness: -.305, kurtosis: -.176; Diğer-serbest meslek, skewness: -.149, kurtosis: -.428;  STEM kariyer 
ilgileri; Çiftçi, skewness: -.118, kurtosis: .058; İşçi, skewness: -.130, kurtosis: -.534; Memur, skewness: -.387, 
kurtosis: -.504; Diğer-serbest meslek, skewness: -.251, kurtosis: -.531. Bu nedenle ANOVA testi uygulanmıştır.  

Tablo 5             
Baba Mesleği Değişkenine Ait Betimsel İstatistikler 

 Çiftçi İşçi Memur Diğer Toplam 

N Ort. ss N Ort. Ss N Ort. Ss N Ort. ss N Ort. ss 

İnovsyon 44 122.64 13.03 185 124.57 13.53 260 128.41 13.11 924 125.51 13.76 1423 125.83 13.65 

STEM  44 151.61 21.72 186 149.48 23.66 260 154.77 24.61 922 150.43 23.35 1411 15.14 23.62 

 

 

Tablo 6             
Baba Mesleği Değişkenine İlişkin Anova Testi Sonuçları  

  Kareler toplamı Sd Kareler 

ortalaması 

F p 

İnovasyon Gruplar arası 
Grup içi  

Toplam  

2572.396 
260367.500 

262939.895 

3 
1409 

1412 

857.465 
184.789 

4.640 .003* 

STEM Gruplar arası 

Grup içi  
Toplam 

4409.99 

782856.955 
787266.954 
 

3 

1408 
1411 

1470.00 

556.006 

2.644 .048* 

 

 

Analiz sonuçlarına göre baba mesleği ile öğrencilerin STEM kariyer ilgileri arasında anlamlı bir fark yoktur 
[F(3-1408)=2.644, p>.01]. Ancak yine analiz sonuçlarına göre öğrencilerin inovasyon beceri düzeylerinin baba 

 Gruplar N Ort. S.s Sd t p 

İnovasyon 

Beceri 

Düzeyleri 

Ev 

hanımı 
1304 125.77 13.71 

1409 -.146 0.884 

Çalışan 107 125.97 12.53 

STEM 

Kariyer 

İlgileri 

Ev 

hanımı 
1306 151.22 23.86 

1413 1.088 0.277 

Çalışan 109 148.63 24.19 
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mesleğine göre anlamlı bir farklılık vardır [F(3-1409)=4.640, p<.01]. Bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu 
bulmak amacıyla Scheffe testi yapılmış ve sonuçlarına göre işçi ile memur arasında memur lehine, memur ile 
diğer (serbest meslek) arasında memur lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo 6).  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğrencilerin STEM Kariyer İlgilerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesine Dair Sonuç ve Tartışmalar 

Bu araştırmaya göre STEM kariyer ilgisi cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bulgulara 
bakıldığında erkeklerin STEM kariyer ilgilerinin kızlardan yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla erkekler fen, 
teknoloji, mühendislik ve matematik alanında meslek edinmeye kızlardan daha olumlu yaklaşmaktadırlar. Alan 
yazın incelendiğinde benzer veya farklı yaşlardaki gruplarda da katılımcıların STEM kariyer ilgileriyle alakalı 
erkekler lehine sonuçlara rastlanmaktadır (Alıcı, 2018; Azgın, 2019; Christensen ve Knezek, 2017; Gülhan ve 
Şahin, 2018; Kızılay, 2018; Lichtenberger ve George Jackson, 2013; Ocak, 2017; Robnett ve Leaper, 2013; 
Sadler, 2012; Adıgüzel, Ayar ve Şahin, 2017; Uğraş, 2019; Wang, Eccles ve Kenny, 2013; Welch, Dunbar ve 
Rickels, 2015). STEM kariyer ilgisinin kızlarda yüksek bulunduğu çalışmalar da mevcuttur (Kırıktaş ve Şahin, 
2019; Murphy ve Beggs, 2005; Avgın, Karakaya ve Yılmaz 2018; Christensen, Knezek ve Tyler-Wood 2014). 
Bunun yanında STEM kariyer ilgilerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucunun elde edildiği araştırmalar da 
vardır (Çetin ve Temiz 2019; Kahraman, Taş ve Yerdelen, 2016; Black, Brown, Concannon, Donaldson ve Marx, 
2016 ). Sonuçlar incelendiğinde bu araştırmanın sonuçları da dahil olmak üzere pek çok araştırmanın erkekler 
lehine farklılaştığı sonucuna ulaştığını görmekteyiz. Bu nedenle de alan yazında kızların STEM’e ve STEM ile ilgili 
mesleklere ilgilerini çekmek amacıyla birçok proje ve çalışma yapılmaktadır (Akgündüz et al., 2015; Sancar, 
2017). Bu sonuçlarda meslek seçimine cinsiyetçi ve kültürel yaklaşımların etkili olduğu öngörülebilir (Çetin ve 
Temiz, 2019; Günindi Ersöz, 2016; Korkut Oven, 2012). Bu çalışmanın bulgularında STEM kariyer ilgilerinin 
erkekler lehine çıkmasında bölge kültüründeki mesleklere ve eğitime yönelik cinsiyetçi yaklaşımın etkisi olduğu 
söylenebilir. Her ne kadar köylerden ilçeye ve ilçeden il merkezine bu algının azaldığı gözlemlense de hâlâ 
kadınlara yüklenen toplumsal cinsiyet görevleri yüzünden okuyamayan pek çok kadının varlığı görülmektedir. 
Yine bu çalışmaya katılan 1427 öğrenciden 364 tanesinin (%25,5) annesinin hiç okula gitmediği verisine 
ulaşılmıştır. Pek çok kız öğrencinin zorunlu eğitimden sonra (hatta bir kısmı daha öncesinde) eğitimden 
alıkonduğundan kariyer hedefi bulunmadığı görülmektedir. Eğitime devam edebilen kız öğrencilerin ise 
çoğunlukla cinsiyetine daha uygun olduğu düşünülen mesleklere yönelimine izin verildiği için STEM alanlarında 
kariyer ilgilerinin düşük olduğu söylenebilir.   

Öğrencilerin İnovasyon Becerilerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesine Dair Sonuç ve Tartışmalar 

Bu çalışmanın bulgularında öğrencilerin inovasyon beceri düzeyleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Farklı yaş düzeylerinde yapılan pek çok araştırmada da benzer sonuçlara rastlanmaktadır 
(Özdemir Karaca, 2011; Korucu ve Olpak, 2015; Kılıç ve Ayvaz Tuncel, 2015; Chell ve Athayde 2009; Kurt, 2016; 
Kılıçer, 2011). Akkaya (2016) ve Erer (2019) çalışmalarında kadınlar lehine anlamlı fark bulurken Özgür (2013) 
çalışmasında erkekler lehine bulgular elde etmiştir. Çalışmalar incelendiğinde katılımcıların inovasyon beceri 
düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre genel olarak farklılaşmadığı görülmektedir. Bu durumda kadın ve erkek 
öğrencilerin karma eğitim sisteminde benzer bir eğitim almalarının etkisi olmuş olabilir. Her ne kadar meslek 
ilgilerinde toplumsal cinsiyet ayrımının etkisi olsa da okuldaki eğitsel faaliyetlerinde böyle bir ayrımın söz 
konusu olmaması öğrencilerin inovasyon becerileri düzeylerinde cinsiyet değişkeninin anlamlı fark 
oluşturmamasını açıklayabilir.  

Öğrencilerin STEM Kariyer İlgilerinin Öğrencinin Yaşamının Büyük Çoğunluğunu Geçirdiği Yer Değişkeni 
Açısından İncelenmesine Dair Sonuç ve Tartışmalar 

Bu çalışmanın bulgularında STEM kariyer ilgilerinin öğrencilerin yaşamının büyük bölümünü geçirdiği yere 
göre anlamlı farka rastlanmamıştır. Benzer bulgulara Karakaya et al. (2018) ile Kızılay (2018)’ın araştırmasında 
da rastlanmaktadır. Ancak Yelken (2008)’in meslek yönelimlerine yönelik yaptığı çalışmada köy ve kasabadaki 
öğrencilerin öğretmenlik ve ilahiyat alanındaki mesleklere, ilçe ve il merkezlerindeki öğrencilerin STEM 
alanlarındaki mesleklere eğilimli oldukları yönündedir. Can ve Taylı (2014) ise ortaokul öğrencilerinin kariyer 
gelişimlerini incelemiş ve il veya ilçede yaşayan öğrenciler ile yerleşim yerinde üniversite bulunan öğrencilerin 
kariyer gelişimlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmalar incelendiğinde STEM kariyer 
ilgileri yerleşim merkezi büyüdükçe veya üniversite bulunup bulunmamasına göre farklılaşmaktadır. Ancak 
Mardin’de böyle bir farklılığın yaşanmamasının nedeni öğrencilerin bu meslekleri yakın çevrelerinde 
göremediklerinden bu meslek gruplarına uzak-yabancı kalmış olabilirler. Öğrencilerin mesleki kariyer ilgilerine 
etkide bulunacak rol modellerin il merkezinde bile öğretmen, hemşire, doktor vb. yaygın mesleklerle sınırlı 
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kalması bu çalışmada STEM kariyer ilgilerinde yaşamlarının çoğunu geçirdiği yer değişkenine göre farklılık 
oluşmamasının nedeni olabilir.  

Öğrencilerin İnovasyon Becerilerinin Öğrencinin Yaşamının Büyük Çoğunluğunu Geçirdiği Yer Değişkeni 
Açısından İncelenmesine Dair Sonuç ve Tartışmalar 

Bu araştırmada yaşamının büyük çoğunluğunu kasabada geçiren öğrencilerin köyde geçirenlere göre, ilde 
geçirenlerin hem kasaba hem köyde geçirenlere göre inovasyon becerileri yüksek çıkmıştır. Benzer bulgulara 
Akkaya (2016)' nın çalışmasında da rastlanmaktadır. İnovasyon pek çok beceriyi içeren kompleks bir mana 
içermektedir.  Öğrencinin hayatının büyük çoğunluğunu geçirdiği yere göre karşılaştığı uyarıcılar, 
teknolojiler, yaşantı zenginlikleri, problem durumları vb. inovasyon beceri düzeylerinin yaşadıkları yere göre 
şekillenmesinde muhtemel etkilerdir. Mardin’de, özellikle verilerin toplandığı kırsal köylerde çocukların yaşam 
alanındaki hem fiziksel hem sosyal sınırlılık öğrencilerin yaşantı zenginliği bakımından fakir bir çocukluk 
geçirdikleri anlamına gelir. Bu sınırlılık yerleşim yeri küçüldükçe ve kırsallaştıkça daralmaktadır. Ayrıca köy 
yerlerinde sıklıkla yaşanan öğretmen değişiklikleri, ulaşım zorlukları, birleştirilmiş sınıflar gibi eğitimin kalitesini 
düşüren zorluk ve zorunlulukların da etkisi bu durumu açıklayan etkenler arasında yer alabilir. Köyden 
kasabaya, kasabadan il merkezlerine doğru bu şartların iyileşmesi, öğrencilerin yaşam tarzları gereği genişleyen 
uyarıcı zenginliklerinin inovasyon beceri düzeyleri arasındaki bu anlamlı farklılığın nedeni olabilir.  

 

Öğrencilerin STEM Kariyer İlgilerinin Öğrencinin Anne-Baba Mesleği Değişkeni Açısından İncelenmesine Dair 
Sonuç ve Tartışmalar 

Bu araştırmada STEM kariyer ilgisi ile anne ve baba mesleği arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Kızılay 
(2018)' ın bir araştırmasında da öğrencilerin STEM kariyer ilgilerinin anne-baba mesleğinden bağımsız olduğu 
sonucu görülmektedir. Bölgede kız çocuklarının belli kademeden sonra eğitimden mahrum kalmaları hâlâ 
sorundur. Kadının toplumsal rolünün daha çok ev hanımlığı olması sebebiyle öğrencilerin anne meslekleri çok 
çeşitlilik göstermediğinden bu çalışmada annesi maaşlı çalışan veya ev hanımı olarak iki sınıf olarak analiz 
edilmiştir. Çalışan anneler azınlıkta olup veriler incelendiğinde nadiren memur, çoğunlukla işçidirler. Baba 
meslekleri ise daha çok çiftçi, işçi, memur ve serbest meslek gruplarına yayılmıştır. Yani Mardin’deki anne ve 
baba meslekleri incelendiğinde STEM alanlarında kariyer yapmış ebeveynlere fazla rastlanmamaktadır. Bu 
durum da yine ailede veya yakın çevrede STEM meslekleriyle karşılaşmamış öğrencilerin bu mesleklere yabancı 
kalmaya devam ettiğini göstermektedir. 

 

Öğrencilerin İnovasyon Becerilerinin Öğrencinin Anne-Baba Mesleği Değişkeni Açısından İncelenmesine Dair 
Sonuç ve Tartışmalar 

Bu çalışmada öğrencilerin inovasyon beceri düzeylerinin annenin ev hanımı veya maaşlı çalışan olmasına 
göre farklılaşmadığı görülmektedir. Bölgede kadının hem ev işleri hem tarım-hayvancılık faaliyetleri gibi 
zahmetli ve zaman alan işlerinin yanı sıra çok çocuklu aile yapısının da etkisiyle çocuklarının fiziksel ihtiyaçları 
dışında ayırdıkları zaman sınırlıdır. Bu durum öğrencinin inovasyon beceri düzeyine annenin ev hanımı veya 
maaşlı çalışan olmasına göre farklılaşmamasında etkili olabilir. Baba mesleğinde ise durum öğrencilerin 
inovasyon beceri düzeyleri babası memur olanlar lehinedir (Babası işçi ve serbest meslekte olan öğrencilere 
göre). Ancak bu farkın meslekten ziyade memur olan babaların eğitim düzeylerinin yüksek olmasından kaynaklı 
olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Ayrıca memur kesimin daha çok ilçe veya il merkezinde yaşıyor olmaları 
ve öğrencilerin inovasyon becerilerinin ilde yaşayanların lehine çıkan sonuçlarla tutarlılık göstermesi de birlikte 
düşünülmelidir. Dolayısıyla öğrencilerin anne-baba mesleğinin inovasyon beceri düzeylerine tek başına etkili bir 
etken olmadığı söylenebilir. Akkaya (2016) ve Chell ile Athayde (2019)' nin çalışmaları da incelendiğinde yine 
inovasyon beceri düzeylerinin anne baba mesleğine göre farklılaşmadığı görülmektedir. Bu sonuçlarda Mardin 
ilinin kendine has yaşam tarzı ve kültür farkı da göz ardı edilmemelidir. Yani hangi meslek grubuna mensup 
olursa olsun hâlâ pek çok insan ananelerine, bölge kültürüne, aile bağlarına ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı bir 
hayat sürmektedirler. Bu değişime gösterilen direnç öğrencilerin inovatif beceri düzeylerinin gelişimini olumsuz 
etkilemiş olabilir. Ayrıca aynı yerleşim yerlerinde olsa dahi gerek maddi gelir gerekse yaşam tarzındaki keskin 
farklılıklar, çocuğa ve eğitime bakış açısı gibi nedenler de yine bu farklılığın sebebi olabilir.  

Elde edilen bulgular göz önüne alındığında aşağıdaki öneriler sunulabilir; 

 • STEM alanındaki meslekler okulların her kademesinde bu alanlara ilgi uyandıracak etkinliklerle tanıtılabilir. 
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• Mesleklerdeki toplumsal cinsiyet algısının silinmesi için kız öğrencilere bu alanda kariyer yapmış başarılı 
kadın uzmanlar tanıtılabilir.  

• Fen bilimleri derslerinin ilgili alanlarında STEM meslekleri tanıtılarak bu alanlarda kariyer bilinci 
oluşturulabilir. 

• Okullarda inovasyon becerilerini ve STEM ilgilerini geliştirebilecekleri etkinliklere yer verilebilir.  

• Köy ve kasabadaki çocukları inovasyon becerilerini geliştirerek projelerde yer almaları için belediyeler iş 
birliğiyle ücretsiz katılımları sağlanabilir. 

• Sadece Mardin ili ile sınırlandırılmış bu çalışma başka şehir ve bölgelerimizde de yapılabilir. 

• Benzer çalışmalar farklı eğitim kademeleri için de yapılabilir.  

• Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri eğitimin ileri kademelerinde azalmaktadır. Azalan bu ilginin hangi kariyer 
alanlarına kaydığına ve bu kaymanın nedenlerine yönelik çalışmalar yapılabilir. 

• Bu çalışmada veriler sadece ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılara yönelik mülakatlar yapılarak veli, 
öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri de değerlendirilebilir. 
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Öz 

 Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) 
alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nicel 
araştırma yöntemlerinden tekil tarama ve nedensel karşılaştırma modelleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu devlet ortaokulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf düzeyinde öğrenim gören toplam 228 öğrenci 
oluşturmaktadır. Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği (STEM-CIS) veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde, betimsel istatistiksel teknikler, bağımsız 
örneklemler t-testi ile tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Çalışma bulguları, ortaokul 
öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgilerinin ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir. 
Sınıf düzeyine göre, fen, matematik ve teknoloji boyutlarında; yılsonu başarı puanı ile anne ve baba eğitim 
durumunda fen ve matematik boyutlarında; kardeş sayısında ise matematik boyutunda anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Diğer yandan cinsiyet ve aile geliri durumuna göre, STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen bulgular ışığında 
birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: STEM eğitimi, STEM mesleklerine ilgi, ortaokul öğrencileri.  

 

Abstract 

 The aim of this study is to examine the interest levels of middle school students towards career in the 
fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) in terms of various variables. Singular 
screening and causal comparison models, which are among the quantitative research methods, were used in 
the study. The study group of the research consists of a total of 228 students studying at the sixth, seventh and 
eighth grade level of the public middle school. The Scale of Interest for Science, Technology, Mathematics and 
Engineering Career (STEM-CIS) was used as a data collection tool. In the analysis of quantitative data, 
descriptive statistical techniques, independent samples t-test and one-way variance (ANOVA) analysis were 
used. The findings of the study show that the interests of middle school students towards career in STEM fields 
are above average. According to grade level, in science, mathematics and technology dimensions; education of 
parents with year-end achievement score in science and math dimensions; in the number of siblings in 
mathematics dimension were found significant differences. On the other hand, there was no significant 
difference between the levels of interest in career in STEM fields according to gender and family income. As a 
result, some suggestions were made in the light of the findings obtained from the study. 

Keywords: STEM education, Interest in STEM career, middle school students.  

 

Giriş 

Bilimsel bilgi ve teknolojinin hızlı yükselişi karşısında nitelikli insan gücü gereksinimi birçok alanda kendini 
hissettirmektedir. Bu doğrultuda, çok sayıda ülke eğitim sistemlerinin dinamiklerinde köklü değişikliklere gitmiş 
ve kalkınmaya odaklı toplum inşasını 21. yüzyıl becerileri ile şekillendirme yarışına girmiştir (MEB, 2016; NCTM, 
2014; NRC, 2011). Bu minvalde bireysel farklılıkların önemini ortaya koyan anlayışlar öğretim programlarının 
merkezine alınmıştır (CCSSI, 2016; Eurydice, 2011; MEB, 2018; NAEP, 2015). Özellikle problem çözme, eleştirel 
düşünme, akıl yürütme, muhakeme etme gücü, üç boyutlu düşünme, iletişim, girişimcilik, liderlik, öğrenmeyi 
öğrenme, sorumluluk, esneklik ve yaratıcılık gibi evrensel nitelikteki 21. yüzyıl becerilerinin önemi daha da 
artmıştır (NRC, 2011). Bireylerde sahip olması arzu edilen 21. yüzyıl becerilerinin ön planda tutulduğu 
anlayışlardan birisi de STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) eğitimidir. Bu eğitimin temel 
amaçlarından birisi de özgün fikirlerin üretilebilmesi, farklı ve eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasıdır 
(Altunel, 2018). STEM eğitiminin öncelikleri arasında günlük hayatta karşılaştığımız problemler ile muhtevası 
arasında bağ oluşturarak fen, matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinlerini kaynaştırma yer almaktadır 
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(Yamak, Bulut ve Dündar, 2014). Bir başka ifade ile bilgi ve teknolojinin birbiri ile olan uyumunu disiplinlerarası 
bir yaklaşımla ele almaktır. STEM eğitimi sayesinde öğrencilerin; sorunları çözme becerileri ile sorunlara bakış 
açıları gelişir, performansları yükselir ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine katkı sağlanır (Bybee, 2010; 
Çorlu, Capraro ve Capraro, 2014; Yıldırım ve Altun, 2015). Böylelikle çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler ile 
donatılmış nesiller yetiştirmeye imkân sağlanır (NRC, 2011). Aynı zamanda STEM eğitimi ile bireyler dünyanın 
ihtiyaçlarını daha iyi tanıyarak yaratıcı tasarım ve çözümler üretir (Morrison, 2006). Dolayısıyla STEM eğitimi, 
öğrencileri öğrenme sürecinde aktif tutma sanatıdır. Bu sanatta bireylere kazandırılması hedeflenen bilgiler, 
belirli bir yöntem ve düzen dâhilinde gerçekleştirilir (Çorlu et al., 2014). Bu sayede bireyler, dünyanın nasıl bir 
sistem içinde olduğunu ve teknolojiyi nasıl etkin bir şekilde kullanabileceklerini yakından tanıma fırsatı elde 
eder (Bybee, 2010).  

Ülkemizde de STEM eğitimi ile ilgili yayınlanan raporda, ilköğretim ve ortaöğretim öğretim programlarının 
STEM eğitimini kapsayacak şekilde revize edilmesi ve STEM eğitimi çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine 
vurgu yapılmaktadır (MEB, 2016). Bu bakımdan STEM eğitimi ile yürütülecek çalışmaların önemi her geçen 
katlanarak artmaktadır. Özellikle ülkelerin rekabetçi toplumlara dönüşmelerine bağlı olarak ülkemizin de bu 
rekabetçi toplumlar içinde yerini alması gerektiği sıklıkla dile getirilmektedir (Çorlu et al., 2014). Çünkü STEM 
eğitimi, teorik bilgilerin ürüne dönüştürülmesi açısından oldukça değerli kabul edilmektedir (MEB, 2016). 
Ülkemizde STEM eğitimine yönelik artan bir ilgi ve eğilim olmasına rağmen bu eğitime tam bir uyumun 
sağlandığı söylenemez. Ülkemizde özellikle son on yıllık süreçte STEM eğitimi ile çalışmalar artan bir şekilde 
devam etse de bu konuda daha fazla çalışmalara ihtiyaç duyulduğu da aşikârdır. Bu bağlamda, yürütülen 
çalışma sonuçlarının alana katkı sunması umulmaktadır. Nitekim özellikle ortaokul öğrencilerinin kariyer 
seçimleri konusunda STEM alanlarındaki mesleklere yönelik bir eğiliminin olduğu belirtilmekte, STEM alanlarına 
olan alakalarının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır (Akgündüz et al., 2015; Aydın, Saka ve Guzey, 
2017; Balçın, Çavuş ve Topaloğlu, 2018; Dabney et al., 2012). Bu bakımdan özelikle ortaokul öğrencilerinde bu 
konuda farkındalığın ve olumlu tutumun oluşturulması oldukça önemlidir. Çünkü öğrencilerin STEM’e yönelik 
tutumları arttıkça STEM ilgi düzeylerinin de arttığı bilinmektedir (Yolagiden ve Bektaş, 2018). 

STEM eğitimi ile ilgili literatüre bakıldığında, öğrencilerin STEM’e yönelik olumlu bir tutum ve ilgi düzeyine 
sahip oldukları görülmektedir (Balçın et al., 2018; Karakaya, 2017; Karakaya, Avgın ve Yılmaz, 2018; Yerdelen, 
Kahraman ve Taş, 2016; Yolagiden ve Bektaş, 2018). Diğer yandan öğrencilerin STEM alanlarındaki mesleklere 
yönelik ilgilerinin cinsiyet ve başarı değişkenlerine göre farklılaştığı; kız öğrencilerin erkeklerden ve başarıları 
yüksek olan öğrencilerin ise başarısı düşük olanlardan daha fazla ilgili olduğu tespit edilmiştir (Badur, 2018; 
Karakaya, 2017; Karakaya et al., 2018). Ancak kız öğrencilerin fen, teknoloji ve mühendislik kariyer ilgilerinin 
erkek öğrencilerden daha az olduğu da saptanmıştır (Azgın, 2019; Christensen ve Knezek, 2017; Dilek, 2019). 
Bunların yanı sıra fen ve matematik ya da teknoloji ve mühendislik boyutlarında erkeklerin ilgi düzeylerinin 
kızlara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir (Koyunlu ve Dökme, 2018; Ürünibrahimoğlu, 2019). Ayrıca fen ve 
matematik ilgi alanlarında kızların, teknoloji ilgi alanında erkeklerin daha ilgili olduğu da belirlenmiştir (Uğraş, 
2019; Uzunoğlu, 2019). Öğrencilerin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgilerinde cinsiyet faktörünün etkili 
olmadığını belirten çalışmalar da bulunmaktadır (Balçın et al., 2018; Gümüş, 2019; Yerdelen et al., 2016; 
Yolagiden ve Bektaş, 2018). Diğer yandan öğrencilerin STEM alanlarında yer alan mesleklere yönelik ilgileri ile 
sınıf seviyeleri arasında anlamlı ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir (Balçın et al., 2018; Karakaya, 2017; 
Karakaya et al., 2018). Genel olarak, yürütülen çalışmalarda sınıf düzeyi yükseldikçe STEM alanlarındaki 
mesleklere yönelik ilginin azaldığı görülmektedir (Badur, 2018; Balçın et al., 2018; Koyunlu ve Dökme, 2018; 
Uğraş, 2019; Ürünibrahimoğlu, 2019; Yolagiden ve Bektaş, 2018). Ancak STEM mesleklerine yönelik ilgide altıncı 
ve sekizinci sınıf öğrencilerinin ilgi düzeyinin yedinci sınıftakilere göre daha fazla olduğu da bulunmuştur 
(Karakaya, 2017). Benzer şekilde, fen boyutunda altıncı ve sekizinci sınıf öğrencilerinin yedinci sınıftan, 
matematik boyutunda altıncı sınıf öğrencilerin yedinci ve sekizinci sınıflardan daha fazla STEM mesleklerine 
yönelik ilgi duyduğu belirlenmiştir (Karakaya et al., 2018). Sadece teknoloji ve mühendislik boyutlarında sınıf 
düzeyine göre STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgide değişim olmadığı da bulunmuştur (Karakaya et al., 
2018). Bunların yanı sıra sınıf düzeyine göre, anlamlı bir değişmenin olmadığı çalışmaya da rastlanılmaktadır 
(Yerdelen et al., 2016). Yapılan çalışmalar hem anne hem de baba eğitim seviyesi değişkenleri bağlamında 
incelendiğinde, anne ve baba eğitim seviyesi arttıkça öğrencilerin STEM alanlarındaki kariyer ilgilerinde artış 
olduğu belirtilmektedir (Badur, 2018; Uzunoğlu, 2019). Anne eğitim düzeyi artıkça STEM alanlarındaki kariyer 
ilgilerinin de arttığı ancak baba eğitim düzeyine göre değişimin olmadığını belirten çalışmalara da 
rastlanılmaktadır (Dilek, 2019; Uğraş, 2019). Benzer şekilde, anne eğitim durumu sadece fen ve teknoloji 
boyutunda, baba eğitim durumu da sadece fen boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği de rapor edilmiştir 
(Ürünibrahimoğlu, 2019). Bunların yanı sıra anne ve baba eğitim durumuna göre, STEM mesleklerine yönelik 
ilginin değişmediği sonuçlarına da ulaşılmıştır (Koyunlu ve Dökme, 2018; Yolagiden ve Bektaş, 2018). Aile geliri 
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değişkenine göre, aile geliri arttıkça öğrenci ilgilerinin de artığı belirlenmiştir (Badur, 2018; Uğraş, 2019; 
Uzunoğlu, 2019). İlgili alanyazında, aile gelirinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik bir etkisinin olmadığını 
belirten çalışmalar da bulunmaktadır (Koyunlu ve Dökme, 2018; Ürünibrahimoğlu, 2019). 

Sonuç olarak, STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi ile birlikte bu alanlarda kariyer yapmak isteyen 
öğrenci sayısının artırılmasının ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır (Bybee, 
2010; Çorlu et al., 2014; Karakaya, 2017; MEB, 2016; NRC, 2011; Wyss, Heulskamp ve Siebert, 2012). Bu yüzden 
özellikle ortaokul dönemindeki öğrencilerin STEM mesleklerine yönlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Scott 
ve Martin, 2012). Çünkü ortaokul dönemi öğrencilerin kariyer seçimlerinin en fazla şekillendiği bir dönem olarak 
görülmektedir. Aynı zamanda bu dönemde öğrenciler, STEM alanlarını içeren mesleklerde kariyer hedeflerini 
belirlemekte ve bu yönde kararlar almaktadır (Wyss et al., 2012). Dolayısıyla bu yönde yürütülecek çalışmalar 
sayesinde öğrencilerde daha fazla farkındalık oluşturulacaktır. Bu duruma dikkat çeken Christensen ve Knezek 
(2017), bireylerin STEM alanlarında kariyer yapma olanaklarını kapsayan bilgilendirme ya da faaliyetlerin küçük 
yaşlarda yürütülmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, ortaokul öğrencilerinin Fen, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerini çeşitli değişkenler 
(cinsiyet, sınıf düzeyi, yılsonu başarı puanı, anne eğitimi, baba eğitimi, aile gelir düzeyi, kardeş sayısı) açısından 
incelemektir. Bu doğrultuda, ortaokul öğrencilerinin (i) STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin, 
(ii) STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılığının, (iii) 
STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılığının, (iv) 
STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin yılsonu başarı puanı değişkenine göre anlamlı 
farklılığının, (v) STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin anne eğitim durumu değişkenine göre 
anlamlı farklılığının, (vi) STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin baba eğitim durumu 
değişkenine göre anlamlı farklılığının, (vii) STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin aile gelir 
düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılığının, (viii) STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin kardeş 
sayısı değişkenine göre anlamlı farklılığının belirlenmesi çalışmanın alt problemlerini oluşturmuştur. 

Yöntem 

Nicel yaklaşım ile yürütülen çalışmada, tekil tarama ve nedensel karşılaştırma modelleri tercih edilmiştir. 
Tekil tarama ile ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeyleri araştırılmıştır. Diğer 
yandan ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler 
açısından farklılaşıp farklılaşmadığı nedensel karşılaştırma ile araştırılmıştır. Tekil tarama değişkenlerin tek tek 
ya da miktar olarak oluşumlarını belirlemede kullanılan bir model iken nedensel karşılaştırma bireylerden 
oluşan gruplar arasındaki ayrımlılıkların sebeplerini ve elde edilen bulguları koşullar ve katılımcılar üzerinde 
herhangi bir müdahale olmaksızın tespit etmeyi amaçlar (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 
2014; Karasar, 2013).  

Çalışma Grubu 

Çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılabilen ortaokulun altıncı, yedinci ve sekizinci 
sınıf düzeyinde öğrenim gören olan toplam 228 öğrenciden oluşmaktadır. Seçkisiz olmayan uygun örnekleme 
yönteminin tercih edildiği çalışmadaki öğrencilerin belirlenmesinde, araştırmacıya yakınlık ve ulaşılabilir olması 
esas alınmıştır. Seçkisiz olmayan uygun örneklem yöntemindeki çalışma grubunun belirlenmesinde belli bir 
bölge dikkate alınmıyorsa yakın çevrede bulunan ve ulaşılması basit aynı zamanda araştırmada gönüllü  olarak 
yer almak isteyen bireyler yer alır (Erkuş, 2011). Bu yüzden çalışma grubunun oluşturulmasında kolay ulaşılabilir 
aynı zamanda ekonomik bir süreç izlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, yılsonu başarı değişkenine dikkate 
alınrak tek bir kurum ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin demografik özelliklerine ait 
bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo 1.  
Ortaokul Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Veriler 

Değişkenler Gruplar N % Değişkenler Gruplar N % 

Cinsiyet Kız 120 52.6  
Anne Eğitim 

Durumu 

Okuma-Yazma Yok 11 4.8 
Erkek 108 47.4 İlkokul 59 25.9 

 
Sınıf 

6. Sınıf 78 34.2 Ortaokul 79 34.6 
7. Sınıf 60 26.3 Lise 57 25.0 
8. Sınıf 90 39.5 Üniversite ve üzeri 22 9.6 

 
 

Yılsonu Başarı 

0-44 6 2.6  
Baba Eğitim 

Durumu 

Okuma-Yazma Yok 10 4.4 
45-54 13 5.7 İlkokul 57 25.0 
55-69 66 28.9 Ortaokul 63 27.6 
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Puanı 70-84 73 32.0 Lise 67 29.4 
85-100 70 30.7 Üniversite ve üzeri 31 13.6 

 
Kardeş 
Sayısı 

1 kardeş 24 10.5  
Aile Gelir Düzeyi 

750-1000 TL 27 11.8 
2 kardeş 73 32.0 1000-2000 TL 40 17.5 
3 kardeş 66 28.9 2000-3000 TL 90 39.5 
4 kardeş 40 17.5 3000-4000 TL 39 17.1 

5 kardeş ve üzeri 25 11.0 4000 TL ve üzeri 32 14.0 

 

Veri Toplama Aracı 

Öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgilerini belirlemek için Kier, Blanchard, Osborne ve Albert’in 
(2014) Bandura’nın sosyal bilişsel öğrenme teorisine göre geliştirdiği Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik 
Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği (STEM-CIS) kullanılmıştır. Ölçme aracının dilimize uyarlamasını Koyunlu-Ünlü, 
Dökme ve Ünlü (2016) yapmışlardır. Dört boyuttan (fen, matematik, teknoloji ve mühendislik) oluşan ölçeğin 
her bir boyutunda 10 madde bulunmaktadır. Dilimize uyarlaması yapılan ölçme aracının toplam Cronbach Alpha 
iç tutarlık katsayısı .93 olarak belirlenmiştir. Boyutların iç tutarlık katsayıları ise sırasıyla fen boyutu için .86, 
matematik boyutu için .90, teknoloji boyutu için .88 ve mühendislik boyutu için .94 olarak belirlenmiştir. 
Çalışma kapsamında da ölçme aracına ait boyutların iç tutarlık katsayıları hesaplamıştır. Buna göre, fen için .84, 
matematik için .89, teknoloji için .86 ve mühendislik için .88 olarak hesaplanmıştır. Ölçme aracında, tamamen 
katılıyorum ile hiç katılmıyorum arasında beşli Likert tipi bir derecelendirme tercih edilmiştir. Ölçme aracına ait 
örnek maddeler ise aşağıda sunulmuştur. 
1. Gelecekte fenle ilgili bir mesleğe sahip olmak isterim. 
2. Matematik dersine diğer derslere göre çok çalışırım. 
3. Sınıf içi çalışmalarımızda teknoloji kullanmayı seviyorum. 

Öğrencilerin yılsonu başarı puanları belirlenirken uygulamanın yapıldığı dönemden önceki yılsonu ders 
notlarının ortalamaları dikkate alınmıştır. Yılsonu başarı puanları, en çok 100 en az 0 arasında değişmektedir. 
Ortaokul Öğrencilerinin yılsonu başarı puanı; sınavlar ile dönem içinde yapılan ödevler, proje vb. etkinliklere 
dayalı performans puanlarının ortalaması ile hesaplanmaktadır. Yılsonu başarı puanı 1-44 arasında ise “bir”, 45-
54 arasında ise “iki”, 55-69 arasında ise “üç”, 70-84 arasında ise “dört”, 85-100 arasında ise “beş” olarak olarak 
sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma MEB’in ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre yapılmıştır [URL-1]. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada, betimsel istatistiksel teknikler, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) 
analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi ölçeğinin boyutlarına 
ait veri setinin normallik analizleri yapılmıştır. Ölçme aracına ait boyutların çarpıklık değerleri -.40 ile -.85 
arasında, basıklık değerleri ise 1.36 ile -.10 arasında değişmektedir. Çarpıklık ve basıklık katsayıların, ±2 sınırları 
içinde ayrıca 0’a yakın olması normal dağılımın varlığına işaret etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Veri 
setinin normal dağılım göstermesinden dolayı parametrik testlerden yararlanılmıştır. Verilerin her bir grupta 
normal dağılama sahip olması ve gruplardan elde edilen varyansların birbirine eşit olmasından dolayı (p>.05) 
ANOVA uygulanmıştır. ANOVA sonucunda anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 
çoklu karşılaştırma testlerden birisi olan Bonferroni kullanılmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında, etki büyüklüğü 
eta-kare (ŋ

2
) olarak adlandırılan ilişki katsayısına da bakılmıştır. Kısmi eta kare değeri; η

2
<.06 düşük; .06≤η

2
<.14 

orta ve η
2
≥.14 yüksek olarak yorumlanmıştır (Cohen, 1988). Verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. 

Bulgular 

Bulgular bölümünde, ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeyleri; cinsiyet, 
sınıf düzeyi, yılsonu başarı puanı, anne ve baba eğitim durumu, aile gelir düzeyi ve kardeş sayısı değişkenlerine 
göre incelenmiştir. Çalışmanın ilk alt problemi ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi 
düzeylerinin belirlenmesi sorusuna cevap aranmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 2.  
Ortaokul Öğrencilerinin STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgilerine Ait Betimsel Değerler  

Boyutlar N Min.   Max. Ortalama Ortanca Tepe Değer Ss. Toplam  

Fen  228 1.30 5.00 3.93 4.00 3.70 .69 898.10 
Matematik   228 1.00 5.00 3.65 3.80 3.30 .93 833.10 
Teknoloji 228 1.00 5.00 3.80 3.80 4.40 .78 868.00 
Mühendislik 228 1.00 5.00 3.47 3.47 3.00 .82 791.20 
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Tablo 2 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgilerinden en 

yüksek ortalama değer fen boyutundan ( =3.93), en düşük ortalama değer mühendislik boyutundan ( =3.47) 

elde edilmiştir. Diğer yandan matematik boyutu ( =3.65) ile teknoloji boyutuna ( =3.80) ait değerler dikkate 

alındığında öğrencilerin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgileri ortalamanın üzerinde yer almaktadır. 
Araştırmanın ikinci alt problemi olan ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgilerinin 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmış ve elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 3.  
STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgilerin Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet  N   Ss. Sd. t p 

Fen  Kız 120 3.95 .64 226 .45 .64 
Erkek 108 3.91 .75 

Matematik  Kız 120 3.71 .88 226 1.01 .31 
Erkek 108 3.58 .98 

Teknoloji Kız 120 3.89 .64 226 1.73 .08 
Erkek 108 3.71 .90 

Mühendislik Kız 120 3.40 .80 226 -1.23 .21 
Erkek 108 3.54 .84 

Tablo 3’e göre, ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgileri cinsiyet değişkeni 
bağlamında fen, matematik, teknoloji ve mühendislik boyutlarında anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir 
(p>.05). Bu sonuca göre, cinsiyet değişkeni ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi 
düzeylerinde anlamlı bir farklılığa neden olmamıştır. Araştırmanın üçüncü alt problemi ortaokul öğrencilerinin 
STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgilerinin sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği 
sorusuna cevap aranmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 4.  
STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgilerin Sınıf Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

 
Kareler Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Fen Gruplar arası 4.98 2 2.49 5.29 .00* 6>8 .04 
Grup içi 105.93 225 .47 
Toplam 110.92 227  

Matematik Gruplar arası 20.90 2 10.45 13.33 .00* 6>8 .10 
Grup içi 176.30 225 .78 
Toplam 197.20 227  

Teknoloji Gruplar arası 4.33 2 2.16 3.63 .02* 6>8 .03 
Grup içi 134.15 225 .59 
Toplam 138.48 227  

Mühendislik Gruplar arası 3.08 2 1.54 2.27 .10 - - 
Grup içi 152.59 225 .67 
Toplam 155.67 227  

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgileri fen (F(2,225)=5.29; p<.05), 
matematik (F(2,225)=13.33; p<.05) ve teknoloji (F(2,225)=3.63; p<.05) boyutları sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı 
şekilde farklı bulunmuştur. Fakat mühendislik (F(2,225)=2.27; p>.05) boyutunda anlamlı farka rastlanılmamıştır. 
ANOVA sonucunda anlamlı bulunan fen, matematik ve teknoloji boyutlarındaki farklılığın kaynağını belirlemek 
için Bonferroni testi uygulanmıştır. Bulgulara göre, anlamlı bulunan boyutlarda altıncı sınıf öğrencilerin STEM 
alanlarına yönelik ilgi düzeyleri sekizinci sınıf öğrencilerinden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca hesaplanan etki 
büyüklükleri; fen ve teknoloji boyutlarına düşük, matematik boyutunda orta olarak bulunmuştur. Araştırmada 
dördüncü alt problem olan ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin 
yılsonu başarı puanına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmış ve elde edilen 
sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 5.  
STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgilerin Yılsonu Başarı Puanına Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

 
Kareler Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Fen  Gruplar arası 18.20 4 4.55 10.94 .00* 5>3; 5>2; 4>3;4>2 .16 
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Grup içi 92.72 223 .41 
Toplam 110.92 227  

Matematik  Gruplar arası 54.48 4 13.6 21.27 .00* 5>4; 5>3; 5>2; 5>1; 
4>3; 4>2; 4>1 

.27 
Grup içi 142.72 223 .64 
Toplam 197.20 227  

Teknoloji Gruplar arası 2.05 4 .51 .84 .50 - - 
Grup içi 136.43 223 .61 
Toplam 138.48 227  

Mühendislik Gruplar arası 4.75 4 1.19 1.75 .13 - - 
Grup içi 150.92 223 .67 
Toplam 155.67 227  

Tablo 5’e göre, ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgilerinin fen (F(4,223)=10.94; 
p<.05) ve matematik (F(4,223)=21.27; p<.05) boyutlarında anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer yandan teknoloji  
(F(4,223)=.84; p>.05) ve mühendislik (F(4,223)=1.75; p>.05) boyutlarında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır. ANOVA 
sonucunda anlamlı çıkan fen ve matematik boyutlarındaki farklılığın kaynağını belirlemek için Bonferroni testi 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, yılsonu başarı puanı yükseldikçe öğrencilerin 
fen ve matematik alanlarına yönelik ilgi düzeyleri de yükselmektedir. Hesaplanan etki büyüklüleri ise fen ve 
matematik boyutlarında yüksek olarak bulunmuştur. Araştırmanın beşinci alt problemi ortaokul öğrencilerinin 
STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin anne eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterip 
göstermediği sorusuna cevap aranmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 6.  
STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgilerin Anne Eğitim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

 
Kareler Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Fen  Gruplar arası 5.19 4 1.29 2.73 .03* 5>2 .04 
Grup içi 105.73 223 .47 
Toplam 110.92 227  

Matematik Gruplar arası 17.83 4 4.46 5.54 .00* 5>1; 5>2; 5>3 .09 
Grup içi 179.37 223 .80 
Toplam 197.20 227  

Teknoloji Gruplar arası 5.02 4 1.25 2.10 .08 - - 
Grup içi 133.46 223 .59 
Toplam 138.48 227  

Mühendislik Gruplar arası 1.08 4 .27 .39 .81 - - 
Grup içi 154.59 223 .69 
Toplam 155.67 227  

1: Okuma-Yazma Yok; 2: İlkokul; 3: Ortaokul; 4: Lise; 5: Üniversite ve üzeri 

Tablo 6 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgileri fen 
(F(4,223)=2.73; p<.05) ve matematik (F(4,223)=5.54; p<.05) boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ancak 
teknoloji  (F(4,223)=2.10; p>.05) ve mühendislik (F(4,223)=.39; p>.05) boyutlarında anlamlı farka rastlanılmamıştır. 
ANOVA sonucunda anlamlı çıkan boyutlardaki farklılığın kaynağı Bonferroni testi ile incelenmiştir. Sonuçlara 
göre, genel olarak anne eğitim durumu arttıkça öğrencilerin fen ve matematik alanlarına yönelik ilgi düzeyleri 
de artmaktadır. Hesaplanan etki büyüklüleri; fen boyutunda düşük, matematik boyutunda ise orta olarak 
bulunmuştur. Araştırmanın altıncı alt problemi ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik 
ilgi düzeylerinin baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmış ve 
elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 7.  
STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgilerin Baba Eğitim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Fen  Gruplar arası 8.08 4 2.02 4.38 .00* 5>2 .07 
Grup içi 102.84 223 .46 
Toplam 110.92 227  

Matematik Gruplar arası 21.32 4 5.33 6.75 .00* 5>1; 4>1; 3>1; 2>1 .10 
Grup içi 175.88 223 .78 
Toplam 197.20 227  

Teknoloji Gruplar arası 1.64 4 .41 .66 .61 - - 
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Grup içi 136.84 223 .61 
Toplam 138.48 227  

Mühendislik Gruplar arası 1.60 4 .40 .57 .67 - - 
Grup içi 154.07 223 .69 
Toplam 155.67 227  

1: Okuma-Yazma Yok; 2: İlkokul; 3: Ortaokul; 4: Lise; 5: Üniversite ve üzeri 

Tablo 7 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgileri fen 
(F(4,223)=4.38; p<.05) ve matematik (F(4,223)=6.75; p<.05) boyutlarında anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Ancak 
teknoloji (F(4,223)=.66; p>.05) ve mühendislik (F(4,223)=.57; p>.05) boyutlarında anlamlı farka rastlanılmamıştır. 
ANOVA sonucunda anlamlı çıkan boyutlardaki farklılığın kaynağı Bonferroni testi ile incelenmiştir. Sonuçlara 
göre, genel olarak baba eğitim durumu arttıkça öğrencilerin fen ve matematik alanlarına yönelik ilgi düzeyleri 
de artmaktadır. Hesaplanan etki büyüklüleri; fen ve matematik boyutlarında orta olarak bulunmuştur. 
Araştırmanın yedinci alt problemi ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeyleri 
aile gelir düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmış ve elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 8.  
STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgilerin Aile Gelir Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Fen  Gruplar arası 1.37 4 .34 .70 .59 - - 
Grup içi 109.54 223 .49 
Toplam 110.91 227  

Matematik  Gruplar arası 7.25 4 1.81 2.12 .07 - - 
Grup içi 189.95 223 .85 
Toplam 197.20 227  

Teknoloji Gruplar arası 1.09 4 .27 .44 .77 - - 
Grup içi 137.39 223 .61 
Toplam 138.48 227  

Mühendislik Gruplar arası 2.78 4 .69 1.01 .40 - - 
Grup içi 152.89 223 .68 
Toplam 155.67 227  

Tablo 8’e göre, ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgileri fen (F(4,223)=.70; 
p>.05), matematik (F(4,223)=2.12; p>.05), teknoloji (F(4,223)=.44; p>.05) ve mühendislik (F(4,223)=1.01; p>.05) 
boyutları aile gelir durumuna göre anlamlı bulunmamıştır. Bu yüzden ortaokul öğrencilerinin STEM 
alanlarındaki mesleklere yönelik ilgilerinde aile gelirinin bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Araştırmanın son alt 
problemi olan ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin kardeş sayısına 
göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

Tablo 9.  
STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgilerin Kardeş Sayısına Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Fen  Gruplar arası .55 4 .13 .27 .89 - - 
Grup içi 110.37 223 .49 
Toplam 110.92 227  

Matematik Gruplar arası 16.04 4 4.01 4.93 .00* 5>1; 4>1; 3>1; 2>1 .08 
Grup içi 181.16 223 .81 
Toplam 197.20 227  

Teknoloji Gruplar arası .44 4 .11 .17 .94 - - 
Grup içi 138.04 223 .61 
Toplam 138.48 227  

Mühendislik Gruplar arası .39 4 .09 .14 .96 - - 
Grup içi 155.28 223 .69 
Toplam 155.67 227  

Not: Kardeş sayısına kişinin kendisi de dâhil edilmiştir. 

Tablo 9’a göre, ortaokul öğrencilerin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgileri kardeş sayısına göre 
saedece matematik  (F(4,223)=4.93; p<.05) boyutunda anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ancak fen (F(4,223)=.27; 
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p>.05), teknoloji (F(4,223)=.17; p>.05) ve mühendislik (F(4,223)=.14; p>.05) boyutlarında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır. ANOVA sonucunda anlamlı bulunan matematik boyutundaki farklılığın kaynağını belirlemek için 
Bonferroni testi uygulanmıştır. Bu testin sonuçlarına göre, beş ve üzeri kardeşi olanlar, dört kardeş olanlar, üç 
kardeş olanlar ve iki kardeş olanlar tek kardeş olanlara göre matematik boyutunda daha fazla ilgi düzeyine 
sahiptir. Matematik boyutu için hesaplanan etki büyüklüğü ise orta düzey olarak bulunmuştur.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin STEM alanlarındaki mesleklere 
yönelik ilgileri; cinsiyet, sınıf düzeyi, yılsonu başarı puanı, anne-baba eğitimi, aile gelir düzeyi ve kardeş sayısı 
değişkenleri bağlamında ele alınmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarındaki 
mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin seviyesi incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, ortaokul öğrencilerinin 
STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgileri ortalamanın üzerinde bulunmuştur. Bu bulgu alanyazında yer alan 
benzer çalışma sonuçları ile örtüşmektedir (Balçın et al., 2018; Karakaya, 2017; Karakaya et al., 2018; Yerdelen 
et al., 2016; Yolagiden ve Bektaş, 2018). Ortaokul öğrencilerinin STEM alanlarında yer alan mesleklere yönelik 
alakalarının fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarında ortalamanın üzerinde yer alması ülkemizdeki 
STEM eğitimine yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini göstermektedir. Çünkü gelişen teknoloji ile birlikte 
öğrencilerin bilgiye erişimi daha kolay olmaktadır. Bu bakımdan öğrencilerin bu alanlara yönelik olumlu ilgi 
düzeylerinin daha verimli bir şekilde kullanılması ve STEM içerikli öğrenme ortamlarının daha fazla tasarlanması 
gerekir. Özellikle ders öğretmenleri popülerliği her geçen gün artan bu alanlarının birlikteliğine öğrenme 
ortamında daha fazla yer vermeli ve öğrenci ilgilerini iyi bir şekilde organize etmelidir. Çünkü bu yaş grubundaki 
öğrencilerde sağlanacak destekleyici ve cesaretlendirici davranışlar onların gelişimleri açısından son derece 
önem arz eder. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak hazırlanmış bir öğretim programı onların daha 
yaratıcı fikirler üretmesine ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu yüzden ders 
öğretmenleri öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalı ve bu yönlerinin artan bir şekilde ilerlemesine 
yardımcı olmalıdır. 

Araştırmanın diğer bulgusu, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin STEM alanlarındaki mesleklere 
yönelik ilgilerinin cinsiyet değişkenine göre fen, matematik, teknoloji ve mühendislik boyutlarında anlamlı 
farklılık göstermemesi olmuştur. Çalışmanın bu bulgusu, alanyazında yer alan benzer çalışma sonuçları ile 
paralellik göstermektedir (Balçın et al., 2018; Gümüş, 2019; Yerdelen et al., 2016; Yolagiden ve Bektaş, 2018). 
Ancak ilgili alanyazında cinsiyet değişkeni ile STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi arasında farklı türde 
sonuçların olduğu görülmektedir. Bu sonuçlarda STEM alanlarındaki mesleklere yönelik kızların daha ilgili 
olduğu (Badur, 2018; Karakaya, 2017; Karakaya et al., 2018), erkeklerin ise fen, mühendislik ve teknolojiye 
kızlardan daha ilgili olduğu (Azgın, 2019; Christensen ve Knezek, 2017; Dilek, 2019), teknoloji ve mühendislik 
alanlarında erkeklerin daha ilgili olduğu rapor edilmiştir (Koyunlu ve Dökme, 2018; Uğraş, 2019; Uzunoğlu, 
2019). Dolayısıyla STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgide cinsiyete göre farklılıklar görülmektedir. Bu 
farklılığın birçok sebebi olmakla birlikte, temel nedenler arasında ders öğretmenleri ile ailelerin tutumu, sahip 
olunan imkânlar veya yaşanılan çevre gösterilebilir. Araştırmanın bulgularından birisi de sınıf düzeyine göre 
STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilginin farklılık göstermesi olmuştur. Çalışmanın bulgularına göre, fen, 
matematik ve teknoloji boyutlarında altıncı sınıf öğrencilerin STEM alanlarına yönelik ilgi düzeyleri sekizinci sınıf 
öğrencilerinden daha yüksek bulunmuştur. Bu bulguya göre, sınıf düzeyi düşük olan öğrencilerin daha fazla 
STEM alanlarındaki mesleklere ilgi duyduğu söylenebilir. Nitekim alanyazında sınıf düzeyi yükseldikçe STEM 
alanlarındaki mesleklere yönelik ilginin azaldığı görülmektedir (Badur, 2018; Balçın et al., 2018; Koyunlu ve 
Dökme, 2018; Uğraş, 2019; Ürünibrahimoğlu, 2019; Yolagiden ve Bektaş, 2018). Bu yüzden özellikle erken yaş 
grubu öğrencilerinde STEM alanlarındaki mesleklere yönelik farkındalık oluşturmak oldukça önemlidir. STEM ile 
ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarında yapılan çalışmalarda da erken yaş grubu öğrencilerinde STEM 
farkındalığının artırılması gerektiği sıklıkla dile getirilmektedir (Altunel, 2018; Bybee, 2010; MEB, 2016; NAE ve 
NRC, 2014; Wyss et al., 2012). 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise yılsonu başarı puanına göre, STEM alanlarındaki mesleklere 
yönelik ilginin fen ve matematik boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermesi olmuştur. Ortaokul öğrencilerinin 
yılsonu başarı puanına bağlı olarak bu alanlara yönelik ilgilerinin arttığı belirlenmiştir. Ancak teknoloji ve 
mühendislik boyutları yılsonu başarı puanı arasında anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır. Bu bulgular, yılsonu 
başarı puanı yükseldikçe ortaokul öğrencilerinin fen ve matematik içerikli alanlara daha fazla ilgi duyduğunu 
göstermektedir. Teknoloji ve mühendislik boyutlarında farklılığın bulunmamasının nedeni olarak öğrencilerin 
okullarda daha çok fen ve matematik derslerini görüyor olmaları gösterilebilir. Bu yüzden ders öğretmenleri 
öğrencilerinin başarıları doğrultusunda öğrenme ortamlarını geliştirmeli aynı zamanda fen ve matematik 
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derslerini diğer disiplin alanlarıyla bütünleştirmelidir. Bu sayede öğrenciler STEM alanlarını daha yakından 
tanıma fırsatı elde eder. Nitekim alanyazında da öğrenci başarısının STEM alanlarındaki mesleklere yönelik 
ilgide önemli olduğu belirtilmektedir (Badur, 2018; Karakaya, 2017; Karakaya et al., 2018). Nitekim fen ve 
matematik ders notları yüksek olan öğrencilerin STEM mesleklerinde ilerleme isteklerinin daha fazla olduğu 
belirtilmektedir (Dabney et al., 2012). Araştırmanın bir diğer bulgusunda, anne ve baba eğitim düzeyinin STEM 
alanlarındaki mesleklere yönelik ilgide fen ve matematik boyutlarında anlamlı farklılık göstermesi olmuştur. 
Bulgulara göre, anne ve baba eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin fen ve matematik içerikli alanlara daha 
fazla ilgi duyduğu görülmektedir. Bundan dolayı anne ve baba eğitim durumunun öğrencilerin STEM 
alanlarındaki mesleklere yönelmelerinde etkili olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bu bulgu, anne ve baba eğitim 
düzeyi arttıkça bireylerin STEM alanlarındaki kariyer ilgilerinin de arttığına yönelik söylemlerle paralellik 
göstermektedir (Badur, 2018; Uzunoğlu, 2019). Ancak alanyazında, anne ve baba eğitim durumunun STEM 
alanlarındaki mesleklere yönelik ilgide etkili olmadığı da belirlenmiştir (Koyunlu ve Dökme, 2018; Yolagiden ve 
Bektaş, 2018).  

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulguda ise ailenin gelir durumuna göre öğrencilerin STEM alanlarındaki 
mesleklere yönelik ilgisinin değişmemesi olmuştur. Bu bulgulara göre, ailenin gelir durumu öğrencilerin STEM 
alanlarındaki mesleklere yönelik ilgide önemli bir etki etmediği söylenebilir. Bu durumun birçok nedeni olmakla 
birlikte temel nedenlerden birisi uygulamanın yapıldığı çalışma grubu öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzey 
açısından benzer özellik göstermesi olabilir. Çünkü uygulamanın yapıldığı okuldaki öğrencilerin ailelerinin gelir 
düzeyi genellikle orta düzeydedir. Ancak ilgili alanyazında, aile geliri arttıkça öğrencilerin STEM alanlarındaki 
mesleklere yönelik ilgilerinin de artığı belirtilmektedir (Badur, 2018; Uğraş, 2019; Uzunoğlu, 2019). Ancak aile 
gelir düzeyinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgide etkili olmadığını belirten çalışma sonucuna da 
rastlanılmaktadır (Koyunlu ve Dökme, 2018). Araştırmada elde edilen son bulgu, kardeş sayısının artışına bağlı 
olarak öğrencilerin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgilerinin sadece matematik boyutunda anlamlı bir 
farklılık göstermesi olmuştur. Bu durumun en önemli sebebi olarak STEM içerikli alanlardan matematik alanında 
kardeşlerin birbirlerini olumlu şekilde etkilemeleri olarak gösterilebilir. 

Sonuç olarak, STEM eğitimi sahip olduğu özgün/yenilikçi ve dinamik yapısını, ürüne dönüştürülebilir ve 
sürdürülebilir öğrenme anlayışı ile bütünleştirmektedir. STEM eğitimi ile birlikte öğrencilerin aktifleştirilmesinin 
üretkenlik ve özgünlüğü de canlandıracağı ve dolayısıyla öğrencilerin öğrenmeye olan isteğini artıracağı ifade 
edilmektedir (Altunel, 2018). Bu bakımdan bu alanda yürütülecek çalışmaların/araştırmaların katlanarak 
artması hem eğitimciler hem de öğretim programlarına yön verenler açısından oldukça değerlidir. Yürütülen bu 
çalışmanın ülkemizde yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması beklenmektedir. Tüm bu söylemlerin yanında 
çalışmanın belirli sınırlılıkları da bulunmaktadır. Araştırmanın önemli sınırlılıklarından birisi çalışmada sadece 
nicel verilerin kullanılmış olmasıdır. Bu bakımdan, benzer yöndeki çalışmalar nitel verilerle de desteklenebilir. 
Ayrıca farklı yerleşim yerlerini (köy, kasaba, ilçe vb.) de içine alan benzer çalışmalarda yürütülebilir. Çalışmada 
gönüllü öğrencilere yer verilmiştir. Çalışmada yer almak istemeyen öğrencilerin de bu yöndeki düşünceleri 
farklılık gösterebilir. Bunların yanı sıra öğrencilerin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgileri boylamsal 
çalışmalar dâhilinde ele alınabilir. Bu sayede öğrencilerin STEM alanlarındaki mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin 
değişimi yıllar içinde izlenebilir. 
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Öz 

 Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) 
tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tekil tarama 
ve nedensel karşılaştırma modelleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu devlet ortaokulunun altıncı, 
yedinci ve sekizinci sınıf düzeyinden öğrenim gören toplam 228 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri 
toplama aracı olarak FeTeMM tutum ölçeği kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde, betimsel istatistiksel 
teknikler, bağımsız örneklemler t-testi ile tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Çalışma bulguları, 
ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğuna işaret etmektedir. Cinsiyet 
değişkenine göre, 21. yüzyıl becerileri arasında anlamlı bir farklılık varken matematik, fen, mühendislik ve 
teknoloji boyutlarında cinsiyete göre anlamlı bir farlılık bulunmamıştır. Diğer yandan ortaokul öğrencilerinin 
sınıf düzeyi ve yılsonu başarı puanı değişkenlerine göre FeTeMM tutumlarına ait tüm boyutlarda farklılıkların 
olduğu belirlenmiştir. Anne eğitimi değişkeninde matematik ve fen boyutlarında, baba eğitimi değişkeninde ise 
matematik, fen ve 21. yüzyıl becerileri boyutlarında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Aile gelir durumu 
değişkenine göre FeTeMM tutumlarında anlamlı bir farklılık yokken kardeş sayısından ise matematik boyutunda 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen bulgular ışığında birtakım önerilerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: FeTeMM eğitimi, FeTeMM tutum düzeyi, ortaokul öğrencileri.  

 

Abstract 

 The aim of this study is to examine the science, technology, engineering and mathematics (STEM) 
attitudes of middle school students in terms of various variables. Singular screening and causal comparison 
models, which are among the quantitative research methods, were used in the study. The study group of the 
research consists of a total of 228 students studying at the sixth, seventh and eighth grade level of public 
middle school. STEM attitude scale was used as a data collection tool in the study. In the analysis of 
quantitative data, descriptive statistical techniques, independent samples t-test and one-way variance 
(ANOVA) analysis were used. Study findings indicate that STEM attitude levels of middle school students are 
above average. According to the gender variable, while there was a significant difference between 21st century 
skills, no significant difference was found in terms of gender in mathematics, science, engineering and 
technology. On the other hand, it is determined that there are differences in all dimensions of STEM attitudes 
according to the grade level and year-end achievement score variables of middle school students. It was 
determined that there were significant differences in mathematics and science dimensions in mother 
education and mathematics, science and 21st century skills in father education. While there was no significant 
difference in STEM attitudes according to family income status variable, a significant difference was found in 
mathematics dimension from number of siblings. As a result, suggestions were made in the light of the findings 
obtained from the study. 

Keywords: STEM education, STEM attitude level, middle school students. 

 

Giriş 

İçinde bulunduğumuz enformasyon çağında nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayabilmek adına 
bireylerin sahip olması gereken 21. yüzyıl becerileri oldukça önemli bir hal almıştır. Özellikle teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte bireysel farklılıkların öneminin artması bu beceriler ile donatılmış bireylere sahip olma 
ihtiyacını da her geçen gün artırmıştır. Bu bakımdan ülkelerin eğitim politikaları hem nitelik hem de nicelik 
yönünden sürekli sorgulanır hale gelmiş ve yeni nesil bireylerinden beklenen roller de önemli ölçüde değişikliğe 
gidilmiştir. Başta problem çözme olmak üzere akıl yürütme, yaratıcılık, iletişim, esneklik, uyum yeteneği, analitik 
düşünme gibi üst düzey yetkinliklerden oluşan 21. yüzyıl becerileri eğitim sistemlerinin odak noktası haline 
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gelmiştir (National Research Council [NRC], 2011). Bu bağlamda, özellikle öğrenilen bilgilerin ürünlere 
dönüştürüldüğü ve 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasının hedeflendiği ve fen, matematik, teknoloji ve 
mühendislik alanlarından oluşan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) eğitiminin önemi 
de daha belirgin bir hal almıştır. STEM eğitimin temel yaklaşımı ise bilim, matematik, teknoloji ve mühendislik 
alanlarının birlikteliğini sağlamak ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar ki süreçleri bütüncül bir anlayışla 
sürdürmektir (Akgündüz et al., 2015). Bu anlayış ise istekli, sorgulama becerileri taşıyan ve yetenekli öğrencileri 
eğitimlerinin devamında fen, matematik, mühendislik ve teknoloji içerikli alanlara daha fazla yönlendirmekte ve 
teşvik etmektedir (MEB, 2016). STEM eğitimi bu yönüyle öğrencilere sorumluluklar yüklemekte, yaratıcı aynı 
zamanda girişimci özelliklerini etkin bir şekilde kullanmalarına kapı aralamaktadır (Çorlu, Capraro ve Capraro, 
2014). Bilgi çağının en önemli eğitim anlayışını yansıtan STEM eğitimi; bireylerde var olan fakat zaman içerisinde 
körelmiş merak duygularını ön plana çıkararak sorgulamaya dayalı öğrenmeyi öncelemektedir (Altunel, 2018). 

Ülkemizde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik sözcüklerinin kısaltılmalarına bağlı olarak FeTeMM 
şeklinde isimlendirilen bu eğitim yardımıyla öğrencilerin yaşam ve eleştirel düşünme becerileri gelişmektedir 
(Çorlu ve Aydın, 2016; Yıldırım ve Altun, 2015). FeTeMM eğitiminin amaçlarından birisi de öğrenci bilgi ve 
birikimlerini toplumun yarına yönlendirmek ve öğrenme ürünlerinde devamlılığı sağlamaktır (MEB, 2016). Bu 
doğrultuda, disiplinler arası ayrım olmaksızın matematik, teknoloji, fen ve mühendisliğe ait içeriklerin bir araya 
getirilmesi hedeflenmektedir (Wyss, Heulskamp ve Siebert, 2012). Bu yönüyle FeTeMM, entegre bir yapıyı 
benimsemekte ve öğrenme süreçlerinde birçok fırsatı birlikte sunmaktadır (NRC, 2011). 2000 yılların başlarında 
popülerliğini artıran bu akım birçok ülkede olumlu karşılık bulmuştur. Ülkemizde de FeTeMM üzerine çok sayıda 
araştırmalar yürütülmüştür. Bütüncül bir anlayışla yola çıkan FeTeMM eğitiminin hedeflenen çıktıları dikkate 
alındığında nitelikli bir öğretim faaliyetinin yürütülmesinde ümit verici bir yaklaşım olarak nitelendirilmektedir 
(MEB, 2016). Nitekim ülkelerin uluslararası rekabet gücünü artırmada FeTeMM yaklaşımının stratejik bir öneme 
sahip olduğu sıklıkla dile getirilmektedir (Çorlu et al., 2014). Özellikle dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmek 
ve gelişmiş ülkeler seviyesine gelebilmek ve her şeyden önemlisi toplumsal refahı sağlayabilmek için FeTeMM 
alanlarına ilgili, inovasyon algısı yüksek, girişimci ve yaratıcı düşünebilen bir nesle her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyulmaktadır (Bybee, 2010; Christensen ve Knezek, 2017; Kurt, 2019; MEB, 2016). Bu bağlamda 
öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve ilgi düzeylerine göre yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Owen ve Çapan’a 
(2017) göre, öğrencilerin FeTeMM ile ilgili alanları seçmeyi düşünme nedenlerinin başında ilgi ve tutum 
gelmektedir. Dolayısıyla öğrencilerde bu alanlara yönelik farkındalık oluşturmak için ülkemizde FeTeMM içerikli 
çalışmalara her geçen günden daha fazla ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Yürütülen çalışmanın da çıkış noktasını 
oluşturan bu temel anlayışın benzer türdeki çalışmalara katkı sağlaması umulmaktadır. 

FeTeMM ile ilgili alanyazın incelendiğinde, öğrencilerin FeTeMM’e yönelik tutumlarının olumlu düzeyde 
olduğu aynı zamanda FeTeMM’e yönelik tutumları ile FeTeMM mesleklerine yönelik ilgilerinin pozitif yönde 
olduğu görülmektedir (Aydın, Saka ve Guzey, 2017; Balçın, Çavuş ve Topaloğlu, 2018; Murat, 2018; Yolagiden ve 
Bektaş, 2016). Erkek öğrencilerin FeTeMM’e yönelik tutumlarının kızlardan fazla olduğu ayrıca anne ve baba 
eğitim düzeyi ile sosyo ekonomik düzeyi arttıkça FeTeMM tutum düzeyinin de arttığı da belirlenmiştir (Azgın ve 
Şenler, 2019; Çakmak, 2019; Öner, 2019; Uğraş, 2019). Sınıf düzeyi düzeyi değişkenine göre küçük yaş grubu 
öğrencileri lehine anlamlı farklılıklara rastlanılmıştır (Aydın et al., 2017; Öner, 2019; Yolagiden ve Bektaş, 2018). 
Cinsiyet (Aydın et al., 2017; Balçın et al., 2018; Gümüş, 2019; Murat, 2018; Yolagiden ve Bektaş, 2018), anne ve 
baba eğitimine (Aydın et al., 2017) göre anlamlı farklılığın olmadığı çalışmalara da rastlanılmaktadır. Sınıf 
düzeyine göre anlamlı farklılığın bulunmadığı da tespit edilmiştir (Balçın et al., 2018). Ayrıca anne eğitim düzeyi 
artıkça öğrencilerin FeTeMM tutumlarının arttığı ancak baba eğitim düzeyinin etki etmediği çalışma sonuçları da 
bulunmaktadır (Yolagiden ve Bektaş, 2018). Bunların yanı sıra ortaokul öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinden 
bilişsel, duyuşsal ve sosyo-kültürel yönlerinin de arzu edilen seviyede olduğuna yönelik çalışma bulguları da 
bulunmaktadır (Karakaş, 2015). Öğrencilerin 21. yüzyıl öğrenme becerileri dikkate alındığında; aktif öğrenme, 
problem çözme, öğrenmeyi öğrenme ile iletişim becerilerinin iyi seviyede bulunduğu tespit edilmiştir (Bozkurt 
ve Çakır, 2016). Ayrıca başarısı yüksek seviyede olan öğrencilerin düşük seviyeye sahip olan öğrencilere göre 
FeTeMM’e yönelik ilgi düzeylerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir (Karakaya, 2017). 

Sonuç olarak, bireylerin yaşam boyu etkili öğrenmeyi sürdürebilmeleri 21. yüzyıl becerilerine sahip 
olmaları ile mümkün kılınabilir. Çünkü 21. yüzyıl becerileri bireyler için gerekli olan becerileri ve yeterlilikleri 
bünyesinde barındırmaktadır. 21. yüzyıl becerilerini kazandırabilecek bütüncül bir bakış açısı ortaya koyduğu 
için FeTeMM eğitimi de bireylerin yaşam boyu öğrenmelerine önemli katkıları bulunmaktadır (Bybee, 2010). Bu 
bağlamda, etkili bir öğrenme ortamının oluşmasında ve öğrenme çıktılarının kalitesinin artırılmasında FeTeMM 
eğitimi önemli fırsatlar sunmaktadır. Çünkü FeTeMM, öğrencilerin disipliner düşünmesine imkân tanıyan ve 
hem süreci hem de sonucu temsil eden yenilikçi bir yaklaşımdır. FeTeMM eğitiminin bu özelliklere sahip olması 
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21. yüzyıl becerileri ile ilişkisini ortaya koymaktadır. Bundan dolayı FeTeMM eğitimi üzerine yürütülecek 
çalışmalar hem teorik bilgilerin hayata geçirilmesi hem de bireylerin girişimciliğini desteklemesi açısından 
oldukça önemlidir. Tüm bu anlatımlar ışığında, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum düzeylerinin çeşitli 
değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi, yılsonu başarı puanı, anne ve baba eğitimi, aile gelir düzeyi, kardeş sayısı) 
açısından incelemesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ortaokul öğrencilerinin (i) FeTeMM 
tutum düzeylerinin, (ii) FeTeMM tutum düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılığının, (iii) FeTeMM tutum 
düzeylerinin sınıf düzeyine göre anlamlı farklılığının, (iv) FeTeMM tutum düzeylerinin yılsonu başarı puanına 
göre anlamlı farklılığının, (v) FeTeMM tutum düzeylerinin anne eğitim durumlarına göre anlamlı farklılığının,  
(vi) FeTeMM tutum düzeylerinin baba eğitim durumlarına göre anlamlı farklılığının, (vii) FeTeMM tutum 
düzeylerinin aile gelir düzeyine göre anlamlı farklılığının, (viii) FeTeMM tutum düzeylerinin kardeş sayısına göre 
anlamlı farklılığının belirlenmesi çalışmanın alt problemlerini oluşturmuştur. 

 

Yöntem 

Nicel bir yaklaşımının temel alındığı araştırmada; tekil tarama ve nedensel karşılaştırma modelleri birlikte 
birlikte işe koşulmuştur. Tekil tarama, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum düzeylerinin tespit edilmesinde 
kullanılmıştır. Tekil tarama; değişkenlerin tek tek ya da miktar olarak oluşumlarının tespit edilmesinde kullanılan 
bir modeldir (Karasar, 2013). Ayrıca öğrencilerin FeTeMM tutum düzeylerinin bağımsız değişkenler (cinsiyet, 
sınıf düzeyi, yılsonu başarı puanı, anne eğitimi, baba eğitimi, aile gelir düzeyi, kardeş sayısı) açısından farklılaşıp 
farklılaşmadığı nedensel karşılaştırma ile araştırılmıştır. Nedensel karşılaştırma ise bireylerden oluşan gruplar 
arasındaki ayrımlılıkların sebeplerini ve elde edilen bulguları koşullar ve katılımcılar üzerinde herhangi bir 
müdahale olmaksızın tespit etmeyi amaçlar (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Ege Bölgesi’nde yer alan bir ildeki ortaokulun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf 
düzeyinde öğrenim görmekte öğrenciler; örneklemini ise zaman, para ve işgücü kaybı sınırlılıkları dikkate 
alınarak uygun örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılabilen 228 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 
oluşturulmasında seçkisiz olmayan uygun örneklem metodu kullanılmıştır. Seçkisiz olmayan uygun örneklem 
yöntemindeki çalışma grubunun belirlenmesinde belli bir bölge dikkate alınmıyorsa yakın çevrede bulunan ve 
ulaşılması basit aynı zamanda araştırmada gönüllü  olarak yer almak isteyen bireyler bulunur (Erkuş, 2011). Bu 
yüzden çalışma grubunun oluşturulmasında kolay ulaşılabilir aynı zamanda ekonomik bir süreç izlenmiştir. 
Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin demografik özelliklerine ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo 1.  
Ortaokul Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Veriler 

Değişkenler Gruplar N % Değişkenler Gruplar N % 

Cinsiyet Kız 120 52.6  
Anne Eğitim Durumu 

Okuma-Yazma Yok 11 4.8 
Erkek 108 47.4 İlkokul 59 25.9 

 
Sınıf 

6. Sınıf 78 34.2 Ortaokul 79 34.6 
7. Sınıf 60 26.3 Lise 57 25.0 
8. Sınıf 90 39.5 Üniversite ve üzeri 22 9.6 

 
 

Yılsonu Başarı 
Puanı 

0-44 6 2.6  
Baba Eğitim Durumu 

Okuma-Yazma Yok 10 4.4 
45-54 13 5.7 İlkokul 57 25.0 
55-69 66 28.9 Ortaokul 63 27.6 
70-84 73 32.0 Lise 67 29.4 

85-100 70 30.7 Üniversite ve üzeri 31 13.6 
 

Kardeş 
Sayısı 

1 kardeş 24 10.5  
Aile Gelir Düzeyi 

750-1000 TL 27 11.8 
2 kardeş 73 32.0 1000-2000 TL 40 17.5 
3 kardeş 66 28.9 2000-3000 TL 90 39.5 
4 kardeş 40 17.5 3000-4000 TL 39 17.1 

5 kardeş ve üzeri 25 11.0 4000 TL ve üzeri 32 14.0 

 

Veri Toplama Araçları 

Öğrencilerin FeTeMM’e yönelik tutum düzeylerinin tespitinde, Friday Eğitimde Yenilikçilik Enstitüsü’nün 
(2012) geliştirdiği, Özcan ve Koca’nın (2019) dilimize uyarladığı FeTeMM’e Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 
Dört faktörlü ölçeğin matematik boyutunda 8, fen boyutunda 9, mühendislik ve teknoloji boyutunda 9 ve 21. 
yüzyıl becerileri boyutunda ise 11 madde yer almaktadır. Ölçme aracının hesaplanan toplam Cronbach Alpha iç 
tutarlık katsayısı .70 olarak belirlenmiştir. Ölçme aracına ait boyutların iç tutarlık katsayıları sırasıyla; matematik 
faktörü için .86, fen faktörü için .87; mühendislik ve teknoloji faktörü için .86 ve 21. yüzyıl becerileri faktörü için 
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.88 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin dört faktörlü yapısı için yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda elde 
edilen uyum değerleri RMSEA=.05, NNFI=.96, RFI=.95, CFI=.96, IFI=.96, NFI=.96, SRMR=.05 olarak belirlenmiştir. 
Bu çalışma kapsamında da ölçeğe ait boyutların iç tutarlık katsayıları hesaplamıştır. Buna göre; matematik için 
.87, fen için .86, mühendislik ve teknoloji için .83 ve 21. yüzyıl becerileri için .88 olarak hesaplanmıştır. Ölçme 
aracında kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (5) arasında değişen Likert bir derecelendirme yer 
almaktadır. Ölçme aracına ait örnek maddeler ise aşağıda sunulmuştur. 
1. Matematikle ilgili bir kariyer seçmeyi düşünürdüm. 
2. Feni bilmek hayatımı kazanmada bana yardımcı olacaktır. 
3. Mühendislik alanında başarılı olabileceğimi düşünüyorum. 

Öğrencilerin yılsonu başarı puanlarını belirlemek için uygulamanın yapıldığı dönemden önceki yılsonu ders 
notlarının ortalamaları dikkate alınmıştır. Puanlar, en çok 100 en az 0 olabilmektedir. Öğrencilerin yılsonu başarı 
puanı; sınavlar ile dönem içinde yaptıkları ödev, proje vb. etkinliklere dayalı performans puanlarının ortalaması 
ile hesaplanmaktadır. Öğrencilerin yılsonu başarı ortalaması 74.55, standart sapması 14.03, modu 68, medyanı 
74 ve varyansı 196.89’dur. Diğer yandan öğrencilerin yılsonu başarı notu 1-44 arasında ise “bir”, 45-54 arasında 
ise “iki”, 55-69 arasında ise “üç”, 70-84 arasında ise “dört”, 85-100 arasında ise “beş” olarak sınıflandırılmıştır. 
Sınıflandırma yapılırken MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinden yararlanılmıştır [URL-1].  

Verilerin Analizi 

Araştırmada betimsel istatistiksel teknikler, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) 
analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle FeTeMM tutum ölçeğinin boyutlarına ait veri setinin normallik 
analizi yapılmıştır. Ölçme aracına ait boyutların çarpıklık değerleri -.18 ile -.97 arasında, basıklık değerleri ise 
1.81 ile -.72 arasında değişmektedir. Çarpıklık ve basıklık katsayılarının, ±2 sınırları içinde aynı zamanda 0’a daha 
yakın olması normal dağılımın varlığına işaret etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Veri setinin normal 
dağılım göstermesinden dolayı parametrik testlerden yararlanılmıştır. Diğer yandan verilerin her bir grupta 
normal dağılama sahip olması ve gruplardan elde edilen varyansların birbirine eşit olmasından dolayı (p>.05) 
ANOVA uygulanmıştır. ANOVA sonucunda anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için 
çoklu karşılaştırma testi olan Bonferroni testi kullanılmıştır. Aynı zamanda tek yönlü varyans analizinde etki 
büyüklüğü eta-kare (ŋ

2
) olarak adlandırılan ilişki katsayısı da hesaplanmıştır. Belirlenen eta-kare değeri ANOVA 

tablosundaki, gruplar arası varyansın, toplam varyansa bölünmesiyle elde edilmiştir (Can, 2016). Kısmi eta kare 
değeri; η

2
<.06 düşük; .06≤η

2
<.14 orta ve η

2
≥.14 ise yüksek olarak yorumlanmıştır (Cohen, 1988). Yapılan 

analizler de önem seviyesi .05 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular 

Bulgular bölümünde, çalışmanın amacına uygun olarak ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum düzeyleri; 
cinsiyet, sınıf düzeyi, yılsonu başarı puanı, anne ve baba eğitim durumu, aile gelir düzeyi ve kardeş sayısı 
değişkenleri bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın ilk alt problemi olan ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum 
düzeylerinin belirlenmesi sorusuna cevap aranmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 2.  
Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Tutumlarına Ait Betimsel Değerler  

Boyutlar N Min. Max. Ortalama Ortanca Tepe Değer Ss. Toplam  

Matematik 228 1.00 5.00 3.30 3.31 2.88 .98 752.25 
Fen 228 1.22 5.00 3.89 3.88 3.44 .76 888.67 
Mühendislik ve Teknoloji 228 1.00 5.00 3.73 3.77 3.44 .78 852.56 
21. yüzyıl becerileri 228 1.00 5.00 3.99 4.00 4.00 .69 910.27 

 

Tablo 2 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutumları içerisinden en yüksek ortalama değer 

21. yüzyıl becerileri boyutundan ( =3.99), en düşük ortalama değer ise matematik boyutundan ( =3.30) elde 

edilmiştir. Diğer yandan fen boyutu ( =3.89) ile mühendislik ve teknoloji boyutuna ( =3.73) ait değerler de 

dikkate alındığında öğrencilerin FeTeMM tutumları ortalamanın üzerinde yer almaktadır. Araştırmanın ikinci alt 
problemi olan ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 
gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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Tablo 3.  
Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Tutumlarının Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet  N   Ss. Sd. t p 

Matematik Kız 120 3.30 .96 226 .02 .97 
Erkek 108 3.29 1.02 

Fen Kız 120 3.93 .68 226 .83 .40 
Erkek 108 3.85 .84 

Mühendislik ve Teknoloji Kız 120 3.66 .68 226 -1.57 .11 
Erkek 108 3.82 .87 

21. yüzyıl becerileri Kız 120 4.10 .64 226 2.62 .00* 
Erkek 108 3.86 .73 

*p<.05  

Tablo 3 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutumları 21. yüzyıl becerileri boyutunda cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (p<.05). Ortalama değerler dikkate alındığında, kız 

öğrencilerin ( =4.10), 21. yüzyıl becerileri boyutuna ait ortalama değeri erkek öğrencilerden ( =3.86) daha 

fazla bulunmuştur. Diğer yandan ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutumları matematik, fen, mühendislik ve 
teknoloji boyutlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bulunmamıştır (p>.05). Araştırmada üçüncü alt 
problemi olan ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum düzeylerinin sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip 
göstermediği sorusuna cevap aranmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 4.  
Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Tutumlarının Sınıf Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Matematik  Gruplar arası 37.88 2 18.94 23.12 .00* 6>7  
6>8 
7>8 

.17 
Grup içi 184.28 225 .81 
Toplam 222.16 227  

Fen Gruplar arası 9.81 2 4.90 8.99 .00* 6>7  
6>8 
8>7 

.07 
Grup içi 122.76 225 0.54 
Toplam 132.57 227  

Mühendislik ve 
Teknoloji 

Gruplar arası 8.92 2 4.46 7.71 .00* 6>7  
6>8 
7>8 

.06 
Grup içi 130.08 225 .57 
Toplam 139.00 227  

21. yüzyıl becerileri Gruplar arası 3.18 2 1.59 3.33 .03* 6>7  
6>8 
7>8 

.02 
Grup içi 107.66 225 .47 
Toplam 110.84 227  

*p<.05  

Tablo 4 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutumları matematik (F(2,225)=23.12; p<.05), fen 
(F(2,225)=8.99; p<.05), mühendislik ve teknoloji (F(2,225)=7.71; p<.05) ile 21. yüzyıl becerileri (F(2,225)=3.33; p<.05) 
boyutları sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. ANOVA sonucunda anlamlı bulunan 
matematik, fen, mühendislik ve teknoloji ile 21. yüzyıl becerileri boyutlarındaki farklılığın kaynağını belirlemek 
için Bonferroni testi uygulanmıştır. Bu testin sonuçlarına göre, genel olarak sınıf düzeyi azaldıkça öğrencilerin 
matematik, fen, mühendislik ve teknoloji ile 21. yüzyıl beceri düzeylerinin yükseldiği belirlenmiştir. Ancak 21. 
yüzyıl becerileri boyutunda yedinci sınıf öğrencilerinin beceri düzeyi sekizinci sınıf öğrencilerine göre daha fazla 
bulunmuştur. Ayrıca hesaplanan etki büyüklükleri; matematik boyutunda yüksek; fen, mühendislik ve teknoloji 
boyutunda orta; 21. yüzyıl becerileri boyutunda ise düşük düzey olarak bulunmuştur. Araştırmada dördüncü alt 
problemi olan ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum düzeylerinin yılsonu başarı puanına göre anlamlı farklılık 
gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmış ve elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 5.  
Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Tutumlarının Yılsonu Başarı Puanına Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Matematik  Gruplar arası 48.89 4 12.22 15.73 .00* 5>4; 5>3; 5>2; 
5>1; 4>3 

.22 
Grup içi 173.27 223 .77 
Toplam 222.16 227  

Fen Gruplar arası 24.30 4 6.07 12.51 .00* 5>3; 5>2; 5>1; 
4>2; 3>2 

.18 
Grup içi 108.27 223 .48 
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Toplam 132.57 227  
Mühendislik ve 
Teknoloji 

Gruplar arası 12.05 4 3.01 5.29 .00* 5>1; 4>1; 3>1 .08 
Grup içi 126.94 223 .56 
Toplam 138.99 227  

21. yüzyıl becerileri Gruplar arası 28.69 4 7.17 19.47 .00* 5>3; 5>2; 5>1; 
4>3; 4>2; 4>1; 

3>1  

.25 
Grup içi 82.16 223 .36 
Toplam 110.85 227  

*p<.05  

Tablo 5 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutumları matematik (F(4,223)=15.73; p<.05), fen 
(F(4,223)=12.51; p<.05), mühendislik ve teknoloji (F(4,223)=5.29; p<.05) ile 21. yüzyıl becerileri (F(4,223)=19.47; p<.05) 
boyutları yılsonu başarı puanına göre anlamlı bulumuştur. ANOVA sonucunda anlamlı bulunan matematik, fen, 
mühendislik ve teknoloji ile 21. yüzyıl becerileri boyutlarındaki farklılığın kaynağını belirlemek için Bonferroni 
testi uygulanmıştır. Bu testin sonuçlarına göre, genel olarak yılsonu başarı puanı yükseldikçe öğrencilerin 
matematik, fen, mühendislik ve teknoloji ile 21. yüzyıl beceri düzeyleri de yükselmektedir. Ayrıca hesaplanan 
etki büyüklükleri; matematik, fen ve 21. yüzyıl becerileri boyutlarında yüksek, mühendislik ve teknoloji 
boyutunda orta düzey olarak bulunmuştur. Araştırmanın beşinci alt problemi  ortaokul öğrencilerinin FeTeMM 
tutum düzeylerinin anne eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap 
aranmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 6.  
Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Tutumlarının Anne Eğitim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Matematik  Gruplar arası 28.81 4 7.20 8.30 .00* 5>3; 5>2; 5>1;  
4>1; 4>2 

.12 
Grup içi 193.35 223 .86 
Toplam 222.16 227  

Fen Gruplar arası 5.82 4 1.45 2.56 .03* 5>1; 5>2 .04 
Grup içi 126.75 223 .56 
Toplam 132.57 227  

Mühendislik ve 
Teknoloji 

Gruplar arası 4.20 4 1.05 1.74 .14 - - 
Grup içi 134.80 223 .60 
Toplam 139.00 227  

21. yüzyıl becerileri Gruplar arası 4.42 4 1.10 2.32 .06 - - 
Grup içi 106.42 223 .47 
Toplam 110.84 227  

*p<.05; 1: Okuma-Yazma Yok; 2: İlkokul; 3: Ortaokul; 4: Lise; 5: Üniversite ve üzeri 

Tablo 6 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutumları matematik (F(4,223)=8.30; p<.05) ile fen 
(F(4,223)=2.56; p<.05) boyutları anne eğitim durumuna göre anlamlı bulunmuştur. Diğer yandan mühendislik ve 
teknoloji (F(4,223)=1.74; p>.05) ile 21. yüzyıl becerileri (F(4,223)=2.32; p>.05) boyutları anne eğitim durumuna göre 
anlamlı bulunmamıştır. ANOVA sonucunda anlamlı fark bulunan matematik ve fen boyutlarındaki farklılığın 
kaynağını belirlemek için Bonferroni testi uygulanmıştır. Bu testten elde edilen sonuçlara göre, matematik ve 
fen boyutlarında anne eğitim durumu yükseldikçe öğrencilerin FeTeMM tutum düzeylerinde yükseldiği 
belirlenmiştir. Ayrıca hesaplanan etki büyüklükleri; matematik boyutlarında orta, fen boyutunda ise düşük 
düzey olarak bulunmuştur. Araştırmanın altıncı alt problemi olan ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum 
düzeylerinin baba eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmış ve 
elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 7.  
Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Tutumlarının Baba Eğitim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Matematik  Gruplar arası 38.71 4 9.67 11.76 .00* 5>1; 5>2; 4>1;  
3>1; 2>1  

.17 
Grup içi 183.45 223 .82 
Toplam 222.16 227  

Fen Gruplar arası 13.94 4 3.48 6.55 .00* 5>1; 5>2; 5>3;  
4>3; 4>1 

 

.10 
Grup içi 118.63 223 .53 
Toplam 132.57 227  
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Mühendislik ve 
Teknoloji 

Gruplar arası 3.51 4 0.87 1.44 .22 - - 
Grup içi 135.49 223 .60 
Toplam 139.00 227  

21. yüzyıl becerileri Gruplar arası 6.77 4 1.69 3.62 .00* 5>1; 4>1 .06 
Grup içi 104.08 223 .46 
Toplam 110.82 227  

*p<.05; 1: Okuma-Yazma Yok; 2: İlkokul; 3: Ortaokul; 4: Lise; 5: Üniversite ve üzeri 

Tablo 7 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutumları matematik (F(4,223)=11.76; p<.05), fen 
(F(4,223)=6.55; p<.05) ile 21. yüzyıl becerileri (F(4,223)=3.62; p<.05) boyutları baba eğitim durumuna göre anlamlı 
bulunmuştur. Diğer yandan mühendislik ve teknoloji (F(4,223)=1.44; p>.05) boyutu baba eğitim durumuna göre 
anlamlı bulunmamıştır. ANOVA sonucunda anlamlı fark bulunan matematik ve fen boyutlarındaki farklılığın 
kaynağını belirlemek için Bonferroni testi uygulanmıştır. Bu testten elde edilen sonuçlara göre, matematik, fen 
ve 21. Yüzyıl becerileri boyutlarında baba eğitim durumu yükseldikçe öğrencilerin FeTeMM tutum düzeylerinde 
yükseldiği belirlenmiştir. Diğer yandan hesaplanan etki büyüklükleri; matematik boyutlarında yüksek, fen ve 21. 
yüzyıl boyutlarında orta düzey bulunmuştur. Araştırmanın yedinci alt problemi olan ortaokul öğrencilerinin 
FeTeMM tutum düzeylerinin aile gelir düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap 
aranmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 8.  
Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Tutumlarının Aile Gelir Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Matematik  Gruplar arası 3.92 4 .98 1.00 .40 - - 
Grup içi 218.23 223 .97 
Toplam 222.15 227  

Fen Gruplar arası .97 4 .24 .41 .79 - - 
Grup içi 131.59 223 .59 
Toplam 132.56 227  

Mühendislik ve 
Teknoloji 

Gruplar arası .26 4 .06 .10 .98 - - 
Grup içi 138.74 223 .62 
Toplam 139.00 227  

21. yüzyıl becerileri Gruplar arası 1.69 4 .42 .86 .48 - - 
Grup içi 109.15 223 .48 
Toplam 110.85 227  

p<.05 

Tablo 8 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutumları matematik (F(4,223)=1.00; p>.05), fen 
(F(4,223)=.41; p>.05), mühendislik ve teknoloji (F(4,223)=.10; p>.05) ile 21. yüzyıl becerileri (F(4,223)=.86; p>.05) 
boyutları aile gelir durumuna göre anlamlı bulunmamıştır. Elde edilen bulgulara göre, ortaokul öğrencilerinin 
FeTeMM’e yönelik tutumlarında aile gelirinin bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Bir başka ifade ile ortaokul 
öğrencilerinin matematik, fen, mühendislik ve teknoloji ile 21. yüzyıl becerilerine yönelik tutum düzeylerine 
ailelerinin gelir durumununun etkisinin olmadığı ifade edilebilir.  

Araştırmanın sekizinci ve son alt problemi olan ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum düzeylerinin kardeş 
sayısına göre anlamlı farklılık gösterip  göstermediği sorusuna cevap aranmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir.  

 
Tablo 9.  
Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Tutumlarının Kardeş Sayısına Göre ANOVA Sonuçları 

 
Boyutlar 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
Sd. 

Kareler 
Ortalaması 

 
F  

 
p 

 
Anlamlı Fark  

 
ŋ

2
 

Matematik  Gruplar arası 15.80 4 3.95 4.27 .00* 3>1 .07 
Grup içi 206.35 223 .92 
Toplam 222.15 227  

Fen Gruplar arası .93 4 .23 .39 .81 - - 
Grup içi 131.63 223 .59 
Toplam 132.56 227  

Mühendislik ve 
Teknoloji 

Gruplar arası 3.65 4 .91 1.50 .20 - - 
Grup içi 135.35 223 .60 
Toplam 139.00 227  
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21. yüzyıl becerileri Gruplar arası 1.55 4 .38 .79 .53 - - 
Grup içi 109.30 223 .49 
Toplam 110.85 227  

*p<.05 Not: Kardeş sayısına kişinin kendisi de dâhil edilmiştir. 

Tablo 9 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutumları matematik (F(4,223)=4.27; p<.05) 
boyutunda anlamlı bulunmuştur. Ancak fen (F(4,223)=.39; p>.05), mühendislik ve teknoloji (F(4,223)=1.50; p>.05) ile 
21. yüzyıl becerileri (F(4,223)=.79; p>.05) boyutları kardeş sayısına göre anlamlı bulunmamıştır. ANOVA testi 
sonucunda anlamlı bulunan matematik boyutundaki farklılığın kaynağını belirlemek için Bonferroni testi 
uygulanmıştır. Bu testin sonuçlarına göre, matematik boyutunda üç kardeş olanların tek kardeş olanlardan daha 
fazla FeTeMM tutum düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Matematik boyutu için hesaplanan etki büyüklüğü 
ise orta düzey olarak bulunmuştur.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışma kapsamında ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum düzeyleri; cinsiyet, sınıf düzeyi, yılsonu başarı 
puanı, anne-baba eğitimi, aile gelir düzeyi, kardeş sayısı değişkenleri açısından ele alınmıştır. Bu doğrultuda, 
öncelikle ortaokul öğrencilerinin FeTeMM’e yönelik tutum düzeyleri incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 
ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, 
alanyazında yer alan benzer çalışma sonuçları ile paralellik göstermektedir (Aydın et al., 2017; Balçın et al., 
2018; Murat, 2018; Yolagiden ve Bektaş, 2016). Bu bulgulara göre, ortaokul öğrencilerinin FeTeMM tutum 
düzeylerinin olumlu yönde olduğu söylenebilir. Bu durumun nedeni olarak içinde bulunduğumuz bilgi çağında 
fen, matematik, mühendislik ve teknoloji içerikli alanların popülerliğinin artması ve her geçen gün bu alanlarda 
yürütülen çalışmaların günlük yaşamda karşılık bulması gösterilebilir. Ortaokul öğrencilerinin FeTeMM’e yönelik 
olumlu bir tutum içinde olmaları ders öğretmenlerine de önemli sorumluluklar/görevler yüklemektedir. Ders 
öğretmenleri öğrencilerinin FeTeMM yönelik ilgi ve tutum düzeylerini dikkate alarak onları yönlendirmeli ve bu 
yöndeki çabalarını desteklemelidir. Bu sayede öğrencilerin FeTeMM’e yönelik farkındalıkları artırılmış ve bu 
alanlara yönelik olumlu tutumları daha verimli bir şekilde değerlendirilmiş olur. 

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise ortaokul öğrencilerinin FeTeMM’e yönelik tutumlarının cinsiyet 
değişkenine göre 21. yüzyıl becerileri boyutunda farklılık göstermesi olmuştur. Kız öğrencilerin 21. yüzyıl 
becerilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin FeTeMM’e yönelik tutumlarını 
oluşturan fen, matematik ve mühendislik ve teknoloji boyutlarında ise anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır. Bu 
bulguların bir kısmı, ilgili alanyazındaki çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Aydın et al., 2017; Balçın 
et al., 2018; Gümüş, 2019; Murat, 2018; Yolagiden ve Bektaş, 2018). Ancak alanyazında erkek öğrencilerin 
FeTeMM’e yönelik tutum düzeylerinin kızlardan daha iyi olduğuna yönelik sonuçlar da bulunmaktadır (Azgın ve 
Şenler, 2019; Çakmak, 2019; Öner, 2019; Uğraş, 2019). Bu çelişkinin nedeni olarak öğrencilerin sahip olduğu 
imkânların farklılıklar göstermesi olabilir. Araştırmanın dikkat çekici bir diğer bulgusu ise sınıf düzeyi azaldıkça 
ortaokul öğrencilerin FeTeMM’e yönelik tutum düzeylerinin yükselmesidir. Bu bulgu ilgili alanyazındaki çalışma 
sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Aydın et al., 2017; Öner, 2019; Yolagiden ve Bektaş, 2018). Aynı 
zamanda elde edilen bulgu, erken yaş grubu öğrencilerinde oluşturulacak FeTeMM farkındalığın önemine vurgu 
yapmaktadır. Nitekim bu duruma dikkat çeken Christensen ve Knezek’e (2017) göre, öğrencilerin FeTeMM 
içerikli alanlarda kariyer yapmalarında ve bu alanlara yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde erken yaşlardaki 
farkındalığın önemli olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde, erken yaşlarda FeTeMM’e yönelik olumlu ilgi 
uyandırmanın ve farkındalık oluşturmanın ülkemiz eğitim ve ekonomi seviyesi için önemli bir adım olacağı 
belirtilmektedir (Azgın, 2019). Ayrıca FeTeMM eğitimi ile ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası değerlendirme 
raporlarında da teknolojiye erişim yaşının düştüğünü dolayısıyla erken yaşlardaki FeTeMM eğitiminin önemli bir 
hale geldiği belirtilmektedir (Altunel, 2018; Bybee, 2010; MEB, 2016; NAE ve NRC, 2014; Wyss et al., 2012). 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise ortaokul öğrencilerinin yılsonu başarı puanı yükseldikçe 
FeTeMM tutum düzeylerinin de yükselmesi olmuştur. Bu bulgu, başarısı yüksek olan öğrencilerin FeTeMM’e 
yönelik ilgi düzeyleri de yüksektir sonucunu desteklemektedir (Karakaya, 2017). Bu bulguya göre, ortaokul 
öğrencilerinin başarısı arttıkça FeTeMM’e yönelik olumlu bir bakış açısı içinde olduklarını göstermektedir. 
FeTeMM eğitiminin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkıları olduğu bilinmektedir (Yıldırım ve Altun, 
2015). Dolayısıyla yılsonu başarı puanına bağlı olarak FeTeMM tutum düzeyinin arttığı düşünüldüğünde, bu 
öğrencilerin FeTeMM içerikli faaliyetlere yönlendirilmesi kendilerini daha fazla geliştirmelerine fırsat tanıyabilir. 
Araştırmanı bir diğer bulgusunda, öğrencilerin fen ve matematik boyutlarında anne eğitim durumu yükseldikçe 
öğrencilerin FeTeMM tutum düzeylerinde yükseldiği belirlenmiştir. Benzer şekilde, öğrencilerin fen, matematik 
ve 21. yüzyıl becerileri boyutlarında baba eğitim durumu artıkça FeTeMM tutum düzeylerinin de yükseldiği 
belirlenmiştir. Bu bulgular, alanyazındaki benzer çalışma sonucu ile paralellik göstermektedir (Azgın ve Şenler, 
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2019). Ancak alanyazında anne ve baba eğitim düzeyinin ortaokul öğrencilerinin FeTeMM’e yönelik tutumları 
üzerinde etkili olmadığına yönelik çalışma bulgularına da rastlanılmaktadır (Aydın et al., 2017; Çakmak, 2019). 
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin FeTeMM’e yönelik tutumu anne ve baba eğitim düzeyine 
bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu doğrultuda, ebeveynlerin eğitim düzeyinin çocuklarının FeTeMM’e 
yönelik tutumlarında da etkili olduğu söylenebilir. Bundan dolayı ailelerin eğitim seviyelerini yükseltmesi, 
çocuklarının ilgi duyduğu alanların farkında olması ve onların gelişimlerini desteklemesi oldukça önemlidir. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise ortaokul öğrencilerinin FeTeMM’e yönelik tutumunda aile 
gelirinin bir etkisinin olmadığıdır. Elde edilen bu bulguya göre, ortaokul öğrencilerinin gelir düzeyine bağlı olarak 
FeTeMM tutumlarının değişmediği söylenebilir. Bu durumun birçok sebebi olmak birlikte temel sebepler 
arasında çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin genellikle benzer özellik 
göstermesidir. Nitekim uygulamanın yapıldığı okuldaki öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyi çoğunlukla orta 
düzeydedir. Bu durum çalışmanın bir sınırlılığı olmakla birlikte sahip olunan imkânların FeTeMM’e yönelik 
tutum üzerinde etkili olmadığını gösterebilir. Nitekim bilgisayara sahip öğrenciler ile bilgisayara sahip olmayan 
öğrencilerin FeTeMM kariyer ilgilerinde anlamlı bir farklılık olmadığı belirtilmektedir (Azgın ve Şenler, 2019). 
Araştırmanın sonuncu bulgusunda, üç kardeş olanların tek kardeş olanlardan daha fazla FeTeMM’e yönelik 
olumlu bir tutum içinde oldukları görülmektedir. Bu bulguya göre, kardeş sayısı arttığında öğrencilerin 
FeTeMM’e yönelik matematik tutumunda anlamlı bir farklılığın olduğu söylenebilir. Bu durumun en önemli 
nedeni ise kardeşlerin FeTeMM farkındalıklarının birbirlerini olumlu yönde etkilemeleri olarak gösterilebilir. 

Sonuç olarak, sorgulamaya dayalı öğrenci merkezli FeTeMM eğitiminin ülke ekonomisinin daha ileriye 
taşınması için eğitim sistemine transfer edilmesi gerektiği sıklıkla dile getirilmektedir (MEB, 2016; NRC, 2011; 
NAE ve NRC, 2014). Bu bakımdan nitelikli bir öğretim anlayışının oluşmasında FeTeMM eğitimi önemli bir 
noktada durmaktadır (Altunel, 2018). Çalışmadan elde edilen ortaokul öğrencilerinin FeTeMM’e yönelik 
tutumlarının olumlu düzeyde olması da öğrencilerin FeTeMM alanlarına yönelik tutumlarının iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Tüm bu anlatımlar ışığında çalışmanın belirli sınırlıkları da 
bulunmaktadır. Çalışmanın en önemli sınırlılığı ise yılsonu başarı puanı değişkenini dikkate alındığı için 
çalışmanın tek bir kurumla sınırlı tutulmasıdır. Bu yüzden yürütülecek benzer çalışmalar da farklı kurum ve 
yerleşim yerleri dâhil edilebilir. Çalışmanın bir diğer sınırlılığı ise çalışmanın nicel verilerden oluşmasıdır. Benzer 
çalışmalar nitel verilerle de desteklenebilir.  
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Öz 

 Eğitim sisteminde etütler öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri pekiştirdiği yarı formal çalışmalardır ve 
genelde konuyla ilgili alıştırmaların yapılmasını içerir. Bu çalışmada, lise kimya dersi etütlerinde işbirlikli 
öğrenme yöntemi kullanılmasının 9. sınıf öğrencilerinin “Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler” konusunu 
kavramalarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya Mesleki Teknik ve Anadolu lisesinde öğrenim gören ve 9. sınıfa 
devam eden toplam 72 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, rasgele belirlenen sabit (19), kontrol (27) ve deney (26) 
gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Deney grubuna okul saatlerinden sonra işbirlikli öğrenme 
yönteminin yeniden düzenlenmiş Jigsaw tekniği, kontrol grubuna öğretmen merkezli öğretim yöntemi 
uygulanırken, sabit (kör) gruba ise hiçbir müdahalede bulunulmamış, okulda aldıkları eğitim temel olarak 
alınmıştır. Veriler mülakat ve ön test /son test olarak uygulanan kavram başarı testi ile toplanmıştır. Ayrıca, üç 
haftalık süreç sonrasında deney grubundan rasgele seçilen beş öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Testten elde 
edilen veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD-testi kullanılarak analiz edilmiştir.  Ses kayıt 
cihazı kullanılarak yapılan mülakatlar ise önce metne dönüştürülerek anekdotlar sunulmuştur. Araştırmanın 
sonucunda, düzenlenmiş jigsaw tekniğinin uygulandığı deney grubunun akademik başarı puanları ile kontrol 
grubu başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık görülmüştür Kontrol grubu öğrencilerinin de 
sabit grupta yer alan öğrencilere göre başarılarının arttığı görülmüştür. Yapılan mülakat sonucunda uygulanan 
teknik ile ilgili öğrenciler “grupların dağılımı aktif olmamızı sağladı” gibi  olumlu görüşler ifade etmişlerdir. 
Jigsaw tekniğinin düzenlenmiş halinin etüt çalışmalarında daha etkili olması benzer programlar yürütülen resmi 
ve özel okullarda kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: işbirlikli öğrenme, Jigsaw tekniği, kimya öğretimi, akademik başarı, etüt. 

 

Abstract 

 Recitation hours are semi-formal learning activities involve exercises to comprehend as already studied 
topic.  This study aims to investigate effects of a revised collaborative learning technique on students’ 
chemistry understanding in an afterschool recitation program. The participants were 72 ninth grade students 
who enrolled an afterschool recitation program. In the study, semi-experimental research design was 
employed. While the revised Jigsaw technique was used in the experimental group, the teacher-centered 
exercises (taking tests) was used in control group and no intervention took place in the blank group. The data 
were collected by individual interviews and a conception test, which was used as pre- and posttest. After the 
treatment, five randomly selected students from the experimental group were also interviewed. The interviews 
were recorded and later transcribed verbatim. One-way variance analysis (ANOVA) was administrated to the 
test data. The results showed significant difference between the groups in favor of the experimental group. 
Control group students’ understanding increased when compared to the students in the blank group. The 
participants also stated positive opinions about the technique being used. As Jigsaw technique is more effective 
in recitation hours, it can be used in public and private schools where similar programs are carried out. 

Keywords: collaborative learning, jigsaw technique, chemistry teaching, academic achievement, recitation. 
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Giriş 

Etkili bir öğretimde, öğrencilere sunulan bilgilerin içselleştirilmesi ve farklı  durumlar karşısında  bu bilgileri 
kullanabilecekleri ortamların geliştirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Etüt saatlerinde uygulanan yöntemler 
öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerilerini bütünleştirmelerine ve özümsemelerine olanak sağlayarak 
öğrenmeyi arttırmaya yönelik olmalıdır (Doğan ve Bozgeyikli, 2015). Nitekim ders saatlerinden sonra uygulanan 
etüt çalışmalarının yapılma amaçları arasında,  öğrencilere verimli  ders çalışma becerisi kazandırma ve 
bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olma, öğrencinin kendine güven, kendini özgürce ifade etme, yaratıcılık, 
etkin iletişim kurma, soru sorarak çözümler üretme ve araştırmacılık gibi özelliklerini desteklemek şeklinde 
yönergeler yer almaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin aktif olarak edindikleri bilgiler geleneksel öğretim 
yönteminde hazır olarak sahip oldukları bilgilerden daha kalıcı olmaktadır. Bu anlamda öğrencilerin zihinlerinin 
aktif ve deneyimlerinin canlı tutulması, öğrenme başarıları açısından büyük önem taşımaktadır (Tanel, 2006; 
Tezcan, Yılmaz ve Babaoğlu, 2005). Öğretim süreçlerinin kalitesini artırmaya yönelik etkili müdahalelerin 
gerçekleşmesi için öncelikle bu süreçte öğrenciler etkinlik planlamaya ve etkileşimler aracılığıyla öğrenmeye 
teşvik edilmelidir. Yapılan çalışmalar işbirlikli öğrenme yönteminin geleneksel öğrenme yöntemine göre daha 
etkili olduğunu göstermektedir (Çakır, Ballıel, Sarıkaya, 2013; Gök, 2006; Kıncal, Ergül, Timur, 2007; Şengören, 
2006; Taşdemir, Sarıkaya, 2005). İşbirlikli öğrenme yönteminin, öğrencilerin çalışmaları sonucunda ortaya bir 
ürün koyabilmesi, grup bireyleri arasında dayanışmanın sağlanması, bilimsel süreç becerilerinin gelişmesinde 
etkili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla öğretim programlarında öğrencilerin sahip olması hedeflenen kazanımların 
öğrencilere kazandırılma düzeylerinde olumlu bir artış elde edilmesi işbirlikli öğrenme yöntemi ile sağlanabilir.  
Ancak öğretim sürecinde işbirlikli öğrenme yönteminde popüler olarak kullanılan jigsaw tekniği ile ilgili yapılan 
çalışmalarda araştırma yapılırken çok fazla zaman alması, her bir üyenin uzmanlaşmasını sağlamaması gibi 
olumsuz öğrenci görüşlerinin yer aldığı görülmektedir (Maden, 2011; Özdilek, Erkol, Doğan, Doymuş ve 
Karaçöp, 2010).  

Bu gibi eksiklikler nedeniyle Jigsaw tekniği yeniden düzenlenerek öğrencilerde olumsuz görüşlerin 
giderilmesi ve verimli bir öğretim ortamı oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada, Kimya dersi etütlerinde 
işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılmasının 9. sınıf öğrencilerinin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” konusunu 
kavramalarına etkisi araştırılmıştır. Kimyanın farklı dallarının temel konusu olan “Kimyasal Türler Arası 
Etkileşimler” bu öneminden dolayı araştırma konusu olarak seçilmiştir. 

Yöntem 

Araştırmada, rasgele belirlenen sabit (kör), kontrol ve deney gruplarının bulunduğu yarı deneysel 
araştırma deseni kullanılmıştır. Okul saatlerinin bitiminden sonra etüt çalışmalarında  işbirlikli öğrenme 
yönteminin yeniden düzenlenmiş Jigsaw tekniğinin uygulandığı grup deney, , etüt saatlerinde sadece çeşitli  
alıştırmaların yapıldığı grup kontrol, ders sonrası planlı bir çalışma faaliyetine dahil olmayan grup ise sabit (kör) 
gruptur.  

Katılımcılar 

Araştırmaya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören ve 9. sınıfa devam eden toplam 72 

öğrenci katılmıştır. Deney grubunda 26, kontrol grubunda 27 ve sabit (kör) grupta 19 öğrenci bulunmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma üç haftalık bir süreçte yedi saatlik ders kapsamında sürdürülmüştür. Veriler, ön test ve son 

test olarak Elgün’ün (2016) çalışmasında kullanmış olduğu, geçerlik ve güvenirliği sağlanan 19 çoktan seçmeli 

sorudan oluşan kavram başarı testi ile toplanmıştır.  Üç haftalık süreç sonrasında deney grubundan rasgele 

seçilen beş öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Mülakatlar, laboratuvar ortamında bireysel olarak 

gerçekleştirilmiştir. Her bir mülakat yaklaşık olarak beş dakika olup, ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. 

  Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Kavram Testi (KTAEKT) 

  Çalışmada deney ve kontrol gruplarına kimyasal türler arası etkileşimler konusunu kapsayan kavram 
testi ön test-son test olarak uygulanmıştır. Kavram başarı testi, 20 (yirmi) çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 
Ancak çalışmamızda 19 soruluk çoktan seçmeli test kullanılmıştır. Bir (1)  soru iptal edilip 19 soru üzerinden 
değerlendirme yapılmıştır. Test bu haliyle alan uzmanlarının, diğer okullarda görev yapan kimya 
öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuş, kimya ders kitabı ve çeşitli test kitaplarının kapsamı dikkate 
alınmıştır. Testin kapsam geçerliliği deneyimli öğretmenler ve uzman akademisyenlerce onaylanmıştır. KTAEKT 
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10. sınıfta öğrenim gören 50 öğrenci ile uygulanmış ve güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0,75 olarak 
bulunmuştur. 

  Uygulama Süreci 

Deneysel tasarım çerçevesinde uygulanan çalışmada Tablo 1’de görüldüğü gibi üç sınıfa da KTAEKT ön 

test ve son test şeklinde uygulanmıştır. Kontrol grubuna geleneksel öğrenme yöntemi ile ders işlenmiş olup, 

konu sonrası alıştırma soruları çözülerek konu kısaca açıklanmıştır. Deney grubuna da aynı şekilde konu anlatımı 

yapıldıktan sonra  işbirlikli grupların konu tekrar çalışması ve grup bireylerinin dönüşümlü olarak birbirlerini 

çalıştırdığı yani öğrencilerin aktif olduğu grup çalışması yaptırılmıştır.  

Tablo 1.  
Sabit (Kör), Kontrol ve Deney Gruplarının İşleyişi 

Grup  Uygulama Öncesi uyUygulamaU                 Uygulama Uygulama sonrası 

Sabit (Kör) 
Grup 

Ön test Konular daha önce derste işlenmiş, hiçbir 
planlı çalışma faaliyetinde bulunulmamıştır. 

Son test  

Kontrol Grup Ön test Konular daha önceden derste işlenmiş, tekrar 
etmek amacıyla alıştırma soruları çözülmüştür. 

Son test  

Deney Grup Ön test Konular daha önce derste işlenmiş, işbirlikli 
öğrenme yöntemi, düzenlenmiş jigsaw tekniği 
ile grup çalışması yaptırılmıştır. 

Son test  
Bireysel 

mülakatlar  

Deney grubunda yeniden düzenlenen Jigsaw tekniğinin uygulama aşamaları aşağıda verilen tabloda yer 

almaktadır. 

Tablo 2’de gösterildiği gibi ilk ders saati öğrenciler gruplara ayrılır  ve  grupları gösteren tablo tahtaya 

yazılır, çalışma yaprakları gruplara dağıtılır. Her grup üyeleri beraber çalışarak diğer gruplara anlatacakları 

gerekli notlarını çıkarırlar. Öğretmen rehber olarak grupları yönlendirir,  anlamadıkları noktaları gösterir ve 

açıklar. 

Tablo 2.  
Deney Grubu Düzenlenen Jigsaw Tekniği Uygulama Süreci 

Gruplar ve 

Konular 

1.Ders 

1.Grup 

(İyonik Bağ) 

2.Grup 

(Kovalent Bağ) 

3.Grup 

(Metalik Bağ) 

4.Grup 

(Van der Walls Bağ) 

5.Grup 

(Hidrojen Bağ) 

 

Her grup kendi 

konusuna 

çalışır. 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

Tablo 3’de yer alan grup değişimleri tahtaya yazılır. Grup başkan ve yardımcıları (A1- A2) → (B3, C3, 

D3, E3), ( B1-B2) →(A3, C4, D4, E4),... şeklinde sabit kalarak karşılarında oluşturulan dinleyici gruplara çalışarak 

not çıkardıkları konuları görseller yardımıyla anlatırlar. Dinleyici gruplar dönüşümlü olarak bundan sonraki 

derslerde ilerler.  Dinleyen gruplardan (A3, B3, C3, D3, E3) öğrencileri asıl gruplarına dönerek anlatacakları 

konuya bir sonraki ders için hazırlık yaparlar. 
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Tablo 3.  

Deney Grubu Düzenlenen Jigsaw Tekniği Uygulama Süreci 

Gruplar ve 

Konular 

2.Ders 

1.Grup 

(İyonik Bağ) 

2.Grup 

(Kovalent Bağ) 

3.Grup 

(Metalik Bağ) 

4.Grup 

(Van der Walls Bağ) 

5.Grup 

(Hidrojen Bağ) 

 

Konuyu 

Anlatanlar 

(Başkan ve 

Yardımcısı) 

A1 

A2 

 

 

B1 

B2 

 

C1 

C2 

 

D1 

D2 

 

E1 

E2 

 

 

Dinleyiciler 

B3 

C3 

D3 

E3 

A3 

C4 

D4 

E4 

A4 

B4 

D5 

E5 

A5 

B5 

C5 

E6 

 

A6 

B6 

C6 

D6 

Tablo 4’de görüldüğü gibi tekrar  bir sonraki  grup değişimlerini gösteren tablo tahtaya yazılır. Önceki 

ders dinleyen öğrencilerden ( A3)→(A1, A2, A4, A5, A6), (B3) →(B1, B2, B4, B5, B6),...  şeklinde karşılarındaki asıl 

gruplarına, çalıştıkları konuları görseller yardımıyla anlatırlar. Dinleyici olan gruplar çalışarak gerekli yerleri not 

alırlar. Bir sonraki anlatacak ( A4, B4, C4, D4, E4 ) Öğrenciler ise gerekli hazırlıklarını yaparlar. 

Tablo 4.  

Deney Grubu Düzenlenen Jigsaw Tekniği Uygulama Süreci 

Gruplar ve 
Konular 
3.Ders 

1.Grup 
(İyonik Bağ) 

2.Grup 
(Kovalent Bağ) 

3.Grup 
(Metalik Bağ) 

4.Grup 
(Van der Walls Bağ) 

5.Grup 
(Hidrojen Bağ) 
 

   Konuyu  
Anlatan kişi 

A3 
 

B3 
 

C3 
 

D3 
 

E3 

 
Dinleyiciler 

A1 
A2 
A4 
A5 
A6 

B1 
B2 
B4 
B5 
B6 

C1 
C2 
C4 
C5 
C6 

D1 
D2 
D4 
D5 
D6 
 

E1 
E2 
E4 
E5 
E6 

Tablo 5’de görüldüğü gibi bir sonraki grup değişimlerini gösteren tablo aynı şekilde  tahtaya yazılır. 

Önceki ders dinleyen öğrencilerden (A4)→(A1, A2, A3, A5, A6), (B4) →(B1, B2, B3, B5, B6),...  şeklinde 

karşılarındaki asıl gruplarına, çalıştıkları konuları görseller yardımıyla anlatırlar. Dinleyici olan gruplar çalışarak 

gerekli yerleri not alırlar. Bir sonraki anlatacak (A4, B4, C4, D4, E4) öğrenciler ise gerekli hazırlıklarını yaparlar. 

Tablo 5.  

Deney Grubu Düzenlenen Jigsaw Tekniği Uygulama Süreci 

Gruplar ve 

Konular 

4.Ders 

1.Grup 

(İyonik Bağ) 

2.Grup 

(Kovalent Bağ) 

3.Grup 

(Metalik Bağ) 

4.Grup 

(Van der Walls Bağ) 

5.Grup 

(Hidrojen Bağ) 

 

   Konuyu  

Anlatan kişi 

A4 

 

B4 

 

C4 

 

D4 

 

E4 

Tablo 6’da görüldüğü gibi yine grup değişimlerini gösteren tablo tahtaya yazılır. Önceki ders dinleyen 

öğrencilerden ( A5)→(A1, A2, A3, A4, A6), (B5) →(B1, B2, B3, B4, B6),... şeklinde karşılarındaki asıl gruplarına, 

çalıştıkları konuları görseller yardımıyla anlatırlar. Dinleyici olan gruplar çalışarak gerekli yerleri not alırlar. Bir 

sonraki anlatacak ( A6, B6, C6, D6, E6 ) Öğrenciler ise gerekli hazırlıklarını yaparlar. 
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Tablo 6.  

Deney Grubu Düzenlenen Jigsaw Tekniği Uygulama Süreci 

Gruplar ve 

Konular 

5.Ders 

1.Grup 

(İyonik Bağ) 

2.Grup 

(Kovalent Bağ) 

3.Grup 

(Metalik Bağ) 

4.Grup 

(Van der Walls Bağ) 

5.Grup 

(Hidrojen Bağ) 

 

 Konuyu  

Anlatan kişi 

A5 B5 

 

C5 

 

D5 

 

E5 

 

 

 Dinleyiciler 

A1 

A2 

A3 

A4 

A6 

B1 

B2 

B3 

B4 

B6 

C1 

C2 

C3 

C4 

C6 

D1 

D2 

D3 

D4 

D6 

 

E1 

E2 

E3 

E4 

E6 

Tablo 7’de görüldüğü gibi son grup değişimlerini gösteren tabloda  tahtaya yazılır ve önceki ders 

dinleyen öğrencilerden ( A6)→(A1, A2, A3, A4, A5), (B6) →(B1, B2, B3, B4, B5),...  şeklinde karşılarındaki asıl 

gruplarına, çalıştıkları konuları görseller yardımıyla anlatırlar. Dinleyici olan gruplar çalışarak gerekli yerleri not 

alırlar. Bir sonraki ders için bütün gruplar sunumlarını yapmak üzere gerekli olan hazırlıklarını yaparlar. 

Tablo 7.  

Deney Grubu Düzenlenen Jigsaw Tekniği Uygulama Süreci 

Gruplar ve 

Konular 

6.Ders 

1.Grup 

(İyonik Bağ) 

2.Grup 

(Kovalent Bağ) 

3.Grup 

(Metalik Bağ) 

4.Grup 

(Van der Walls Bağ) 

5.Grup 

(Hidrojen Bağ) 

 

Konuyu  

Anlatan kişi 

A6 B6 

 

C6 

 

D6 

 

E6 

 

 

Dinleyiciler 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

 

Son olarak her grup sırasıyla sunumlarını yapmışlardır. Dinleyen grupların konu ile ilgili anlamadığı 

kısımlar tartışılmıştır. Bir sonraki derste de  son test yapılarak uygulama süreci bitirilmiştir. 

 Bireysel Mülakatlar 

Üç haftalık süreç sonrasında deney grubundan rasgele seçilen beş öğrenci ile mülakat yapılmıştır. 

Mülakatlar, laboratuvar ortamında bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Her bir mülakat yaklaşık olarak beş 

dakika sürmüş olup, ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde üç gruba da yapılan kimyasal türler arası etkileşimler konusuna ilişkin ön test- son test ve 

Tukey HSD testinin sonuçlarına yönelik elde edilen bulgular yer almaktadır. 

 Tablo 8’e bakıldığında aynı okuldaki 9. sınıfların ön test sonuçlarına göre üç sınıfın da KTAEKT konusu 

kapsamında araların anlamlı bir farkın olmadığı dolayısıyla hazırbulunuşluk seviyelerinin denk olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 8. 

Öğrencilerin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” Konusuna İlişkin Ön Test ANOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Gruplar arası 3,51 2 1,76 ,63 ,54 

Grup içi 192,43 69 2,79     

Toplam 195,94 71       

 Tablo 9’da görüldüğü üzere öğrencilerin öğrenim gördükleri «Kimyasal Türler Arası Etkileşimler» konusuna 
ilişkin tek yönlü ANOVA testi sonuçlarına göre son test başarı puanları arasında anlamlı farklılık oluşmaktadır 
(F(2-69)=25,067; p<,05).  

Tablo 9. 

Öğrencilerin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” Konusuna İlişkin Son Test ANOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F P 

Gruplar arası 201,79 2 100,89      25,067 ,00 

Grup içi          277,72 69 4,03     

Toplam 479,50 71       

 Bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçları Tablo 
10’da yer almaktadır. 

 Tablo 10 incelendiğinde; sabit ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık olmadığı, Sabit  ve deney 
grupları arasında anlamlı farklılığın deney grubu lehine, kontrol ve deney grupları arasında ise aynı şekilde 
anlamlı farklılığın deney grubu lehine olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 10. 

Öğrencilerin Son Test Başarı Puanlarının Sonuçlarına İlişkin Tukey HSD Testi Sonuçları 

Gruplar  Ortalama Fark Standart Hata      p 

Sabit -Kontrol -,197 ,60     ,94 

Sabit -Deney -3,60* ,61     ,00 

Kontrol-Deney -3,40* ,55     ,00 

Deney grubundan rasgele seçilen beş öğrenci ile bireysel olarak gerçekleştirilen  mülakatlardan elde edilen 
bulgular, öğrenciler Ö1,Ö2.Ö3, Ö4 ve Ö5 şeklinde kodlanarak uygulanan etkinlikler hakkında görüşlerine 
örnekler aşağıda  verilmiştir.  

“Notları kendim çıkarmam zaman alabilirdi, grup dağılımı bizim aktif olmamızı sağladı(Ö1, Ö5)” 

“Belirli yönergeler sunması bizim sistematik bir şekilde ilerlememizi sağladı (Ö2,Ö3)” 

“Grup arkadaşlarımızdan bazılarının isteksiz olması bizi etkiledi(Ö4)” 

“Zamanı etkili kullanmamıza yardımcı oldu (Ö2, Ö5)” 

“Belirli yönergeler sunması bizim sistematik bir şekilde ilerlememizi sağladı (Ö1)” 

“Belirli yönergelerin yönergelerin olması zamanı etkili kullanmamızı  sağladı. Bizlere verilen notlar ne 
yapacağımızı görmemizi sağladı (Ö4)” 

“Yeni bir teknik bize yarar sağladı (Ö3)” 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Eğitimde üç haftalık bir uygulama ile gerçekleştirilen bu çalışma, ders bitimi sonrasında etüt 
çalışmalarında  işbirlikli öğrenme yönteminin, öğrencilerin kimya dersindeki başarılarının geleneksel 
uygulamalardaki sonuçlarla kıyaslanmasına ve onun yeni uygulanabilir ve sistematik bir öğretim yaklaşımı 
olarak etkisinin belirlenmesine yöneliktir. 

 Deney, kontrol ve sabit (kör) grubu öğrencilerin öğretime başlamadan kimyasal türler arası etkileşimler 
ünitesindeki bilgi düzeylerinin birbiriyle denk olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, düzenlenmiş 
Jigsaw tekniğinin uygulandığı deney grubunun akademik başarı puanları ile kontrol grubu başarı puanları 
arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık görülmüştür (F=25.067 p<.05). Yani işbirlikli öğrenme yönteminin 
uygulandığı sınıftaki öğrenciler geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı sınıftaki öğrencilere kıyasla akademik 
başarılarının arttığı, diğer bir deyişle konuyu kavramalarında artış gösterdiği söylenebilir. Doğan ve Bozgeyikli 
(2015) çalışmalarında kullandıkları işbirlikli öğrenme yönteminde elde edilen deney grubu sonucu ile paralellik 
göstermektedir. Özellikle etüt ve ders tekrarı gibi uygulamalarda daha önce konuyla ilgili bir altyapı oluşturan 
akranların birbiriyle etkileşimde bulunduğu ve kendi bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşıp yeni bilgiler 
öğrenme fırsatı buldukları sosyal yapılandırmacı kurama (Vygotsky, 1978) uygun etkinliklerin konuyu pekiştirme 
ve başarıyı arttırmada etkili olduğu görülmüştür (Gök, 2006; Şengören, 2006; Taşdemir, Sarıkaya, 2005). Aynı 
zamanda öğrenci görüşmelerinden elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin “notları kendim çıkarmam 
zaman alabilirdi, grup dağılımı bizim aktif olmamızı sağladı” şeklindeki ifadeleri jigsaw tekniğinin çok fazla 
zaman alması, her bir üyenin uzmanlaşmasını sağlamaması gibi olumsuz öğrenci görüşlerinin giderildiğini 
göstermektedir (Maden, 2011; Doğan, Uygur, Doymuş ve Karaçöp, 2010; Özdilek, Erkol, Doğan, Doymuş ve 
Karaçöp, 2010). Böylelikle yeniden düzenlenen Jigsaw tekniğinin etüt çalışmalarında daha etkili olması benzer 
programlar yürüten resmi ve özel okullarda kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte her okulda etüt 
çalışmaları için işbirlikli öğrenme sınıfları oluşturularak, öğretmenlere de işbirlikli öğrenme yöntemini daha sık 
kullanma olanağı sağlanabilir. Grup arkadaşlarının uyumu ile ilgili olarak iİşbirlikli gruplarda problem çözücülerin 
kaygı düzeyleri ve grup arkadaşları ile uyumunun başarı durumlarına etkisi üzerine daha derin araştırmaların 
süreci daha verimli kılacaktır. 
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Öz 

Teknolojik gelişmeler dijital platformların gelişmesine katkıda bulunmakla birlikte uzaktan eğitim sürecinin 
de hızla yapılandırılmasına destek olmaktadır. Nitekim içinde bulunduğumuz pandemi süreci örgün eğitimi 
zorunlu olarak uzaktan eğitime dönüştürmüştür. Ters yüz edilmiş sınıf modeli böylesi zor bir sürece adapte 
edilebilecek bir eğitim modelidir. Örgün eğitimin tersine evde dijital ortamda başlayan süreç sınıf içi etkileşim 
ile devam etmektedir. İstenildiğinde modelin ikinci aşması da evde çevrimiçi platformlar aracılığıyla 
sürdürülebilmektedir. Bu çalışmada ters yüz edilmiş sınıf modeli temelinde kimyasal türler arası zayıf 
etkileşimler ünitesinin öğretimi için dijital bir öğretim materyali geliştirilmiş ve etkililiği araştırılmıştır.  

Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel model olarak desenlenmiş olup 2018-19 eğitim-
öğretim yılında MEB’e bağlı bir Anadolu Lisesinde dokuzuncu sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür (N=60). Yedi 
hafta süren araştırma boyunca belirlenen deney ve kontrol grubuna Akademik başarı testi, Grasha-Riechmann 
öğrenme stilleri ölçeği, Hao’nun ters yüz öğrenme hazırbulunuşluk ölçeği ve Mantıksal düşünme beceri ölçeği 
veri toplama araçları olarak uygulanmıştır. Kontrol grubu ile hedeflenen konunun öğretiminde yüz yüze 
etkinlikler planlanmış ve bu doğrultuda öğretim gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda ise, uygulayıcı tarafından 
dijital ortamda hazırlanan ters yüz edilmiş sınıf modelini temel alan ters yüz kitabı öğrenciler ile paylaşılmış ve 
öğretim bu dijital materyal üzerinden yapılmıştır. Öğretimin etkinlik kısmı ise sınıf ortamında yüz yüze 
gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma bulguları; Ters yüz sınıf modelinin uygulandığı deney grubunda, kontrol grubunda 
gerçekleştirilen öğretime kıyasla öğrencilerin akademik başarıları ve mantıksal düşünme yetenekleri açısından 
fark yarattığını göstermiştir. Bulgular ayrıca bağımsız ve katılımcı öğrenme stiline sahip gruplarda ters yüz 
edilmiş sınıf modelinin akademik başarıyı anlamlı düzeyde arttırdığını ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Harmanlanmış öğrenme, hibrid model, kimya eğitimi, ters yüz edilmiş sınıf modeli, ters yüz 
öğrenme. 

Abstract 

Technological developments not only contribute to development of digital platforms, but also support the 
structuring of online education rapidly. The pandemic we are strugle with transformed formal education into 
online education. The flipped classroom model is an educational model that can be adapted to such a difficult 
situation. Unlike formal education, in the flipped classroom model lessons start in the digital environment at 
home and continues within classroom. Upon necessity the second stage of the model can be studied at home 
through the online platforms. In the present study, based on the flipped classroom model, a digital teaching 
marterial was developed for teaching intermolecular forces unit and its effectiveness was investigated by 
applying to 9th grade classes.  

The study was designed as a quasi-experimental model among quantitative research methods. The 
research was carried out with 9th grade students attending in an Anatolian High School in 2018-19 academic 
year. The research lasted seven weeks. Academic achievement test, Grasha-Riechmann learning styles scale, 
Hao's flipped learning readiness scale and Logical thinking ability test were used as data collection tools. Face 
to face teaching activities were planned with the control group. In the experimental group, a flipped book 
based on the flip classroom model was prepared by the researcher in the digital environment. It was shared 
with the students in the digital environment and the instruction was carried out by the flipped book.  

Research findings revealed that the flipped classroom model made a difference in terms of students 
academic achievement and logical thinking ability as compared to the teaching performed in the control group. 

mailto:destanyildirim@hotmail.com
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The findings also showed that the flipped classroom model significantly increased academic achievement in 
experimental group with independent and participatory learning styles. 

Keywords : Blended learning, chemistry education, flipped classroom model, flipped learning, hybrid model. 

Giriş 

Öğrenen bireyin merkeze alındığı günümüz eğitim faaliyetlerinde teknolojinin sunduğu imkânlar mümkün 
olan en üst seviyede kullanılmaya başlanmıştır. Eğitimin önemli destekleyicilerinden olan teknolojik araçları 
kullanan öğretmenler öğrencileri için daha iyi öğrenme ortamları yaratmaya çalışırken, öğrenciler ise daha kalıcı 
öğrenme ve bilgiyi transfer etmede teknolojiden istifade etmektedirler.   

Her türlü teknolojiye maruz kaldığımız günümüz yüzyılda, teknolojiyi eğitime entegre etmek neredeyse 
nihai amaç haline gelmiştir. Öğrenme ortamı olan sınıflarımızın da gelişen teknolojilerle bütünleşmesi ve etkili 
bir şekilde kullanılması gerekmektedir (Filiz ve Kurt, 2015). Aksi takdirde eğitim, gelişen ve değişen yaşamı 
anlamakta zorlanırken bireyin beklentilerine cevap veremeyecek duruma gelecektir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
Öğrenen bireyi anlamak, öğrenme motivasyonunu artırmak ve onu aktif öğrenmeye katmak modern eğitim 
anlayışının nihai amacıdır. Bu nedenle modern öğrenme yaklaşımlarında öğrenen merkezli eğitim faaliyetleri 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu faaliyetler öğrenciyi aktif olarak işe koştuğu gibi öğretmenin öğrenme 
ortamındaki rehberlik etme özelliğini de artırmaktadır. Davranışçı yaklaşımla kazandırılması mümkün olmayan 
bu özellikler 2005 yılında hazırlanan programlarla yapılandırmacı eğitim anlayışı ile yenilenmiştir.              

Yapılandırmacı öğrenme anlayışında öğrenci farklılaşan, çelişen ve zıtlıklar barındıran düşüncelerin farkına 
vararak zihinsel işlemler yapmakta ve kendi doğrusuna ulaşmaktadır (Kabapınar, 2004). Uluslararası alan 
yazında ‘flipped classroom’ ‘inverted classroom’ , ‘flipped learning’ (Bergmann ve Sams, 2012; Strayer, 2012; 
Bishop, 2013; Baker, 2000) olarak adlandırılan Türkçeye ‘ters yüz edilmiş sınıf ’ , ‘ters yüz öğrenme’, ‘ okulda 
ödev, evde ders’ , ‘ters yüz sınıf modeli’ olarak çevrilen model sayesinde zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarına 
fırsat sunulmuş olunur. Ters yüz edilmiş sınıf modeli bu araştırmada ters yüz sınıf (TYS) modeli olarak 
kullanılacaktır. Ters yüz sınıf modeli, bilişim ve teknoloji sistemleri yardımı ile öğrencilere çalışacakları konuları 
bireysel hızları ile okul dışında da erişebilme fırsatı sunarken, sınıf ortamında bu konularla ilgili daha çok 
bireysel veya grup olarak problem çözme ve deneysel aktiviteler yapma, ayrıca konu ile ilgili sorgulayıcı bir tavır 
izleme imkânı sunmaktadır. Kısaca, öğrencilere bireysel öğrenmelerinde karşılaştıkları sorunlara odaklanma 
fırsatı veren bu sistem, ev ödevi ile sınıf içi ders işleyişinin yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır. 

 TYS modeli, geleneksel eğitim öğretimin aksine öğrenciye teorik bilgiyi evde kendi sorumluluğunda 
öğrenip öğrendiklerini okulda uygulama fırsatı sunan bir metot olarak tanımlanmaktadır (Yestrebsky, 2015). 
Wilson ve Bishop’a (2013) göre bu eğitim sistemi, sınıf ortamında öğrencinin daha çok bireysel veya grup olarak 
problem çözme aktiviteleri yapma ve bireysel öğrenmelerinde çoğunun karşılaştığı problemlere odaklanma 
imkânı sunar. Öğretmenin öğrenen ile birebir ilgilenmesine fırsat veren bir eğitim öğretim metodudur. TYS 
modeli, ilk olarak Miami Üniversitesi ekonomi profesörleri tarafından iş hukuk, sosyoloji, psikoloji ve felsefe 
alanlarında okuma ödevlerinin çokluğundan dolayı kullanılmaya başlanmıştır. 

Uzun yıllar eğitim dışında faaliyetlerde kullanılan bu metot 2007 yılında Woodland Lisesi’nde öğretmenlik 
yapan Jonathan Bergman ve Aaron Sams’in PowerPoint sunularını kaydetmek için bir yazılım üretmesi ve dersi 
kaçıran öğrenciler için canlı derslerini kaydedip yayınlamaya başlaması ile eğitim alanında kullanılan bir sistem 
haline gelmiştir. TYS modeli uygulamasında geleneksel öğretim yönteminden farklı olarak öğrenciler dersin 
teorik bölümünü bireysel hızları ile çoklu dijital ortam araçları kullanarak evde öğrenmektedirler. Ayrıca, 
konuyla ilgili öğretmenin verdiği temel ders materyallerine ek olarak, içerikle ilgili gerekli araştırmalar yaparak 
bireysel öğrenme sorumluluklarını elde etmektedirler. 

Sınıf ortamında ise öğrenciler, konu ile ilgili hazırlanan uygulamalar ve öğrendikleri bilgileri paylaşmaya 
yönelik sunulan tartışma ortamları yaratarak öğretimin içinde aktif şekilde rol alma imkânı bulurlar. Öğrencinin 
öğrenmesi için en iyi yöntemin eskiden kalma yapı olan geleneksel öğretim yöntemi olmadığını savunan Talbert 
(2012) öğrencilerin öğretmen yardımına en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda sınıf dışında olduklarını ve onları 
zorlayan görevleri sınıf dışında yapmak zorunda kaldıklarını belirtmiştir. Bununla birlikte sınıf içinin 
öğretmenlerin yeteneklerinin en üst seviyede olduğu, ancak öğrencilerin en az yardıma ihtiyaç duyduğu ve 
bilişsel becerilerini en düşük seviyede kullandığı zaman dilimidir. Gelişimin olması için geleneksel yapının tersine 
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çevrilmesi öğrencilerin sınıf dışında okumalar ve diğer kaynaklarla temel bilgi ve becerileri edinmesi, sınıf içinde 
ise zorlu ve üst düzey bilişsel aktiviteler ve deneysel çalışmaların ön plana çıktığı bir öğretim modeli 
uygulanması hedef kazanımlara ulaşmada etkili olacağı düşünülmektedir.  

Yöntem 

          Kimyasal türler arası zayıf etkileşimler ünitesinin ters yüz edilmiş sınıf modeli ile öğretimi olarak planlanan 
çalışma nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel model olarak desenlenmiştir.  

Katılımcılar 
Çalışma;  2018-19 eğitim öğretim yılı İstanbul ili Ümraniye ilçesinde bulunan MEB tarafından onaylanmış 

proje okulunda öğrenim gören dokuzuncu sınıf öğrencilerinden oluşan bir deney ve bir kontrol grubu olmak 
üzere toplamda 60 kişiden oluşmaktadır. Uygulama yedi haftalık bir sürede gerçekleşmiştir. 
Veri Toplama Araçları 

Yedi hafta süren araştırma boyunca belirlenen deney ve kontrol grubuna akademik başarı testi, Grasha-
Riechmann öğrenme stilleri ölçeği, Hao’nun ters yüz öğrenme hazırbulunuşluk ölçeği ve mantıksal düşünme 
beceri ölçeği veri toplama araçları olarak uygulanmıştır. Ayrıca deney grubu ile dijital ortamda paylaşılan ters 
yüz kitabı öğretimin ana materyali olarak sunulmuştur. 

Tablo 1. 
Deney Grubu ve Kontrol Grubuna Uygulanan Nicel Veri Toplama Araçları 

Grup Ön Test Yöntem-Materyal Son Test 

Deney  
Grubu  
 
 

*Akademik Başarı Testi 

*Mantıksal Düşünme Beceri Ölçeği 

*Grasha Öğrenme Stilleri Ölçeği 

*Hao’nun Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği 

*Dijital Ters Yüz Kitabı  *Akademik 
Başarı Testi 

Kontrol 
Grubu 

*Akademik Başarı Testi 

*Mantıksal Düşünme Beceri Ölçeği 

*Müfredatın gerektirdiği 
yöntemle geleneksel 
öğretim- Akıllı Tahta 
Molekül Model Seti 

*Akademik 
Başarı Testi 

 
 

 

Bulgular 
Bu araştırmada, dokuzuncu sınıf kimya dersi ‘Kimyasal Türler Arası Zayıf Etkileşimler Ünitesinin Ters Yüz 

Edilmiş Sınıf Modeli ile Öğretimi’ incelenmiştir. Çalışmada öğretimin etkililiği birkaç açıdan ele alınmıştır. 

Bu bağlamda çalışma grubunda bulunan öğrencilere uygulanan, Hao’nun TYS modeline yönelik 
hazırbulunuşluk ölçeği, akademik başarı testi, Grasha-Riechmann öğrenme stilleri ölçeği uygulanmış ve 
analizlerinin yorumları sunulmuştur. 

Tablo 2. 
Deney ve Kontrol Grubunun Ön Test ve Grasha Mantıksal Düşünme Ölçeği Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki  

                 
N                        

 
Ortalama 

 
                 p 

 
                   t                 Standart Sapma         

Ön_test 30       6,79 ,746 ,737                              54               

30 6,50  ,737                      54,753 

Grasha_Mdö 30 6,50  3,195                             54 

30 5,57 ,603 3,195                     37,616 

     

TYS modeli ile öğrenim gören öğrenciler ile müfredatın gerektirdiği öğretim yöntemi ile öğrenim gören 
öğrencilerin ön test puan ortalamaları. [ t(54) = 0.737, p> 0.05 ] ve grasha mantıksal düşünme ölçeği puan 
ortalaması [ t(54) = 3.195, p> 0.05 ] arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu veriler ışığında grupların denk olduğu 
istatistiksel olarak söylenebilir. 
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Tablo 3. 
Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Puanları Arasındaki İlişki  
 

  Ortalama p t Standart Sapma                                                              

   TYS Modeli 8,00    0,00 5,021 54  

Geleneksel 
Sınıf 

6,14 0,00          5,021   53,723       

 

TYS modeli ile öğrenim gören öğrenciler ile müfredatın gerektirdiği öğretim yöntemi ile öğrenim gören 
öğrencilerin son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır[ t(53,723)

 
= 5.021, p<0.05]. Bu farklılığa 

göre TYS modeli ile öğrenim gören öğrencilerin son test puan ortalaması (8.00 ), müfredatın gerektirdiği 
öğretim yöntemi ile öğrenim gören öğrencilerin son test puan ortalamasına (6.14) göre daha yüksektir. Bu 
bulgulardan da TYS modeli yönteminin müfredatın gerektirdiği öğretim yöntemine göre akademik başarıyı daha 
fazla arttırdığı söylenebilir. 

Tablo 4. 
Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ile Uygulanan Öğretim Yönteminin İlişkisine Yönelik Bulgular 

  Kareler 
Toplamı 

Standart 
Sapma 

Ortalamanın 
Karesi 

F p 

Gruplar arası 4,340 2 2,170 1,243 ,006 

Grup içi 43,660 25 1,746     

Toplam 48,000 27       

  
Ters yüz edilmiş ve müfredatın gerektirdiği öğretim yöntemi alan öğrencilerin akademik başarı puan 

ortalamaları ile sahip oldukları öğrenme stilleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (f =1.243, p<0.05). Bu 
farklılığın hangi öğrenim stilleri arasında olduğunun belirlenmesi için yapılan çoklu karşılaştırma testi bulguları 
tablo 5’te sunulmuştur. 
 

Tablo 5. 
Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ile Uygulanan Öğretim Yönteminin İlişkisine Yönelik Bulgular 

Stil Stil Ortalamalar Arası 
Fark 

Standart 
Hata 

p 

İşbirlikçi Bağımsız 
-7,543

*

 
2,727 ,018 

Katılımcı 
-7,729

*

 
3,198 ,046 

Bağımsız İşbirlikçi 
7,543

*

 
2,727 ,018 

Katılımcı -,186 3,091 ,998 

Katılımcı İşbirlikçi 
7,729

*

 
3,198 ,046 

Bağımsız ,186 3,091 ,998 

 

Çoklu karşılaştırma bulgularına göre işbirlikçi öğrenme stiline sahip öğrencilerin, akademik başarı puan 
ortalamaları ile bağımsız ve katılımcı öğrenme stiline sahip öğrencilerin akademik başarı puan ortalamaları 
arasında anlamlı bir farklılık vardır (p<0.05).  Bu bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, TYS modeli ile 
öğretimin katılımcı ve bağımsız öğrenme stiline sahip öğrencilerin akademik başarısını işbirlikçi öğrenme stiline 
sahip öğrencilerin akademik başarısına oranla daha fazla artırdığı söylenebilir.  
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Tablo 6. 
Hao’nun Hazırbulunuşluk Ölçeğine İlişkin Çapraz Tablo 

Öğrenci 
Kontrolü 

  Teknoloji Öz 
Yeterlilik 

Sınıf İçi İletişim 
Öğrenme için 

Motivasyon 
Ön Çalışma 

Yapma 
Sayı 7 8 4 4 7 
% Yüzde 23,3% 26,7% 13,3% 13,3% 23,3% 
Sayı 5 9 5 5 6 
% Yüzde 16,7% 30,0% 16,7% 16,7% 20,0% 
Sayı 12 17 9 9 13 

% Yüzde 20,0% 28,3% 15,0% 15,0% 21,7% 

 

Çapraz tablo (Crosstab) verilerinden elde edildiği gibi araştırmaya katılan deney grubunun Hao’nun ters 
yüz öğrenme hazırbulunuşluk ölçeğinin alt değişkenlerinden olan öğrenci kontrolü ve öz yönelimli öğrenme, 
teknoloji öz yeterliliği, sınıf içi iletişim öz yeterliliği, ön çalışma yapma, öğrenme için motivasyon ile ilgili sorulara 
verilen dağılım sonucunda özellikle teknoloji öz yeterlilik ve ön çalışma yapma ile ilgili sorulara verilen puan 
dağılımının daha yüksek çıktığı görülmektedir. Veriler ışığında deney grubuna ters yüz öğrenme modelinin 
uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

TYS modeli ile öğretimin öğrencilerin akademik başarısını kontrol grubuna göre arttırdığını ve özellikle 
farklı içerikle hazırlanan ters yüz kitabının ve öğretim yönteminin akademik başarıyı etkilediği sonucuna 
varılmıştır. TYS modeli ile öğrenim gören deney grubuna uygulanan Grasha-Riechmann tarafından geliştirilen 
öğrenme stilleri ölçeğinin öğrencilerde baskın öğrenme stilleri üç farklı kategoride toplanmıştır. Bunlar; 
İşbirlikçi, katılımcı ve bağımsız öğrenme stilleridir. Araştırma sırasında ve sonunda ters yüz edilmiş öğrenme 
yöntemi ile kimyasal türler arası zayıf etkileşimler konusunu öğrenen grupta her ders öncesi ve ders sırasında 
yüksek motivasyon ve hazır bulunuştuk düzeyinde olumlu katkılar gözlenmiştir. 

Özellikle öğrenmeye karşı istekli, edindiği bilgiyi sınıf ile paylaşmaktan çekinmeyen, verilen materyali 
analiz eden ve konu ile ilgili tartışma ortamlarından kaçınmayan katılımcı öğrenme stiline sahip gruplarda ve 
kendi başına çalışmayı tercih eden,  kendi öğrenme yeteneğine güvenen bağımsız öğrenme stiline sahip 
gruplarda yöntemin akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

Güncellenen eğitim programlarının amaca hizmet edebilmesi ve öğrencilerin çok yönlü öğrenme stillerine 
cevap verilebilmesi için eğitim teknolojilerinden yararlanmak, öğretim stratejisi ya da materyal olarak 
kullanmak öğretimin verimliliği arttırmada önemli bir adım olacaktır. TYS modeli ile öğrenmenin akademik 
başarıya olan etkisi anlamında kalıcılığını tespit etmek için araştırma daha uzun bir süreci ve daha fazla konuyu 
kapsayacak şekilde planlanabilir. Bu çalışmada öğrencilerin öğrenme anlayışlarının akademik başarı ve öğrenme 
stilleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Yapılacak diğer çalışmalarda bu becerilerin alt boyutları üzerinden ilişki 
araştırılabilir, daha çok katılımcı ve daha uzun sürede gerçekleştirilebilir. 
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Öz 

 Çalışmanın amacı ortaokul matematik dersi cebir öğrenme alanındaki doğrusal denklem ve eğim 
kavramları ile ilgili öğrencilerin yaşadığı zorluk ve kavram yanılgılarını belirlemek; öğrenme-öğretme etkinlikleri 
sonrasında baskın olarak devam eden yanılgıları ortaya koymaktır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden 
kesitsel tarama modeline uygun betimsel düzeydedir. Çalışma sekizinci sınıfa devam eden dört farklı grupla; 
birinci grup (G1) 30, ikinci grup (G2) 31, üçüncü (G3) ve dördüncü (G4) gruplar 28’er olmak üzere toplam 117 
öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Tüm gruplara “doğrusal denklemler” konusuna ait beş kazanım çerçevesinde 
dört farklı öğretim yöntemi ile öğretim gerçekleştirilmiştir. Veriler bu öğrenme-öğretme etkinlikleri öncesi ve 
sonrasında uygulanan ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Üç Aşamalı Kavram Yanılgıları Belirleme 
Testi”nden elde edilmiştir. Bu test toplam 34 olası kavram yanılgısı çerçevesinde hazırlanmış ve 16 sorudan 
oluşmuştur. Toplanan veriler tek yönlü anova testine göre ve testlerin ikinci ve üçüncü aşamasındaki cevaplara 
göre gruplardaki öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarının çeşitliliği açısından değerlendirilmiştir. Buna göre ön 
testten tüm gruplarda altısı ortak toplam 19 tane; son testten üçü ortak toplam 7 kavram yanılgısı tespit 
edilmiştir. Bu sonuç kavram yanılgılarının oluşumunda öğrenci bireysel düşünmelerinin dikkate alınması 
gerektiğini ve kavramsal öğrenmede sadece kavram oluşturma değil kavram kazanma boyutunun da önemli 
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin “tablo ile verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x (iki değerin oranı) olarak 
düşünme”, “eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme” yanılgılarının öğretim sonrasında da 
baskın kaldığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğrusal denklem, eğim, kavram yanılgısı, üç aşamalı test. 

 

Abstract 

 The aim of the study is to determine the misconceptions of students about the concepts of linear 
equation and slope.The study is in descriptive survey model which is one of the quantitative research methods. 
The study was carried out with four different groups (117 students) attending the 8th grade of a secondary 
school in Istanbul. The data were collected from the "Three-Stage Misconceptions Test", which was applied 
before and after these learning-teaching activities and prepared by the researchers. The test was prepared 
within the framework of a total of 34 possible misconceptions considering the relevant subject learning 
outcomes and the literature, and consisted of 16 questions. The use of correct-distracter items with the second 
phase of the test supported the consideration of 34 possible misconceptions within the framework of 16 
questions. The findings obtained from the first stage of the test were calculated as one-way anova test results 
for both pre-test and post-test mean scores of 0.55 for the pre-test and 0.09 for the post-test, and it was 
observed that the results did not differ significantly between the groups. However, in all groups from the 
pretest 19 misconceptions (six of them were common) and from the posttest 7 misconception (four of them 
were common) were determined. Considering the second and third stages of the test, it was seen that the 
groups had different types of misconceptions. It was observed that individual student reasoning should be 
taken into consideration in the formation of misconceptions, and not only concept creation but also concept 
acquisition dimension is important in conceptual learning. In addition, the research has shown that students' 
misconceptions “thinking the slope in the linear relationship given with the table as y/x, and "thinking the 
points that cross the axes as a coefficient in the equation" remained dominant. 

Keywords: Linear equation, misconception, slope, three-tier test 
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Giriş 

Matematik yapmak; çarpmak, bölmek ya da toplama ve çıkarmadan farklı olarak onu anlamaktan, 
varsayımlarda bulunmaktan, tahmin edip akıl yürütmekten ve çeşitli gerekçelendirmeler yapılarak 
gerçekleşebilir ve öğrenciler bu durumu kavrayamadığından dolayı matematik dersinde farklı sıkıntılar 
yaşayabilir (Van de Walle, 2013). Bu sıkıntılar öğrencilerin öğrenim yaşamını olumsuz etkileyebilir. Öğrencilerin 
öğrenim sürecinde öğretmenler önemli yer tutar. Öğrenme-öğretme sürecinin aracısı ve temel bileşenlerinden 
olan öğretmen, öğrencilerinin öğrenmedeki bilgi ve kavrayışları ile ilgili bilgi sahibi olması gereklidir (Shulman, 
1986, 1987). Öğretmenlerin öğrencilerinin düşüncelerini ve bu düşünceler merkezinde öğretme faaliyetlerini 
düzenleyebilmelidir. Öğrencilerin düşünmelerinin ve anlayışlarının bilgisi ise öğrencilerin alana özgü kavramlar 
ve kavram yanılgıları hakkındaki bilgilerini ifade eder (Ball, Thames & Phelps, 2008). Kavram yanılgısı; bireyin 
uzman bilgisi ve bilimsel bilgi ile örtüşmeyen doğruları kabul ederek, bu doğrularını kaynak olarak kullandığı 
sistematik yanlış kavrayışlardır (Bingölbali & Özmantar, 2012). 

Matematiksel kavram yanılgısı, bir öğrencinin uzun bir zaman doğru olarak kabul ettiği, kolay değişmeyen 
ve matematiksel gerçeklerle çelişen birden fazla durumda ortaya çıkabilecek kavramalarıdır (Erbaş, Çetinkaya & 
Ersoy, 2010). Kavram yanılgıları rastgele yapılan hatalardan farklıdır. Kişi yaptığı hatayı ufak bir uyarı ile fark 
edebilir ve düzeltebilir. Ancak belirli bir kavram yanılgısına sahip birey hata yaptığı zaman ve birisi tarafından 
uyarıldığı zaman önce kendini savunmaya geçer. Kişiyi tatmin edemediğiniz takdirde bildiğinden vazgeçmez. Bu 
yüzden kavram yanılgıları fark edilmezse kişi sürekli ve sistemli olarak yaptığını doğru olarak nitelendirecektir. 
Bu nedenle kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmeye çalışılması eğitimin doğruluğu ve kalitesi 
açısından önemli ve gereklidir ayrıca kavram yanılgılarının ortaya çıkmaması için de gerekli önlemler de 
alınmalıdır (Ayyıldız & Altun, 2013). Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine engel oluşturan kavram yanılgılarının, 
bilimsel olarak doğru kabul edilen fikirlerle değiştirilebilmesi ve yeni bilgilerin öğretilmesine zorluk çıkaran 
mevcut kavram yanılgılarının giderilebilmesi için öncelikle bu kavram yanılgılarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Doğrusal denklemler ve eğim konusu ile ilgili öğrencilerdeki mevcut kavram yanılgıları incelendiğinde; 
Birgin (2006)’e göre, öğrenciler doğrusal denklem formüllerini ezberleyerek, kavramsal olarak bu konuyu 
anlamadıklarını ve belirli bir süre sonra ezberlenen bu bilginin unutulduğunu belirtmiştir. Ayrıca doğrunun eğimi 
ile ilgili bilgilerinin yüzeysel olduğunu, birçok öğrencinin bu kavramı ezberlediğini ve anlamlandırmadığını hatta 
bazı öğrencilerin eğim kavramı ile ilgili kavram yanılgılarına sahip olduklarını görmüştür. Doğrusal denklemler ve 
eğim konularıyla ilgili yapılan araştırmalarda öğrencilerin bu konuyu anlamlandırmakta zorluk yaşadıkları, bu 
zorluklardan dolayı bazı kavram yanılgıları oluşturdukları görülmüştür.  

Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik dersi cebir öğrenme alanındaki doğrusal denklem ve eğim 
kavramları ile ilgili öğrencilerin yaşadığı zorluk ve kavram yanılgılarını belirlemek; öğrenme-öğretme etkinlikleri 
sonrasında baskın olarak devam eden yanılgıları ortaya koymaktır.  

Yöntem 

Öğrencilerdeki kavram yanılgılarını giderebilmek için farklı öğretim, yöntem, teknikler kullanılabilir. Bunlar; 
problem çözme yöntemi (Yıldırım, 2016), etkinlik temelli öğretim (Erdem,2017), bilgisayar ve dinamik geometri 
yazılımı destekli öğretim (Uzun, 2018), kavram karikatürleri (Dereli, 2008), kavram değişim metinleri, analojiler, 
kavram haritaları, öğrenme halkası gibi öğretim stratejileri olabilir. Burada esas olan; öğrencideki kavramsal 
anlamayı ve kavramsal değişimi sağlayacak olan öğretimin sağlanabilmesidir. 

Tez çalışmasında «Etkinlik temelli öğretim yaklaşımlarından çoklu temsillerle, kavram karikatürleriyle ve 
dinamik geometri yazılımı GeoGebra ile öğretim yöntemlerinin 8. sınıf öğrencilerinin doğrusal denklemler ve 
eğim konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi üzerine etkisinin incelendiği karma yöntem desenlerinden 
açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır».  

Bu çalışma bağlamında ise araştırma yöntemi amaca uygun olarak nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel 
tarama modeline uygun betimsel düzeydedir. Veri toplama zamanı düşünülerek araştırma belirli bir zamanda 
yapılan kesitsel tarama desenine uygun «Grup karşılaştırmaları» türüne uygundur. Bu tür iki veya daha fazla 
eğitim grubu tutumlar, inançlar, görüşler veya pratiklere göre karşılaştırır (Creswell, 2017). 

Tüm gruplara “doğrusal denklemler” konusuna ait beş kazanım (MEB, 2017) çerçevesinde dört farklı öğretim 
yöntemi ile öğretim gerçekleştirilmiştir. Deney gruplarının her birine sırasıyla çoklu temsillerle öğretim yöntemi 
(G1), kavram karikatürleriyle öğretim yöntemi (G2) ve dinamik geometri yazılımı olan GeoGebra ile öğretim 
yöntemi (G3) ; kontrol grubu öğrencilerine düz anlatım öğretim yöntemi (G4) tamamlayıcı ve destekleyici 
öğretim olarak uygulanmıştır. Uygulanan öğretim yöntemlerinden sonra öğrencilerdeki mevcut kavram 
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yanılgılarını giderebilmede uygulanan öğretim yönteminin etkililiği incelemek için “Üç Aşamalı Kavram 
Yanılgıları Belirleme Testi’’ son test olarak yapılmış ve öğrencilerin bu testlere testin birinci aşamasında 
verdikleri cevaplara göre mevcut kavram yanılgılarındaki değişimi incelenmiştir. Testin ikinci aşaması 
öğrencilerin verdikleri cevapları ve kavram yanılgılarını anlamlandırabilmek için kullanılmıştır. Testin üçüncü 
aşaması öğrencilerin kendi cevaplarına olan güveni sorgulama amacıyla kullanılmıştır fakat bu aşama 
araştırmaya dâhil edilmemiştir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde İstanbul ili Zeytinburnu 
İlçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 57 kız, 60 erkek olmak üzere toplam 117 
sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrenciler dört gruba ayrılmıştır; birinci grup (G1) 30, ikinci grup 
(G2) 31, üçüncü (G3) ve dördüncü (G4) gruplar 28 öğrencidir. Bu öğrencilerden 89 öğrenci (G1,G2,G3)  deney 
grubunda,28 öğrenci (G4) kontrol grubundadır. Çalışma grubu ve uygulama yöntemleri özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1  
Öğrenci Sayıları 

Gruplar 
Tamamlayıcı ve Destekleyici Öğretim 
Yöntemi 

Kız Öğrenci 
Sayısı 

Erkek 
Öğrenci 
Sayısı 

Toplam 
Öğrenci 
Sayısı 

1. Deney Grubu Çoklu Temsillerle Öğretim 16 14 30 
2. Deney Grubu Kavram Karikatürleri İle Öğretim 15 16 31 
3. Deney Grubu Dinamik Geometri Yazılımı GeoGebra 

Destekli Öğretim 
13 15 28 

Kontrol Grubu Düz Anlatım ile Öğretim 13 15 28 

 

Kontrol grubu ile deney grupları rastgele seçilmiş ve kavramsal anlama düzeyleri arasında ön test 
sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık olmadığına karar verilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine engel oluşturan kavram yanılgılarının, bilimsel olarak doğru kabul 
edilen fikirlerle değiştirilebilmesi ve yeni bilgilerin öğretilmesine zorluk çıkaran mevcut kavram yanılgılarının 
giderilebilmesi, için öncelikle bu kavram yanılgılarının belirlenmesi gerekmektedir. Matematik eğitiminde 
yapılan araştırmalar incelendiğinde; kavram yanılgısının belirlenmesine yönelik çalışmalarda genellikle açık uçlu 
testler, çoktan seçmeli testler, açık uçlu test-çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış testleri ve görüşme 
tekniklerinin daha fazla kullanıldığı görülmektedir (Erdem, 2017).  

Bu çalışma kapsamında kavram yanılgılarının belirlenebilmesi için kullanılan üç aşamalı test araştırma 
kapsamında geliştirilerek kullanılmıştır. Üç aşamalı testler; üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan birinci 
aşamada soruya yönelik çoktan seçmeli şıklar verilir, ikinci aşamada birinci aşamada işaretledikleri seçeneği 
açıklamaları istenir, üçüncü aşamada ise soruya yönelik verdikleri cevaptan emin olup, olmadığı sorulur. Bu 
testler sayesinde öğrencilerin verdiği cevapların daha açıklayıcı olacağı ve mevcut kavram yanılgılarının tespiti 
için daha anlamlı olacağı düşünülmektedir. 

Veriler bu öğrenme-öğretme etkinlikleri öncesi ve sonrasında uygulanan ve araştırmacılar tarafından 
hazırlanan “Üç Aşamalı Kavram Yanılgıları Belirleme Testi (KYBT)”nden elde edilmiştir. Öğrencilerdeki kavram 
yanılgılarını detaylandırabilmek amacıyla üç aşamalı test yapısı kullanılmıştır. Hazırlanan teste ait bir madde 
örneği Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Testi Örnek Madde 

Hazırlanan üç aşamalı test yapısındaki problemler üçerli likert olarak uzmanlara sunulmuş ve güvenirlik 
analizi Miles ve Huberman (1994)’ın Uzlaşma Yüzdeleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2  
Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Testi Uzman Görüşlerinden Elde Edilen Veriler 

Öğretmen uygunluk testinde sorgulanan kriterler Uzlaşma Yüzdesi 

Sorunun kazanımlara uygunluğu 94,66 
Sorunun 8. sınıf düzeyine uygunluğu 90,66 
Sorunun zorluk seviyesi 85,33 
Sorunun dil bilgisi ve anlatım uygunluğu 93,33 
Sorunun planlanan kavram yanılgısını belirlemeye uygunluğu 84,00 

 

Test ilgili konu kazanımları ve alan yazın dikkate alınarak toplam 34 olası kavram yanılgısı çerçevesinde 
hazırlanmış ve 16 sorudan oluşmuştur. Testin ikinci aşaması ile doğru-çeldirici şıkların kullanılması 16 soru 
çerçevesinde 34 olası yanılgının dikkate alınabilmesini desteklemiştir. Testin birinci aşamasından alınabilecek 
maksimum puan 16’dır. “Üç Aşamalı Kavram Yanılgıları Belirleme Testi’’ nde kullanılan sorularda 
karşılaşabilecek olası kavram yanılgıları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3  
Doğrusal Denklemler ve Eğim Konusunda Olası Kavram Yanılgıları 

Madde numarası Olası Kavram Yanılgıları 

1. Soru  K1: Koordinat sistemindeki noktaların yerlerini (x,y) sıralı ikilisi olarak değil, (y,x) sıralı 
ikilisi olarak düşünme. 
K2: Koordinat sistemindeki sıralı ikilileri pozitif gibi düşünme 
K3: Eksen üzerindeki noktaların yerlerini yerini yazarken (x,0) ve ya (0,y) gibi düşünmeyip, 
(x,x) ve (y,y) gibi düşünme. 

2. soru  K4:Eksenlere olan uzaklığı apsis ve ordinatın toplamı olarak düşünme. 
K5: İstenilen eksenine olan uzaklığı o noktada olan sayı olarak düşünme.( x eksenine olan 
uzaklık sorulunca apsis değeri, y eksenine olan uzaklık sorulunca ordinat değerini alma) 
K6: Uzaklığı pozitif olarak düşünememe. 

Tablo 3 (devam) 

3. soru K7:Doğrusal ilişkide tabloda verilen değerler arasındaki artış miktarını sabit değer olarak 
düşünme. 
K8: Doğrusal ilişkide tabloda verilen değerler arasındaki artış miktarını y katsayısı olarak 
düşünme. 
K9: Doğrusal ilişkide tabloda verilen ilk değeri x değerinin katsayısı olarak düşünme. 

4. soru K10: Doğrusal ilişkide sabit artış miktarını hesaplayamama. 
K11: Orantısal ilişkiyi doğrusal ilişki olarak düşünme. 

5. soru K12: Sözel ifadeyle verilen değerler arasındaki artış miktarını y değişkeninin katsayısı 
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olarak düşünme 
K13:Sözel ifadeyle verilen değerler arasındaki artış miktarını sabit terim olarak düşünme 

6. soru K14: Doğru grafiklerinin çizimlerinde x=a ve y=b şeklindeki doğruları orijinden geçen doğru 
grafiği olarak düşünme 

7. soru K15: Bir noktası verilen doğru için bu noktanın apsis değerini denklemin x katsayısı, 
ordinat değerini y değerinin katsayısı olarak düşünme. 

8. soru K16: Eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme. 

9. soru K17:Günlük yaşam durumlarına uygun olarak verilen doğru grafiğini yorumlayamama. 

10. soru K18: Eğimi yatay uzunluğun, dikey uzunluğa oranı olarak düşünme 
K19: Eğimi kısa kenarları toplamının, hipotenüs kenar uzunluğuna oranı olarak düşünme. 

11. soru K20: Eksenlere paralel doğrulardan x eksenine paralel olanların (y=a, a birer reel sayı) 
eğimlerinin bulunamaz olduğunu düşünme. 
K21: Eksenlere paralel olan doğrulardan y eksenine paralel olanların ( x=b, b birer reel 
sayı) eğimlerini 0 olarak düşünme. 

12. soru K22: Eksenlere paralel olan x=a ve ya y=b şeklinde verilen doğruların grafiğini çizememe. 
K23: Orijinden geçen y=ax şeklindeki doğruların grafiğini çizememe. 
K24: Orijinden geçmeyen y=ax+b şeklindeki doğruların grafiğini çizememe. 
K25:Orijinden geçmeyen y=ax+b  şeklindeki doğruları çizerken bulunan (x,0) ve (0,y) 
noktalarının gösterimini yanlış yapma. 

13. soru K26:ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini a/b olarak düşünme. 
K27: ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini a olarak düşünme. 
K28: ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini b/a olarak düşünme. 

14. soru K29: Eğimi y değerinde meydana gelen değişimin, x değerinde meydana gelen değişime 
oranı olarak düşünememe. 
K30: Tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme. 

15. soru K26:ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini a/b olarak düşünme. 
K28: ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini b/a olarak düşünme. 
K31:Eğimi verilen doğru denklemlerinde x katsayısını; y’nin katsayısına eğimin bölünmesi 
olarak düşünme. 
K32: Eğimi verilen doğru denklemlerinde x katsayısını; y’nin katsayısı ile eğimin çarpımı 
olarak düşünme. 

16. soru K33: Sabit terimin, eğimle bulunabileceğini düşünme. 
K34: Eğimin sabit terim olduğunu düşünme. 

 

KYBT’nin son hali uygulama öğrencilerinden farklı, 24 kişilik pilot gruba uygulanmış ve testin çözümü için 
öğrencilere 50 dakikalık süre verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

Veri Analizi 

Araştırma bağlamında KBYT’den elde edilen veriler öğrencilerin uygulama öncesi (öntest) ve sonrasında 
(sontest) mevcut kavram yanılgılarının belirlenmesi bağlamında analiz edilmiş, analiz aşamasında betimsel 
analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu amaçla öncelikle uygulama gruplarının uygulamalarda doğru cevap 
sayısına göre yanlış cevaplarının daha fazla olduğu maddeler belirlenmiş ve ilgili kavram yanılgıları tespit 
edilmiştir. Sonrasında tüm gruplarda son testlerde ortaya konan ortak ve süreklilik gösteren kavram yanılgıları 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Öğrencilere uygulanan farklı öğretim yöntemlerine göre hazırlanan etkinlikler Tablo 
3’te öğrencilerde karşılaşılabilecek kavram yanılgılarını giderebilmeye yönelik hazırlanmış ve uygulanmıştır. Her 
bir kazanım için farklı etkinlik oluşturulmuş, uygulanan öğretim yöntemine göre hazırlanan bu etkinliklerin 
içerikleri ve örnekleri aynı çerçevede yapılandırılmış ve ön test ile son test arasında öğrencilerin gruplarına 
uygulanan öğretim yöntemine göre öğrencilerle çalışılıştır. Araştırmanın amacı bağlamında öğrenme-öğretme 
faaliyetleri ayrıntılarına yer verilmemiş, kavram yanılgıları türleri ve çeşitleri üzerine odaklanılarak veriler analiz 
edilmiştir. 

Bulgular 

KYBT’nin birinci aşamasından elde edilen bulgular hem öğrenme-öğretme etkinlikleri öncesi hem sonrası 
test ortalama puanlarına ilişkin tek yönlü ANOVA testi sonuçları öntest için 0.55, sontest için 0.09 olarak 
hesaplanmış ve gruplar arası sonuçların anlamlı farklılaşmadığı görülmüştür. Gruplar ön test ve son test 
sonuçlarına göre baskın olarak fazla sahip oldukları kavram yanılgılarına göre değerlendirilmiş ve dört grubunun 
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ön test ve son test sonuçlarına göre daha fazla sahip oldukları kavram yanılgıları ayrı ayrı incelenmiş ve bulgular 
tablolaştırılarak sunulmuştur. 

1. deney grubuna uygulanan çoklu temsillerle öğretim yönteminin kavram yanılgılarını gidermede etkisi ile 
ilgili bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. 
1. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Sonuçlarına Göre Daha Fazla Sahip Oldukları Kavram 
Yanılgıları 

Madde Numarası Öğrencilerdeki Mevcut Kavram Yanılgısı 
 

4 K10: Doğrusal ilişkide sabit artış miktarını hesaplayamama. 
K11: Orantısal ilişkiyi doğrusal ilişki olarak düşünme. 

6 K14: Doğru grafiklerinin çizimlerinde x=a ve y=b şeklindeki doğruları orijinden geçen 
doğru grafiği olarak düşünme 

7* K15: Bir noktası verilen doğru için bu noktanın apsis değerini denklemin x katsayısı, 
ordinat değerini y değerinin katsayısı olarak düşünme. 

8* K16: Eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme. 

9 K17:Günlük yaşam durumlarına uygun olarak verilen doğru grafiğini yorumlayamama. 

11 K20: Eksenlere paralel doğrulardan x eksenine paralel olanların (y=a, a birer reel sayı) 
eğimlerinin bulunamaz olduğunu düşünme. 
K21: Eksenlere paralel olan doğrulardan y eksenine paralel olanların ( x=b, b birer reel 
sayı) eğimlerini 0 olarak düşünme. 

13* K28: ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini b/a olarak düşünme. 

14* K29: Eğimi y değerinde meydana gelen değişimin, x değerinde meydana gelen değişime 
oranı olarak düşünememe. 
K30: Tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme. 

‘*’ işaretli madde numaraları son test sonucunda devam ettiği tespit edilen kavram yanılgılarıdır. 

K15, K16, K28, K29 ve K30 numaralı kavram yanılgıları 1. Deney grubu öğrencilerinin hem öntest hem de 
sontest verilerinde gözlenmiştir.  

2. deney grubuna uygulanan kavram karikatürleriyle öğretim yönteminin kavram yanılgılarını gidermede 
etkisi ile ilgili bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. 
2. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Sonuçlarına Göre Daha Fazla Sahip Oldukları Kavram 
Yanılgıları 

Madde Numarası Öğrencilerdeki Mevcut Kavram Yanılgısı 

4 K10: Doğrusal ilişkide sabit artış miktarını hesaplayamama. 
K11: Orantısal ilişkiyi doğrusal ilişki olarak düşünme. 

7* K15: Bir noktası verilen doğru için bu noktanın apsis değerini denklemin x katsayısı, 
ordinat değerini y değerinin katsayısı olarak düşünme. 

8* K16: Eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme. 

9 K17:Günlük yaşam durumlarına uygun olarak verilen doğru grafiğini yorumlayamama. 

11 K20: Eksenlere paralel doğrulardan x eksenine paralel olanların (y=a, a birer reel sayı) 
eğimlerinin bulunamaz olduğunu düşünme. 
K21: Eksenlere paralel olan doğrulardan y eksenine paralel olanların ( x=b, b birer reel 
sayı) eğimlerini 0 olarak düşünme. 

14* K29: Eğimi y değerinde meydana gelen değişimin, x değerinde meydana gelen değişime 
oranı olarak düşünememe. 
K30: Tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme. 

‘*’ işaretli madde numaraları son test sonucunda devam ettiği tespit edilen kavram yanılgılarıdır. 

K15, K16, K29 ve K30 numaralı kavram yanılgıları 2. Deney grubu öğrencilerinin hem öntest hem de 
sontest verilerinde gözlenmiştir. 
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3. deney grubuna uygulanan dinamik geometri yazılımı GeoGebra ile öğretim yönteminin kavram 
yanılgılarını gidermede etkisi ile ilgili bulgular Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. 
3. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Sonuçlarına Göre Daha Fazla Sahip Oldukları Kavram 
Yanılgıları 

Madde Numarası Öğrencilerdeki Mevcut Kavram Yanılgısı 

3 K7:Doğrusal ilişkide tabloda verilen değerler arasındaki artış miktarını sabit değer olarak 
düşünme. 

4 K10: Doğrusal ilişkide sabit artış miktarını hesaplayamama. 
K11: Orantısal ilişkiyi doğrusal ilişki olarak düşünme. 

8* K16: Eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme. 

9* K17:Günlük yaşam durumlarına uygun olarak verilen doğru grafiğini yorumlayamama. 

11 K20: Eksenlere paralel doğrulardan x eksenine paralel olanların (y=a, a birer reel sayı) 
eğimlerinin bulunamaz olduğunu düşünme. 
K21: Eksenlere paralel olan doğrulardan y eksenine paralel olanların ( x=b, b birer reel 
sayı) eğimlerini 0 olarak düşünme. 

13 K26:ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini a/b olarak düşünme. 
K28: ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini b/a olarak düşünme. 

14* K29: Eğimi y değerinde meydana gelen değişimin, x değerinde meydana gelen değişime 
oranı olarak düşünememe. 
K30: Tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme. 

15 K31:Eğimi verilen doğru denklemlerinde x katsayısını; y’nin katsayısına eğimin bölünmesi 
olarak düşünme. 
K32: Eğimi verilen doğru denklemlerinde x katsayısını; y’nin katsayısı ile eğimin çarpımı 
olarak düşünme. 

‘*’ işaretli madde numaraları son test sonucunda devam ettiği tespit edilen kavram yanılgılarıdır. 

K16, K17, K29 ve K30 numaralı kavram yanılgıları 3. Deney grubu öğrencilerinin hem öntest hem de 
sontest verilerinde gözlenmiştir. 

Kontrol grubuna uygulanan düz anlatım öğretim yönteminin kavram yanılgılarını gidermede etkisi ile ilgili 
bulgular Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. 
Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Sonuçlarına Göre Daha Fazla Sahip Oldukları Kavram 
Yanılgıları 

Madde Numarası Öğrencilerdeki Mevcut Kavram Yanılgısı 

2 K5: İstenilen eksenine olan uzaklığı o noktada olan sayı olarak düşünme.( x eksenine olan 
uzaklık sorulunca apsis değeri, y eksenine olan uzaklık sorulunca ordinat değerini alma) 

7* K15: Bir noktası verilen doğru için bu noktanın apsis değerini denklemin x katsayısı, 
ordinat değerini y değerinin katsayısı olarak düşünme. 

8* K16: Eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme. 

9* K17:Günlük yaşam durumlarına uygun olarak verilen doğru grafiğini yorumlayamama. 

11 K20: Eksenlere paralel doğrulardan x eksenine paralel olanların (y=a, a birer reel sayı) 
eğimlerinin bulunamaz olduğunu düşünme. 
K21: Eksenlere paralel olan doğrulardan y eksenine paralel olanların ( x=b, b birer reel 
sayı) eğimlerini 0 olarak düşünme. 

12 K25:Orijinden geçmeyen y=ax+b şeklindeki doğruları çizerken bulunan (x,0) ve (0,y) 
noktalarının gösterimini yanlış yapma. 

13* K26:ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini a/b olarak düşünme. 

14* K29: Eğimi y değerinde meydana gelen değişimin, x değerinde meydana gelen değişime 
oranı olarak düşünememe. 
K30: Tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme. 

16 K33: Sabit terimin, eğimle bulunabileceğini düşünme. 
K34: Eğimin sabit terim olduğunu düşünme. 

‘*’ işaretli madde numaraları son test sonucunda devam ettiği tespit edilen kavram yanılgılarıdır. 
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K15, K16, K17, K26, K29 ve K30 numaralı kavram yanılgıları kontrol grubu öğrencilerinin hem öntest hem 
de sontest verilerinde gözlenmiştir. 

Sonuç olarak,  tüm gruplarda öntestte altısı ortak toplam 19 tane; son testte üçü ortak toplam 7 kavram 
yanılgısı tespit edilmiştir. Söz konusu bulgularla ilgili ayrıntılar Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8 
Çalışma Grubu Ortak Kavram Yanılgıları (Ön test- Son test) 

Kavram Yanılgıları 

*K16: Eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme. 

K17:Günlük yaşam durumlarına uygun olarak verilen doğru grafiğini yorumlayamama. 

K20: Eksenlere paralel doğrulardan x eksenine paralel olanların (y=a, a birer reel sayı) eğimlerinin 
bulunamaz olduğunu düşünme. 
K21: Eksenlere paralel olan doğrulardan y eksenine paralel olanların ( x=b, b birer reel sayı) eğimlerini 0 
olarak düşünme. 

*K29: Eğimi y değerinde meydana gelen değişimin, x değerinde meydana gelen değişime oranı olarak 
düşünememe. 
*K30: Tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme. 

‘*’ işaretli kavram yanılgıları son test sonucunda devam ettiği tespit edilen ortak kavram yanılgılarıdır. 
 

K16, K29 ve K30 numaralı kavram yanılgıları çalışma grubunun hem öntest hem de sontest sonucunda 
gözlenen kavram yanılgılarıdır. Ayrıca çalışma grubunda yer alan deney ve kontrol gruplarının öntest puan 
ortalama puanları arasında fark istatistiksel açıdan farklılaşmadığı bulunmuş olsa da grupların sahip oldukları 
kavram yanılgıları çeşitliliği açısından farklılaştığı gözlenmiştir. Bu sonuç kavram yanılgılarının oluşumunda 
öğrenci bireysel düşünmelerinin dikkate alınması gerektiğini ve kavramsal öğrenmede sadece kavram 
oluşturma değil kavram kazanma boyutunun da önemli olduğunu düşündürmüştür. 

Şekil 2’de çalışma grubunda süreklilik gösteren kavram yanılgılarının öğrenci KYBT’ne yansıyan üç örnek 
durum paylaşılmıştır.  

K16: Eksenleri 

kesen noktaları 

denklemde 

katsayı olarak 

düşünme. 
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K 29: Eğimi y 

değerinde 

meydana gelen 

değişimin, x 

değerinde 

meydana gelen 

değişime oranı 

olarak 

düşünememe. 

 

K30:Tablo 

olarak verilen 

doğrusal ilişkide 

eğimi y/x olarak 

düşünme. 

 

Şekil 2. Çalışma Grubunda Ortak Süreklilik Gösteren Kavram Yanılgıları KYBT Çözüm Örnekleri 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ülgen (2004)’e göre; kavram öğrenmede iki aşama vardır. Bunlar: kavram oluşturma ve kavram 
kazanmadır. Bir birey bir kavramla ilgili kavram oluşturmuşsa; kavramın örneklerini bilir, benzer ve farklı 
yanlarını algılar ve benzerliklerden yola çıkarak genellemeler yapabilir. Kavram kazanmışsa, oluşturulan kavramı 
uygun kural ve ölçütlerle sınıflara ayırabilir. Bir bireyin kavramsal öğrenmede kavram oluşturması tek başına 
yeterli değildir. Zihinde oluşturulmuş bir kavramı, niteliğine göre gruplandırması ve grup içinde kullanabilmesini 
ve ayrıştırması da gereklidir.  

KYBT’nin ikinci ve üçüncü aşamaları dikkate alındığında grupların sahip oldukları kavram yanılgılarının 
çeşitleri açısından farklılaştığı görülmüştür. Bu sonuç kavram yanılgılarının oluşumunda öğrenci bireysel 
düşünmelerinin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Kavramsal öğrenmede sadece kavram oluşturma 
(“tablo ile verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x (iki değerin oranı) olarak düşünme” ve “eksenleri kesen noktaları 
denklemde katsayı olarak düşünme”); kavram kazanma boyutunun da (eğim kavramının bağımlı değişkendeki 
değim miktarının bağımsız değişkendeki değişim miktarına oranı olduğunu kavramama) önemli olduğu 
gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin bu yanılgılarının öğretim sonrasında da baskın kaldığını göstermiştir. 

Öğrencilerdeki kavram yanılgılarını giderebilmek için farklı öğretim, yöntem, teknikler kullanılabilir (Dereli, 
2008; Yıldırım, 2016; Erdem,2017; Uzun 2018). Bu bakımdan önemli olan seçilen öğretim yönteminin konuya 
uygun olması ve öğrencinin konuyu anlayabileceği öğretim yöntem ve tekniğinin seçilebilmesidir.  
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Bu çalışma 34 kavram yanılgısı ve bu kavram yanılgıları çerçevesinde hazırlanan 16 soru ile sınırlı kalmıştır. 
Öğrencilerde gözlemlenen kavram yanılgıları daha farklı ve çeşitli olabilir, bu sebeple bu çalışma farklı kavram 
yanılgıları eklenerek geliştirilebilir. Kavram oluşturma ve kavram kazanma her birey ve her grup öğrenci için 
farklılık gösterebilir. Bu sebepten dolayı bu araştırma sonucunda doğrusal denklemler ve eğim konusuyla ilgili 
baskın ve süreklilik gösteren kavram yanılgıları her grup için farklılık gösterebilir. 
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Öz 

Matematik içerisinde yer alan kavramlarla ilgili öğrenci anlayışlarının incelenmesi ve elde edilen sonuçlar 

dikkate alınarak öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin düzenlenmesi eğitim kalitesini arttıran unsurlardan biridir. 

Bu araştırma da 4. sınıf öğrencilerinin kesirlere yönelik anlama süreçlerinin, APOS teorisi çerçevesinde 

incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma nitel desenlerden durum çalışması özelliğini göstermektedir. 

Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet ilkokulunda okuyan altı dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak hazırlanan açık uçlu sorular uygulanmıştır. Araştırma verilerini dördüncü sınıf 

öğrencilerinin  verdiği yazılı yanıtlar ile bu sorulara ilişkin yapılan klinik görüşmelerin ses kayıtları 

oluşturmaktadır. Görüşmelerde öğrencilerden elde edilen çalışma kâğıtları, araştırma için birer doküman olarak 

kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin görüşme metinlerine, çalışma kâğıtlarının görüntülerine ve 

araştırmacının gözlemlerine yer verilmiştir. Ses kayıtları, çalışma kâğıtlarından ve gözlemlerden elde edilen 

verilerin analizinde kullanılan kategoriler Apos teorisi çerçevesindeki yapılar altında incelenmiştir.Araştırma 

sonuçları öğrencilerin öğrenmeleri ile ilgili soyutlama sürecini dikkate alarak katkı sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  Matematik Öğretimi, Kesirler, Apos teorisi  

 

Abstract 

 One of the elements that increase the quality of education is the study of student understandings about 

the concepts in mathematics and the regulation of learning and teaching activities considering the results 

obtained. In this research, it is aimed to examine the comprehension process of 4th grade students for 

fractions within the framework of APOS theory. The research shows case study feature. The study group pf the 

study consists of six fourth year students studying in a public primary school. Open- ended questions prepared 

as a data collection tool were applied. The research data consist of the written answers given by the fourth 

grade students and the audio recordings of the clinical interviews regarding these questions. In the interviews, 

worksheets obtained from students were used as documents for research. The research included students’ 

interview texts, images of worksheets and the researcher’s observations. The categories used in the analysis of 

data obtained from sound recordings, worksheets and observations were examined within the framework of 

APOS theory. According to the results obtained from the research, it is aimed at elementary school 

mathematics lesson that a planned teaching can use. 

Keywords: Mathematic Teaching, Fractions, Apos theory  

Giriş 

Öğretim programlarında hedeflere baktığımızda bilgiyi üreten ve uygun alanlarda kullanabilen, problemlere 

çözüm üreten, girişimci, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, eleştirel düşünebilen ve bilişsel 

becerilerini düzenleyebilen bireyleri yetiştirmek olduğu görülmektedir (MEB, 2018). Apos teori, matematik 

kavramlarının edinilmesinde kişinin zihinsel yapılarını inceler ve kavramın edinilmesine yönelik parçalar 

oluşturur. APOS teori, öğrencilerin kavramla ilgili anlamalarının seviyesinin incelenmesinde kullanılabileceği 

gibi; kavramın anlaşılması ile ilgili kısımları da ortaya koymaktadır (akt. Şefik, 2017). Apos teorisinde kişilerin 

zihninde matematikteki kavramlara yönelik eylem, süreç, nesne, şema oluşmaktadır. İlk üç aşama kavrama 

yönelik genetik ayrışım da belirtilen kazanımları düzenlemek için ifade edilir (Çekmez ve Baki, 2019). APOS 
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teorisinde kavram ediniminde kişinin bulunduğu bilişsel düzeyler eylem,süreç,nesne, şema aşamaları olarak 

adlandırılır. Eylem seviyesinde olan birey bunu dış dünyada belirgin hale getirdiğinde  ve içsel işlemler olarak 

ortaya koyduğunda süreç seviyesine erişir (Açıl,2015). Apos teorisinde eylemler nesnelere uygulandıklarında ya 

da içselleştirildiklerinde süreç halini alırlar. Süreçler nesnelere uygulanabilir ve nesne haline dönüşebilir. İki 

sürecin yönetimi veya geri çevrilmesi ile süreç oluşumu mümkündür.(Bingölbali, Arslan ve Zembat, 2016).Süreç 

seviyesinde bulunan birey, süreç halinde uygulama yaptığında matematiksel nesne olarak süreci 

bulundurmaktadır. Kişinin zihninde eylem, süreç,nesne ve şemaların birlikte uyumlu şekilde bulunması ise şema 

olarak ifade edilebilir(Deniz ve Kabael, 2017). Apos teorisi yansıtıcı soyutlama teorisine dayanmaktadır. Yansıtıcı 

soyutlama matematik yapılarının meydana gelişinin açıklanmasında kullanılmıştır. Yansıtıcı soyutlama 

kavramının anlaşılmasında ve matematiksel kavramların açıklanmasında kullanılması, Apos teorisinin oluşmasını 

sağlamıştır  (Akt., Çekmez, 2013). Matematiksel düşünme tahmin etme, tümevarım, tümdengelim, betimleme, 

genelleme, soyutlama, örnekleme, ispatlama  vb. çeşitli bileşenlerin oluşturduğu bir süreci ifade etmektedir 

(Liu, 1996).Soyutlama matematiksel düşünmede önemli bir yer tutmaktadır. Genel olarak ifade edilirse bir 

nesnenin özelliklerinden ayrılamaz olanı düşüncede ayırma tek başına ele alma olarak tanımlanabilir (TDK, 

2020).Soyutlama bireylerin zihinsel yapıları ile ilgili bir süreç olduğu için matematik alanında da önemli 

konulardan birisidir(Dubinsky, 1991).Piaget tarafından çocuklarda mantıksal düşünme sürecinin ilerlemesi ile 

ilgili olan yansıtıcı soyutlama mekanizmasının açıklanması ile ilgili olarak Apos teorisi üretilmiştir(Dubinsky, 

1991).Apos teorisinde matematiksel kavramların yapısı ve birey zihninde gelişimi ile ilgili bağlantı olduğu 

belirtilir (Dubinsky, Weller, McDonald ve Brown, 2005). Apos teorisi ile araştırmacı matematiksel çalışmalarda 

öğrencilerin zihinsel yapılarını karşılaştırabilmektedir (Kabael, 2015).Bireyin karşılaştığı yeni matematiksel 

kavramın, bireyin zihnindeki objelerin dönüşümü ile kavram bilgisinin oluşmaya başlaması eylem olarak ifade 

edilir (Asiala vd., 1997). Bu düzeyde birey de dönüşüm dışşaldır ve birey ipuçlarına gereksinim duyar. Eylemin 

tekrarı ve yansıtılması sonucunda süreç olarak içselleştirilir. İçselleştirme ile birey dönüşümleri ipuçlarına ihtiyaç 

olmadan gerçekleştirebilir (Gürbüz, 2018). Dubinsky  eylem, süreç, nesne, şema olarak ifade ettiği  ve eylem ile 

başlayan  bilişsel gelişim adımının  içselleştirilme ile sürece dönüştüğünü, süreçlerin sarmal hale gelerek 

nesneleri oluşturduğunu ve nesnelere yönelik yeni eylemlerin oluşabileceğini ifade etmiştir.Gerçekleşen gelişim 

aşamaları doğrusal bir çizgide ilerlese de her durumda doğrusal olarak devam etmemektedir (Dubinsky, 

McDonald, 2001).ACE öğretim döngüsü ise  Asalia vd.(1997) tarafından Apos teorisinin ders içerisinde 

yansıtılması ile ilişkili oluşturulan yaklaşımdır.Bu yaklaşımda dersler konu ile ilişkili etkinlikler, etkinlikler 

sırasında yapılan sınıf tartışmaları ve süreç sonunda yapılan ev çalışmaları olarak üç bölümde gerçekleştirilir. 

Etkinlikler konu ile ilişkili yansıtıcı soyutlamalar yapılmasını desteklemektedir. Uygulamada öğretmen 

etkinliklerin gerçekleştirilmesinde konu ile ilgili kavramlar hakkında kısa bilgi paylaşımında bulunsa bile 

öğrencinin konu hakkında tartışmalar yaptığı ve zihinsel yapılar (eylem, süreç, nesne) oluşturmasına yardımcı 

şekilde çalışmalar yürütülür. Etkinliklerin tamamlanmasından sonra konu ile ilişkili çalışmalar ile süreç 

devamlılığı sağlanır. 

Bu çalışmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kesir kavramını oluşturma  süreçleri Apos teorik çerçevesinde 

incelenmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ve yeni çalışmaları destekleyeceği 

düşünülmektedir. Öğrencilerin Apos içerisinde kesir kavramlarını öğrenme aşamalarının ortaya konulması, 

eğitimcilerin kavram öğretiminin gerçekleşmesine yönelik öğretim süreçlerinin organize edilmesi ve 

değerlendirilmesine olumlu destek sağlaması yönünden de önemlidir. Bu sebeple “dördüncü sınıf öğrencilerinin 

kesir kavramını oluşturma süreçleri nasıldır?” sorusu bu araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır  

1) İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin kesir kavramını oluşturma durumları Apos teorisine göre hangi düzeydedir? 

2) İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin kesir kavramını soyutlama sürecinde karşılaştıkları zorluklar nelerdir?  

 

 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

287 
 

Yöntem 

 Bu kısımda araştırma modeli, katılımcı öğrenciler,veri toplama aracı ve uygulama etkinlikleri, verilerin 

analizi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 Araştırma nitel desenlerden durum çalışması özelliğini göstermektedir. Nitel araştırmalarda araştırılan 

olgu ve araştırmacı arasındaki uzaklık azaltılarak araştırma konusu kendi doğal ortamında incelenir ve 

anlamlandırılır (Denzin ve Lincoln, 2005). Durum çalışmasında hedef araştırma konusu ile ilgili durum hakkında 

derinlemesine ve detaylı bilgi edinmektir (Patton, 2002). Çalışmada öğrencilerin kesir konusunu soyutlama 

süreci ile ilgili doğal ortamında bilgi edinmek , Apos teorisi ile öğrencilerin kesir konusunda soyutlama 

süreçlerini incelemek  için nitel desenlerden durum çalışması kullanılmıştır.  

Katılımcılar  

 Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet ilkokulunda okuyan altı dördüncü sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırmada uygun katılımcıları belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Öğrencilerin kesir konusuna yönelik soyutlama süreci incelendiğinden kendini anlatabilen, etkinliklere gönüllü 

katılıma istekli öğrencilerin seçimi sağlanmıştır. Amaçlı örnekleme bir olay ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için 

yararlanılan nitel örnekleme yöntemi olarak belirtilmektedir (Yin, 2009). Çalışmada örneklem belirlenirken 

araştırmacının ulaşabileceği durumdaki  öğrenciler alınmıştır. Katılımcılara bilgi verilerek gönüllü çalışmaya 

katılan altı öğrenci araştırmada yer almıştır. Katılımcıların isimleri gizli tutularak K1,K2,K3,K4,K5,K6 olarak kodlar 

verilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

 Bu araştırmada veri toplama aracı olarak hazırlanan açık uçlu sorular, öğrenci yazılı kağıtları, 

görüşmelerin ses kayıtları ile bilgi sağlanmıştır. Çalışmada öğrencilerin kağıtları birer dökuman olarak kullanılmış 

ve çalışmaların görüntüleri ve araştırmacı gözlemi yer almıştır. Araştırma öncesinde sınıf öğretmeni ile görüşme 

yapılarak soruların uygunluğu ve işleyişi hakkında görüş ve önerileri alınmıştır. Görüşme süreleri ortalama 20 dk 

sürmüştür. Soru örnekleri aşağıda yer almaktadır: 

S1: Bir elmayı altı dilime pay edilip  iki dilimi yenilirse şekil ve kesir olarak nasıl ifade edilir? 

S2: Ayşe, Ali ve Sinem ellerindeki kağıttan not kartları oluşturmak için kesmek istiyor. Aynı boyutlarda  1 adet A4  

kağıt alıyorlar. Ayşe kağıdı 2  parçaya, Ali 4 parçaya ve Sinem 6 parça olacak şekilde kağıdı kesiyor. A4 kağıt 

parçalarının nasıl kesildiğini şekil üzerinde çizip bir parçasını kesir olarak ifade edebilir misin? 

S3: Fatma, manavdaki 24 portakalın3/4’ünü aldı. Fatma’nın kaç portakal aldığını bulabilir misin? 

S4: Elif 10 sayfalık üç kitaptan birincisinden  2 sayfa, ikincisinden 6 sayfa, üçüncüsünden 8  sayfa okumuştur. 

Elif’in okuduğu kitap sayfasını kesir olarak göstererek, kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayabilir misin? 

S5: Lale’ nin annesi ekmeği 6 dilime ayırdı. Annesi 3 dilimini, Lale ise 1 dilimini yedi. Yenilen ekmeğin kesir 

ifadesini bulabilir misin? 

S6: Babam 25 fındığın 1/5‘ini bana,2/5‘sini kardeşime verdi. Babamın verdiği fındık sayısını bulabilir misin? 

Verilerin betimsel analizinde Apos teorisinde yer alan eylem (A), süreç(P), Nesne(O) temaları altında düzenleme 

yapılmış ve incelenmiştir. Nitel çalışmalarda iç geçerlilik uzman görüşü, katılımcı doğrulaması, çeşitleme vb. 

yöntemlerle sağlanılabilir. Araştırmada katılımcılar ile yapılan görüşme ve etkinliklerin gözlemi , hazırlanan 

dökümanların incelenmesi bir arada faydalanılmış ve çeşitleme sağlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler 

için uzman tavsiyesi alınmış ve çalışmanın iç geçerliliği ve teyit edilebilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılan 

çalışmada kesir kavramına yönelik soyutlama sürecinin incelenmesinde katılımcıların kullandıkları yazılı 

doküman ve ifadelere bulgular kısmında  yer verilmiş ve tutarlılık arttırılmaya çalışılmıştır.  
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Bulgular 

Bu bölümde, araştırmada yer alan 6 dördüncü sınıf öğrencisinin verdikleri cevaplardan kesir kavramını 
oluşturma süreci ile ilgili 4. sınıf kazanımlarına yönelik sorular ,Apos teorisi çatısı altında incelenmiş ve  tablolar 
halinde gösterilmiştir.  
Tablo 1. 

Birinci Kazanıma Yönelik Katılımcıların Apos Teorisi Aşamaları 

Eylem Süreç Nesne 

K3 K2 K1 

K6 K4 K5 

“Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.” kazanımı için Tablo 1’de öğrencilerden K1,K5’in 

nesne aşamasında olduğu, K2 ve K4’nin süreç aşamasında olduğu, K3 ve  K6’nın eylem aşamasında olduğu 

görülmektedir. Öğrenci çalışma kağıdı örneklerine aşağıda yer verilmiştir:  

 

 

 

Şekil 1. K6 kodlu öğrencinin cevabı. 

Bir elmayı altı dilime pay edilip  iki dilimi yenilirse şekil ve kesir olarak nasıl ifade edilir? Açıklayabilir misiniz? 

sorusuna yönelik olarak  katılımcı öğrencilerden  K3 ve K6’nın cevapları incelendiğinde uygun şekilde 

modelleme yaptıkları ancak paylaştırma  yaparken doğru bir pay ve payda  yazımında kesir olarak ifade 

edemedikleri için eylem aşamasında olduğu düşünülebilir.  

 

 

Şekil 2. K4 kodlu öğrencinin cevabı. 

Katılımcı öğrencilerden  K2  ve K4’ün cevapları incelendiğinde  şekil çizmesi ve kesir olarak tanımladığının 

gözlemlenmesi ile süreç aşamasında olduğu belirtilebilir.  

 

   

Şekil 3. K1 kodlu öğrencinin cevabı. 

K1 ve K5’in şekil ya da  modelleyici bir çizime gerek duymadan sorulara doğru yanıt verebildikleri ve kesir 

tanımını oluşturabildikleri  için nesne aşamasında oldukları söylenebilir. 

Tablo 2. 

 İkinci Kazanıma Yönelik Katılımcıların Apos Teorisi Aşamaları  

Eylem Süreç Nesne 

K1 K4  

K2   

K3   

K5   

K6   
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“Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.” kazanımı için Apos teorisi aşamalarına göre Tablo 2’de öğrencilerden 

K4’ün süreç aşamasında olduğu,K1, K2, K3,K5 ve  K6’nın eylem aşamasında olduğu görülmektedir. Öğrenci 

çalışma kağıdı örneklerine aşağıda yer verilmiştir: 

 

 

Şekil 4. K3 kodlu öğrencinin cevabı.  

‘’Ayşe, Ali ve Sinem ellerindeki kağıttan not kartları oluşturmak için kesmek istiyor. Aynı boyutlarda  1 adet A4  

kağıt alıyorlar. Ayşe kağıdı 2  parçaya, Ali 4 parçaya ve Sinem 8 parça olacak şekilde kağıdı kesiyor. A4 kağıt 

parçalarının nasıl kesildiğini şekil üzerinde çizip, bir parçasını kesir olarak ifade edebilir misin?’’ sorusuna yönelik 

olarak  katılımcı öğrencilerden  K1,K2, K3, K5 ve K6’nın cevapları incelendiğinde şekil çizdikleri ancak birim kesri 

şekil üzerinde doğru biçimde göstermedikleri ya da pay ve payda yazımında kesir olarak tanımlayamadıkları 

görüldüğü için eylem aşamasında olduğu düşünülebilir. 

 

 

Şekil 5. K4 kodlu öğrencinin cevabı.  

Katılımcı öğrencilerden   K4’ün cevapları incelendiğinde doğru şekilde birim kesir ile ilgili şekil çizerek kesir 

olarak ifade etmesi ile süreç aşamasında olduğu düşünülebilir.   

Tablo 3. 

Üçüncü Kazanıma Yönelik Katılımcıların Apos Teorisi Aşamaları  

Eylem Süreç Nesne 

K3 K4 K1 

K5  K2 

  K6 

“Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler” kazanımı için Tablo 3’de öğrencilerden K1,K2,K6’nın 

nesne aşamasında olduğu, K4’ün süreç aşamasında olduğu,K3, K5’in eylem aşamasında olduğu görülmektedir. 

Öğrenci çalışma kağıdı örneklerine aşağıda yer verilmiştir: 

      

Şekil 6. K5 kodlu öğrencinin cevabı.  

‘’Fatma, manavdaki 24 portakalın3/4’ünü aldı. Fatma’nın kaç portakal aldığını bulabilir misin?’’ sorusuna yönelik 

olarak  katılımcı öğrencilerden  K5’ın cevapları incelendiğinde istenen parçaya bölerek birim kesre ulaştığı ancak 

belirtilen kesirde istenen miktarı elde edemediği görüldüğü için eylem aşamasında olduğu düşünülebilir. 

 

Şekil 7. K4 kodlu öğrencinin cevabı.  

Katılımcı öğrencilerden  K4’ün cevapları incelendiğinde bütüne yönelik birim kesre ulaştığı ve istenilen miktarı 

belirlediği ve şekil üzerinde tanımladığının gözlemlenmesi ile süreç aşamasında olduğu belirtilebilir .  
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Şekil 8. K1 kodlu öğrencinin cevabı.  

K1 ’in şekil çizimine gerek duymadan verilen değerin birim kesrine ulaşarak istenilen basit kesir miktarını 

belirleyebildiği için nesne aşamasında oldukları söylenebilir.  

Tablo 4.  

Dördüncü Kazanıma Yönelik Katılımcıların Apos Teorisi Aşamaları  

Eylem Süreç Nesne 

K2  K1 

K3  K4 

K6  K5 

“Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.” kazanımı için Apos teorisi aşamalarına göre  Tablo 4’de 

öğrencilerden K1,K4,K5’in nesne aşamasında olduğu, K2,K3,K6’nın eylem aşamasında olduğu görülmektedir. 

Öğrenci çalışma kağıdı örneklerine aşağıda yer verilmiştir: 

 

 

 

Şekil 9. K2 kodlu öğrencinin cevabı.  

‘’Elif 10 sayfalık üç kitaptan birincisinden  2 sayfa, ikincisinden 6 sayfa, üçüncüsünden 8  sayfa okumuştur. Elif’in 

okuduğu kitap sayfasını kesir olarak göstererek büyükten küçüğe doğru sıralayabilir misin? ‘’ K2 ,K3,K6’nın 

cevapları incelendiğinde kesir ifadesini şekil üzerinde doğru biçimde göstermedikleri ya da büyüklük küçüklük 

ilişkisini kuramadıkları görüldüğü için eylem aşamasında olduğu düşünülebilir 

 

 

Şekil 10. K5 kodlu öğrencinin cevabı.  

K1,K4,K5’in şekil çizmeye gerek duymadan kesir olarak ifade ederek sıralamayı doğru şekilde 

oluşturabildikleri için nesne aşamasında oldukları söylenebilir. Tablo 5’de ise, katılımcı öğrencilerin cevapları 

Apos teorisi çatısı altında incelenmiş ve elde edilen bulgular gösterilmiştir. 

Tablo 5.  

Beşinci Kazanıma Yönelik Katılımcıların Apos Teorisi Aşamaları  

Eylem Süreç Nesne 

K6 K2 K1 

 K3 K5 

 K4  

“Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.” kazanımı için Apos teorisi aşamalarına yönelik Tablo 

5’de öğrencilerden K1,K5’ın nesne aşamasında olduğu, K2,K3,K4’ün süreç aşamasında olduğu, K6’nın  eylem 

aşamasında olduğu görülmektedir. Öğrenci çalışma kağıdı örneklerine aşağıda yer verilmiştir: 
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Şekil 11. K6 kodlu öğrencinin cevabı.  

‘’Lale’ nin annesi ekmeği 6 dilime ayırdı. Annesi 3 dilimini, Lale ise 1 dilimini yedi. Yenilen ekmeğin kesir 

ifadesini bulabilir misin?’’  sorusuna yönelik olarak  katılımcı öğrencilerden  K6’nın cevapları incelendiğinde  

şekil çizdikleri ancak istenilen sonucu şekil üzerinde doğru biçimde göstermedikleri görüldüğü için eylem 

aşamasında olduğu düşünülebilir. 

 

Şekil 12. K3 kodlu öğrencinin cevabı.  

Katılımcı öğrencilerden  K2,K3,K4’ün cevapları incelendiğinde istenen kesre uygun şekil çizerek sonucu kesir 

olarak ifade etmesi ile süreç aşamasında olduğu belirtilebilir. 

 

Şekil 13. K5 kodlu öğrencinin cevabı.  

K1,K5’in istenilen sonuca yönelik şekle gerek duymadan  doğru biçimde kesir olarak ifade ettikleri ve 

oluşturabildikleri  için nesne aşamasında oldukları söylenebilir. Tablo 6’da ise, katılımcı öğrencilerin cevapları 

Apos teorisi çatısı altında incelenmiş ve  elde edilen bulgular gösterilmiştir. 

Tablo 6.  

Altıncı Kazanıma Yönelik Katılımcıların Apos Teorisi Aşamaları  

Eylem Süreç Nesne 

K3 K4 K1 

  K2 

  K5 

  K6 

“Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer” kazanımına yönelik Apos teorisi 

aşamalarına yönelik Tablo 6’da öğrencilerden K1,K2,K5,K6’nın nesne aşamasında olduğu,K4’ün süreç 

aşamasında olduğu, K3’ün eylem aşamasında olduğu görülmektedir. Öğrenci çalışma kağıdı örneklerine aşağıda 

yer verilmiştir: 

 

Şekil 14. K3 kodlu öğrencinin cevabı.  

‘’Babam 25  fındığın 1/5‘ini bana, 2/5‘ ini kardeşime verdi. Babamın verdiği fındık sayısını bulabilir misin?’’ 

sorusuna yönelik olarak  katılımcı öğrencilerden  K3’ün cevapları incelendiğinde şekil çizdiği ancak istenen 

duruma uygun olmadığı ya da sonucu kesir olarak ifade edemediği görüldüğü için eylem aşamasında olduğu 

düşünülebilir. 
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Şekil 15. K4 kodlu öğrencinin cevabı.  

Katılımcı öğrencilerden  ,K4’ün cevapları incelendiğinde istenen duruma uygun şekil çizerek göstermesi ve 

kesirde istenen miktarı ifade edebilmesi ile süreç aşamasında olduğu belirtilebilir. 

 

 

Şekil 16. K6 kodlu öğrencinin cevabı.  

K1,K2,K5,K6’nın çizime gerek duymadan istenilen miktarda kesir sonucunu bulabildikleri için nesne aşamasında 

oldukları söylenebilir  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışmanın bu kısmında katılımcıların kesir kavramına yönelik bilgiyi oluşturma süreci Apos teorisi altında 
incelenmiştir. Çalışmadan alınan sonuçlar ilgili alanyazın incelenerek tartışılmış ve sonuçlardan yola çıkılarak 
önerilerde bulunulmuştur. 

Kesirler ile ilgili 4. sınıf kazanımları göz önüne alındığında eylem seviyesinde olan katılımcıların kesrin tanımı ile 
ilgili basit, bileşik ve tam sayılı kesir oluşturma ve model üzerinde gösterme kazanımına yönelik olarak şekil 
üzerinde gösterme ya da kesir ifadesi yazmakta güçlük yaşadıkları belirlendi. Paydaları eşit olan en fazla üç 
kesirin sıralanmasına yönelik kazanımda şekil üzerinde kesirleri göstererek sıralama yapmakta ya da kesirleri 
sıralamakta zorlandıkları görüldü. Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını belirler kazanımına yönelik olarak 
istenen parçaya bölerek birim kesre ulaştıkları ancak belirtilen kesirde istenen miktarı elde edemediği 
görüldüğü için zorlandıkları gözlemlendi. Apos teorisi düzeylerinde çok büyük değişim gösterilmediği için 
kazanımlara yönelik sorular cevaplandığında süreç seviyesinde olan bir öğrencinin eylem seviyesinde de 
olabileceği görülmektedir. Süreç seviyesinde olan katılımcıların “Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve 
modellerle gösterir.” kazanımı için şekiller üzerinde modelleme yapabildiği modeli verilen çizimlerde kesir 
türünü tanımlayabildiği; “Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar” kazanımında şekillerde gösterilen kesirler 
arasında sıralama yapabildiği ; “Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.” kazanımı için verilen 
kesri şekil ile gösterebildiği  ve kesir üzerinde doğru işlem yapabildiği; “Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini 
gerektiren problemleri çözer” kazanımına yönelik problem verilerine uygun şekil çizerek kesir olarak ifade 
edebildiği görülmektedir. Eylem seviyesindeki öğrenciler, pay ve payda arasındaki ilişkiyi oluşturamadıklarından, 
verilenlere yönelik  problem durumlarında çözüme ulaşmada zorluk yaşamaktadır. Bu sonuç (Mısral, 2009) 
çalışmasının sonucuyla benzerlik göstermektedir Nesne düzeyinde ise ilişkili matematiksel kavramlarla 
kullanabildikleri görülmektedir.Nesne seviyesinde olan katılımcıların şekil verilmesine gerek duymadan kesir 
türünü yazabildiği ,modeli verilen çizimlerde kesri tanımlayabildiği herhangi bir uyarana ihtiyaç duymadan bir 
bütünün belli bir kesir miktarını hesaplayabildiği, kendisine verilen sıralama işlemini doğru olarak yapabildiği; 
problem verilerine uygun şekil çizerek  kesir olarak gösterebildiği ve sonuca uygun işlemi kesirle ifade edebildiği 
görülmektedir. Kesirleri karşılaştırma, birim kesir konularında öğrencilerin zorluk yaşadıkları (Çelik, 2015; 
Öksüz,2018) çalışmasının sonucuyla  benzerlik göstermektedir. Çalışma sonucunda ileride yapılacak çalışmalara 
yönelik  olarak Apos teorisi matematik dersinde farklı konularda öğrencilerin bilgiyi oluşturma süreçleri 
üzerinde kullanılabilir. Öğretmenlerin  uygulama ile ilgili görüşleri alınarak çalışma desteklenebilir. Öğrencilerin 
güçlük yaşadıkları konulara yönelik olarak farklı seviyelerde etkinliklerde aktif rol aldıkları çalışmalar yapılabilir. 
Çalışma farklı düzeylerdeki sınıf kademeleri ile gerçekleştirilebilir. 
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Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Çıkarım Süreçlerinin 
İncelenmesi: Bir GeoGebra Uygulaması 

Tuğba Hangül, Marmara Üniversitesi, Türkiye, tugba.hangul@marmara.edu.tr 

Özlem Çeziktürk, Marmara Üniversitesi, Türkiye, ozlem.cezikturk@marmara.edu.tr 

Öz 

Bu çalışmanın temel amacı, matematik öğretmen adaylarının GeoGebra kullanarak matematiksel çıkarım 
süreçlerini incelemektir. Bu doğrultuda, araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz 
döneminde bir devlet üniversitesinde “Öğretim teknolojileri” dersine kayıtlı 65 matematik öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler de “Öğretim teknolojileri” dersinin final sınavından elde 
edilmiştir. Sınavda, öğretmen adaylarına GeoGebra kullanarak öklid geometrisinin temel kavramlarından 
üçgenin çevrel çemberi, iç teğet çemberi ve yardımcı elemanlarını içeren bir çizim yaparak belirtilen kavramlar 
arasındaki cebirsel ilişkiyi bulmaları istenmiştir. Bu süreçte öğretmen adaylarının nasıl düşündükleri, 
zorlandıkları veya yanlış yaptıkları noktalar, yazılı olarak verdikleri cevap kâğıtlarının yanı sıra GeoGebra (ggb) 
uzantılı dosyaları incelenerek tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın deseni nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman incelemesi olarak tasarlanmıştır. Veriler ise içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre, aday öğretmenlerin yarıya yakını doğru çıkarımlarda bulunabilmiştir. Bunun yanı 
sıra, süreçte birçok farklı noktada hata yapan öğretmen adaylarının olduğu da görülmüştür. Çalışmadan elde 
edilen bu sonuçlardan bir takım çıkarımlarda bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: GeoGebra, matematiksel çıkarım, öğretim teknolojileri 

Abstract 

The main purpose of this study is to examine pre-service mathematics teachers’ mathematical inference 
processes by using GeoGebra. Accordingly, the study group of the research consists of 65 pre-service 
mathematics teachers enrolled in the “Instructional Technologies” course at a public university in the fall 
semester of the 2019-2020 academic year. The data used in the research was obtained from the final exam of 
the “Instructional Technologies” course. In the exam, pre-service teachers were asked to find the algebraic 
relationship between the specified concepts by using a GeoGebra, making a drawing that includes the basic 
circle of euclidean geometry, the perimeter circle of the triangle, the inner tangent circle and its auxiliary 
elements. In this process, we tried to determine how pre-service teachers think, what they have difficulties or 
misunderstandings by examining the answer sheets they give in writing, as well as the files with the GeoGebra 
(ggb) extension. In this context, the design of the study was document review, which is one of the qualitative 
research methods. We analyzed the data by content analysis method. According to the results, nearly half of 
the pre-service teachers were able to make correct inferences. In addition, we observed that there were pre-
service teachers who made mistakes at many different topics. We made a number of inferences from these 
results obtained from the study. 

Keywords: GeoGebra, mathematical inference, instructional technologies 

 

Giriş 

Dinamik geometri yazılımlarının öğrencilerin matematiğe ilişkin başarılarını, tutumlarını ve yaratıcılıklarını 
olumlu yönde etkilediği (Tran, Nguyen, Bui & Phan, 2014; Yildiz, Baltaci & Demir, 2017; Bwalya, 2019), 
matematik öğrenme ve öğretme ortamlarını zenginleştirdiği birçok araştırma tarafından ortaya konmuştur 
(Şengün & Kabaca, 2016). Bu araştırmalarda dinamik geometri yazılımlarına matematik öğrenme ve öğretme 
ortamlarında yer verilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Dinamik geometri yazılımlarının kullanımının 
matematiksel öğrenme ve akıl yürütme üzerine etkisini inceleyen çalışmalar, bu tür yazılımların görselleştirme 
amaçlı kullanımının yanı sıra, kavramlar üzerinde akıl yürütme, derin düşünme, yaratıcılık, problem çözme, 
analiz ve değerlendirme gibi becerileri geliştirecek şekilde kullanılmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır 
(Şengün & Kabaca, 2016). Bu yazılımların en bilinenlerinden biri de GeoGebra’dır. GeoGebra yazılımı, ilkokuldan 
üniversite düzeyine kadar matematik öğrenen kişilere yardımcı olmak için kullanılmaktadır (Arini & Dewi, 2019). 
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GeoGebra’nın tasarımcısı Markus Hohenwarter; bilgisayar cebir sistemleri (BCS) ve dinamik geometri yazılımı 
(DGY) özelliklerinin her ikisini de içermesi sebebiyle programı “Dinamik Matematik Yazılımı (DMY)” şeklinde 
adlandırmıştır. GeoGebra; cebir penceresi, grafik penceresi, giriş alanı ve hesap çizelgesi ara yüzleriyle; 
matematiksel sembollerin, kavramların, grafiklerin ve bunlara ilişkin özelliklerin tabloya aktarımını yaparak 
farklı temsiller arasında etkili geçişleri sağlamaktadır. Bu özelliğiyle de diğer dinamik geometri yazılımlarından 
ve bilgisayar cebiri sistemlerinden farklılaşmaktadır (Aktümen, Horzum, Yıldız & Ceylan, 2011; Lognoli, 2017). 
Ayrıca hem çevrimiçi hem de çevrim dışı kullanılabilmesi ve açık kaynak kodlu olması yazılımın dünyanın dört bir 
yanındaki öğretmenler ve araştırmacılar arasında hızla popülerlik kazanmasını sağlamıştır (Dikovic, 2009; Arini 
& Dewi, 2019).  

Dikovic (2009), GeoGebra kullanmanın avantajlarını şu şekilde özetlemiştir:  

• Grafik hesap makinesine kıyasla GeoGebra’nın kullanımı daha kolaydır. GeoGebra’nın basit ara yüzü ve 
birçok farklı dile çevrilmiş oluşu en güçlü yönleri arasındadır. 

• Öğrencilerin matematik projelerini ve çoklu temsilleri keşfederek ve deneyerek öğrenmelerine yardımcı 
olmaktadır.  

• GeoGebra, öğrencilerin matematiği daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, 
nesneleri koordinat düzleminde hareket ettirerek veya sürgü özelliğini kullanarak kolayca değiştirebilirler. 
Sonrasında bunlara bağımlı nesnelerin nasıl etkilendiğini gözlemleyebilirler. Bu sayede öğrenciler matematiksel 
ilişkileri dinamik ortamda daha iyi anlayarak ilgili problemleri çözmeleri kolaylaşır. 

• Öğrenciler ara yüzün uyarlanma özelliği sayesinde kendi tasarımlarını kişiselleştirebilirler (örneğin; yazı 
tipi boyutu, dil, grafik kalitesi, renk, koordinatlar, çizgi kalınlığı, çizgi stili vb.). 

• Ders anlatmanın yerini görev odaklı ve etkileşimli bir sınıf almalıdır. Bu bağlamda, öğretmenin temel 
rolü, matematiksel bilgiyi vermek, açıklamak veya başka bir deyişle "aktarmaya" çalışmak değil, öğrenciler için 
gerekli zihinsel yapıları kurmalarını teşvik edecek durumlar oluşturmaktır. Bu anlamda, GeoGebra iyi bir işbirlikli 
öğrenme fırsatı sunmaktadır.  

• Cebir girişi, kullanıcının yeni nesneler oluşturmasına veya mevcut olanları komut satırı ile değiştirmesine 
izin verir. Ayrıca GeoGebra çalışma sayfaları birer Web sayfası olarak da yayınlanabilir. 

• GeoGebra, öğretmenleri matematiği görselleştirmeleri, matematik araştırmaları yapmaları, yüz yüze 
veya uzaktan matematik derslerini etkileşimli bir şekilde gerçekleştirmeleri vb. gibi hususlarda teşvik 
etmektedir.  

Tüm bu söylenilenler, GeoGebra’nın öğrenme ve öğretme ortamına dâhil edilmesinin gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Çünkü yazılım hem bir öğrenme hem de bir öğretim aracı olarak kullanılabilir. Bir yandan, etkin ve 
probleme yönelik öğretimle hem matematiksel deneyleri hem de keşifleri teşvik etmek için sınıfta ve evde 
kullanım fırsatı verirken; bir yandan da öğrencilerin kendi başlarına sıfırdan yapılar oluşturabilmesine imkân 
tanımaktadır. Böylelikle öğrenciler matematiksel modeller oluşturarak ve matematiksel ilişkileri dinamik olarak 
araştırarak problem çözme fırsatı yakalarlar (Hohenwarter, Preiner & Yi, 2007). İlaveten, GeoGebra’ya ilişkin 
uygulamaların görsel zenginlik içermesi, kavramlar arası ilişkileri fark ettirmede kilit rol oynaması, öğrencileri 
araştırma ve sorgulamaya teşvik etmesi, öğrenci merkezli yaklaşımı desteklemesi, öğrenci motivasyonunu, 
özgüvenini ve yaratıcılığını artırması, eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturması gibi özellikleri açısından 
düşünüldüğünde GeoGebra kullanılarak yapılacak öğretimin etkililiği daha net anlaşılmaktadır (Kutluca & 
Zengin, 2011; Verzosa, Guzon & De las penas, 2014); Joshi & Singh, 2020). 

Ülkemizdeki ilköğretim matematik ders kitapları incelendiğinde geometrik inşaya ilişkin çalışmaların 
özellikle pergel-cetvel veya dinamik yazılımların kullanımı ile yapılanların önemsendiğini söyleyebiliriz (Ulusoy, 
2019). Fakat alan yazında yer alan çalışmalar incelendiğinde geometrik inşa ile ilgili çalışmaların azlığından söz 
edilebilir (Kabaca & Şengün, 2016). GeoGebra kullanılarak yapılan geometrik inşalara ilişkin çalışmalar mevcut 
olsa da (bkz. Öçal & Şimşek (2017) ; Ulusoy (2019)) bu çalışmaların yetersizliği göze çarpmaktadır. GeoGebra 
kullanılarak geometrik cisimlerin inşa edilme sürecinin incelenmesinin önemli olduğu düşüncesinden yola 
çıkarak yapılan bu çalışmanın amacı; matematik öğretmen adaylarının GeoGebra’yı kullanarak 
gerçekleştirdikleri matematiksel inşa süreçlerini incelemektir. 
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Yöntem 

Araştırmanın deseni, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesidir. Doküman incelemesi, 
araştırılmak istenen olguya veya olgulara yönelik bilgi içeren yazılı materyallerin analizini içermektedir. Nitel 
araştırmalarda dokümanlar etkili bir şekilde kullanılması gereken bilgi kaynaklarıdır. Bu tür araştırmalarda 
araştırmacı, veriyi görüşmeye veya gözleme ihtiyaç duymadan elde edebilir (Yıldırım & Şimşek, 2011).  

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu, 65 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu kişiler, 2019-2020 
eğitim öğretim yılı güz döneminde “Öğretim teknolojileri” dersini alan matematik öğretmen adaylarıdır. Bu ders 
kapsamında, güz dönemi boyunca haftada 2 ders saatinde öğretmen adaylarına GeoGebra öğretilerek farklı 
matematiksel kavramları içeren etkinlikler gösterilmiştir.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan veriler de “Öğretim teknolojileri” dersinin final sınavından elde edilmiştir. Sınav, 
dönem içinde derslerin yürütüldüğü bilgisayar laboratuvarlarında yapılmıştır. Sınavda dönem boyunca 
gösterilen etkinliklere benzer şekilde, öğretmen adaylarına öklid geometrisinin temel kavramlarından üçgenin 
çevrel çemberi, iç teğet çemberi ve yardımcı elemanlarını içeren bir çizim yaparak belirtilen kavramlar 
arasındaki cebirsel ilişkiyi bulmaları istenmiştir. İlgili soru Baki’nin (2019, syf. 478) örnek olarak gösterdiği 
etkinliklerden alınmıştır. Bu süreçte öğretmen adaylarının nasıl düşündükleri, zorlandıkları veya yanlış yaptıkları 
noktaları, yazılı olarak verdikleri cevap kâğıtlarının yanı sıra GeoGebra (ggb) uzantılı dosyaları incelenerek tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan soru ve cevabı şekil 1’de gösterilmiştir:  

 

Şekil 1. Çalışmada kullanılan soru ve cevabı. 

Verilerin Analizi 

 Veriler içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bunun için öncelikle öğretmen adaylarının cevap kâğıtları 
ve GeoGebra (ggb) uzantılı dosyaları incelenmiştir. Sonrasında, elde edilen cevaplar temalarına göre 
kategorilere ayrılarak detaylandırılmış ve bunlardan bir takım çıkarımlarda bulunulmuştur.  

Bulgular 

Öğretmen adaylarının GeoGebra dosyaları ve cevap kâğıtları incelenmiş ve elde edilen durumlar; doğru 
yanıtlar, kısmen doğru yanıtlar ve hatalı yanıtlar şeklinde 3 ana başlık altında toplanmıştır.  

1. Doğru Yanıtlar 

Öğretmen adaylarının bir kısmının başından sonuna kadar geometrik inşa ve ispat sürecini doğru bir şekilde 
tamamlayabildikleri tespit edilmiştir. Bu durum öğretmen adaylarının hem GeoGebra aracılığıyla geometrik bir 
inşa yapabilme becerisine sahip oldukları hem de matematiksel bir genelleme yapabildiklerini göstermektedir. 
Doğru yanıt veren Ö17’ye (17 nolu öğretmen adayına) ait GeoGebra dosyasına ait ekran görüntüsü şekil 2’de 
verilmiştir:  
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Şekil 2. Ö17’nin GeoGebra dosyası. 

Şekil 2 incelendiğinde Ö17’nin öncelikle herhangi bir dar açılı üçgen çizip bu üçgenin çevrel çemberini 
oluşturduğu ve üçgenin kenar orta dikmelerini kesiştirerek de çevrel çemberin merkezini tespit ettiği 
görülmektedir. Sonrasında üçgenin iç açıortay doğrularını kesiştirdiği ve üçgenin iç teğet çemberinin merkezini 
bulduğu tespit edilmiştir. İç teğet çemberin üçgenle kesim noktalarını da çember merkezinden üçgene indirdiği 
dikmelerle üçgenin kenarlarını kesiştirmek suretiyle bulduğu anlaşılmaktadır. Böylelikle soruda istenilen d1, d2, 
d3, r ve R uzunluklarına nasıl ulaştığı görülmektedir. Ö17’nin cevap kâğıdına ait ekran görüntüsü ise şekil 3’te 
gösterilmiştir:  

 

Şekil 3. Ö17’nin cevap kâğıdı. 

Şekil 3’e bakıldığında; Ö17’nin ulaştığı d1, d2, d3, r ve R uzunlukları arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde 
bularak bunu cebirsel olarak ifade ettiği görülmektedir.   

Doğru yanıt verenler kategorisinde değerlendirilen bir başka yaklaşım da özel bir üçgen olan eşkenar 
üçgen üzerinden yapılan yorumlar olmuştur. Şekil 4’te de Ö49’un GeoGebra dosyasına ait ekran görüntüsüne yer 
verilmiştir:  

 

Şekil 4. Ö49’un GeoGebra dosyası. 
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Şekil 4’ten Ö49’un eşkenar üçgen çizip soruda istenilen uzunlukları oluşturduğu anlaşılmaktadır. Çizim 
yaparken izlediği adımların doğru olduğu ekranındaki gerek cebir penceresinden gerekse grafik penceresinden 
görülmektedir.  

 

Şekil 5. Ö49’un cevap kâğıdı. 

Şekil 5 incelendiğinde, Ö49’un eşkenar üçgen üzerinden sonuca ulaştığı tespit edilmiştir. Ulaştığı sonuç her 
ne kadar soruda istenilen cebirsel ilişkiyi vermese de ilgili öğretmen adayının çizimindeki üçgenin eşkenar üçgen 
olduğunu vurgulayıp sonucu buna göre göre oluşturduğunu ifade etmesi yanıtının doğru şekilde kabul 
edilmesini sağlamıştır.  

2. Kısmen doğru yanıtlar 
Bu başlık altında; çizimlerini doğru yapıp istenilen sonuca ulaşamayanlar yer almaktadır. Buna ait bir örnek 

şekil 6’da ve şekil 7’de Ö13’ün GeoGebra dosyası ve cevap kâğıdı üzerinden anlatılmıştır:  

 

Şekil 6. Ö13’ün GeoGebra dosyası. 

Şekil 6 incelendiğinde, Ö13’ün gerek cebir penceresindeki akıştan gerekse grafik penceresindeki 
çizimlerinden süreçte istenilen geometrik inşaları doğru bir şekilde yapabildiği söylenebilir.  

 

Şekil 7. Ö13’ün cevap kâğıdı. 
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Şekil 7’den ise Ö13’ün her ne kadar geometrik inşaları doğru bir şekilde yapabilmiş olsa da yapılar 
arasındaki istenilen cebirsel ilişkiye ulaşamadığı görülmektedir.  

 

Şekil 8. Ö9’un cevap kâğıdı. 

Şekil 8’de ise Ö9’un geometrik inşaları yaptığı ve uzunluklarını tespit ettiği ama bu yapılar arasındaki 
cebirsel ilişkiye ulaşamadığı görülmektedir. Bu da, sonuca ulaşamayan diğer öğretmen adayları gibi ilgili 
öğretmen adayının matematiksel bir yargı/ sonuç/ genelleme oluşturma noktasında eksikliklerinin olduğunu 
göstermektedir.  

3. Hatalı yanıtlar 

Bu başlık altında hatalı yanıtlara yer verilmiştir. Hatalı yanıtlar da kendi içinde; terminolojik hatalar, iç 
teğet çemberin çizimine yönelik hatalar, dar açılı bir üçgenin iç teğet ve çevrel çemberlerinin merkezlerinin 
ortak alınması ile eşkenar üçgen üzerinden genelleme yapılması şeklinde 4 alt başlıktan oluşmaktadır. İlk olarak 
terminolojik hatalar incelenmiştir.  

3.1. Terminolojik hatalar  

Öğretmen adaylarının bazılarının matematiksel/ geometrik kavramları doğru ve yerinde kullanmadıkları 
tespit edilmiştir. Şekil 9’da 3 farklı öğretmen adayının cevap kâğıtlarından kesitler sunulmuştur:  

 

 

 

Şekil 9. 3 farklı öğretmen adayına ait cevap kâğıtları. 

Şekil 9’dan da görüldüğü üzere, bazı öğretmen adaylarının matematiksel terminolojiye hâkim olmadığı/ 
matematiksel dili yerli yerinde kullanamadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının dış teğet çember ile ilgili 
herhangi bir çizim yapmamalarına rağmen bu ifadeyi sorudaki “çevrel çember” yerine kullandıkları 
anlaşılmaktadır. Bu da bizi basit bir hatanın ötesinde, iki farklı geometrik kavramın birbiri yerine kullanılması 
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neticesinde öğretmen adaylarının; bu kavramlara ait yeterli bilgiye sahip olmadıkları veya kavramları 
zihinlerinde yanlış yapılandırmış olabilecekleri şeklinde bir sonuca ulaştırabilmektedir. 

3.2.  İç teğet çemberin çizimine yönelik hatalar 

Bu başlık altında, iç teğet çemberin çizimi esnasında yapılan hatalara ve zorlanılan noktalara yer 
verilmiştir.  

 

Şekil 10. Ö6’nın GeoGebra dosyası. 

Şekil 10’da, Ö6’nın üçgenin iç teğet çemberini doğru bir şekilde çizemediği görülmektedir. Cebir 
penceresindeki akışa bakıldığında Ö6’nın öncelikle iki noktadan geçen bir çember çizdiği ve sonra o çemberin 
içine bir üçgen yerleştirdiği anlaşılmaktadır. Buradan üçgenin ve üçgenin çevrel çemberini doğru bir şekilde 
çizebildiği fakat sonrasında üçgenin iç teğet çemberini oluşturamadığı tespit edilmiştir. İlk bakışta en içteki 
çember üçgenin iç teğet çemberi gibi gözükse de ekran büyültüldüğünde çemberin üçgene teğet olmadığı 
belirlenmiştir. Buradan öğretmen adayının bir üçgenin iç teğet çemberinin çizimine yönelik bilgi eksiği olduğu 
anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 11. Ö25’in GeoGebra dosyası. 

Şekil 11’de Ö25’in üçgenin iç teğet çemberini çizmek için birkaç deneme yaptığı fakat iç açıortayların kesim 
noktası üzerinden gitmediği için üçgenin içine iç teğet çemberini yerleştiremediği görülmektedir. Yaptığı 
çizimlerden birinde ise iç açıortayları kesiştirerek çemberin merkezini tespit edebilmiştir. Fakat burada da 
merkezden üçgene dik bir doğru çizmediği için çemberin üçgene teğet noktalarını tespit edememiştir. Bu 
üçgenin büyültülmüş hali şekil 12’de gösterilmiştir.  



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

302 
 

 

Şekil 12. Ö25’in GeoGebra dosyasının büyültülmüş hali. 

Şekil 12 incelendiğinde Ö25’in üçgenin iç teğet çemberini oluşturamadığı görülmektedir. Yukarıda da ifade 
edildiği gibi bunun sebebi, Ö25’in çemberin üçgene teğet olan noktaları tespit edememesidir.  

 

Şekil 13. Ö25’in cevap kâğıdı. 

Ö25’in cevap kâğıdı incelendiğinde de (bkz. şekil 13), iç teğet çemberin üçgene teğet noktalarını 
bulamadığı, bu sebeple Ö25’in kendisinin de ifade ettiği üzere çemberi çizerken zorlandığı ve hatta iç teğet 
çemberin çizimini doğru bir şekilde yapamadığı tespit edilmiştir. Tüm bunlar da ilgili öğretmen adayının bir 
üçgenin iç teğet çemberinin çizimine yönelik bilgi eksiği olduğunu göstermektedir.  

 

Şekil 14. Ö48’in GeoGebra dosyası. 
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Bir diğer öğretmen adayı olan Ö48’in GeoGebra dosyası şekil 14’te gösterilmiştir. İlk etapta bakıldığında, 
Ö48 üçgenin iç teğet çemberini N, P ve O noktalarından geçirmek suretiyle oluşturmuş gibi görünmektedir.  

 

Şekil 15. Ö48’in GeoGebra dosyasının büyültülmüş hali. 

Fakat GeoGebra dosyası büyütüldüğünde (bkz. şekil 15) üçgene içten teğet gibi duran çemberin aslında 
öyle olmadığı görülmektedir. Çünkü Ö48, M noktasından üçgene dik indirilen doğrularla üçgenin kesim noktaları 
olan N, P ve O noktalarını kullanarak bir çember oluşturmak yerine iç açıortayların üçgeni kestiği noktaları 
kullanarak iç teğet çemberini çizmeye çalışmıştır.  Bu durum da Ö48’in hatalı bir çizim yapmasına sebep 
olmuştur.  

 

Şekil 16. Ö48’in cevap kâğıdı. 

Şekil 16’da da Ö48’in çizimini nasıl yaptığına dair kendi ifadelerinden oluşan cevap kâğıdı yer almaktadır. 
Ö48’in iç teğet çemberi oluştururken yaptığı hatalara ek olarak çevrel çemberin merkezini de M noktası gibi 
düşünmesi işin içinden çıkamamasına neden olmuştur. Böylelikle hem yanlış çizimler yapmış hem de geometrik 
inşalar arasındaki cebirsel ilişkiye ulaşamamıştır.  

3.3. Dar açılı bir üçgenin iç teğet ve çevrel çemberlerinin merkezlerinin ortak alınması 

Bu başlık altında da eşkenar bir üçgen oluşturulmamasına rağmen çizilen iç teğet ve çevrel çemberlerin 
merkezlerinin ortak gösterilmesi şeklindeki hatalı yanıta yer verilmiştir.  
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Şekil 17. Ö61’in GeoGebra dosyası. 

Şekil 17’de Ö61’in öncelikle ikizkenar bir üçgen çizdiği ve ona ait bir çevrel çember oluşturduğu 
görülmektedir. Gerek sol taraftaki cebir penceresi gerekse sağ taraftaki inşa protokolü incelendiğinde Ö61’in 
çevrel çemberin merkezi olan M noktasını ise üçgenin orta dikme doğrularını kesiştirerek değil de kafasına göre 
yerleştirdiği anlaşılmaktadır. Sonrasında ise üçgenin iç teğet çemberini çizerken başka bir hata daha yaptığı 
görülmektedir. Her ne kadar üçgen özel üçgenlerden ikizkenar üçgen olsa da bu üçgenin iç teğet ve çevrel 
çemberlerinin merkezleri farklı noktalardır. Fakat Ö61’in bu iki çemberin merkezlerini M noktası olarak 
işaretlediği ve çizimlerini bunun üzerine inşa ettiği görülmektedir. Bu şekilde yaptığı çizimde de teğet noktası 
olarak düşündüğü noktanın bulunduğu konumun büyültülmesiyle aslında teğet noktası olmadığı, dolayısıyla 
yaptığı çizimin yanlış olduğu tespit edilmiştir. Yani, Ö61’in bir üçgenin iç teğet ve çevrel çemberinin 
oluşturulmasına ait bilgisinin eksik/yanlış olduğunu göstermektedir. Eldeki verilerle kesin bir yargıya varmak her 
ne kadar güç olsa da, eğer gerçekten bu şekilde bir düşünce söz konusuysa Ö61’de iç teğet ve çevrel çemberlerin 
oluşturulmasına yönelik bir kavram yanılgısı olabileceği görülmektedir. 

3.4. Eşkenar üçgen üzerinden genelleme yapılması  

Burada eşkenar üçgen gibi özel bir üçgen üzerinden ulaşılan sonucun tüm dar açılı üçgenlere genellenmesi 
söz konusudur.  

 

Şekil 18. Ö54’ün cevap kâğıdı. 

Şekil 18’den de görüldüğü üzere Ö54, eşkenar bir üçgen çizerek merkezleri ortak olan çevrel ve iç teğet 
çemberleri elde etmiştir. Sonrasında da ilgili yapılara yönelik bulduğu cebirsel ifadeyi “Dar açılı bir üçgende iç 
teğet çemberin yarıçapı, çevrel çemberin yarıçapının yarısına eşittir.” şeklinde genellemiştir. Eğer böyle bir ifade 
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yerine “Bir eşkenar üçgende iç teğet çemberin yarıçapı, çevrel çemberin yarıçapının yarısına eşittir.” şeklinde bir 
cümle yazmış olsaydı her ne kadar istenilene yönelik bir şey elde edememiş olsa bile söylediği doğru olacaktı. 
Fakat özel bir durumun diğer dar açılı üçgenler için de geçerli olduğunu düşünmek onu hataya sürüklemiştir.  Bu 
şekilde akıl yürüten başka öğretmen adaylarının da olduğu belirlenmiştir. Böylece özel bir durum olan eşkenar 
üçgen üzerinden varılan genellemelerin doğruluğunun/ kapsamının ne olduğu hususunun öğretmen adayları 
tarafından düşünülmemesi ispat sürecindeki eksikliklerini ortaya çıkarmıştır.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada matematik öğretmen adaylarının GeoGebra’yı kullanarak geometrik bir inşa 
gerçekleştirmelerini ve bu süreçteki çıkarımlarını incelemek amaçlanmıştır. Bu inşa sürecinde adım adım 
istenilen tüm basamakları doğru bir şekilde izleyip süreci hatasız noktalayanların yanı sıra, bazı öğretmen 
adaylarının da farklı noktalarda hatalarının olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının bu süreçte GeoGebra 
ile birebir etkileşime girerek, deneyerek, test ederek sonuca ulaşmaları istenmiştir. Bu bağlamda, yazılımların 
sadece görselleştirme aracı gibi kullanılması yerine, matematiksel kavramlara yönelik akıl yürütmeyi ve derin 
düşünmeyi teşvik edecek;  yaratıcılık, problem çözme, kavramların analizi ve değerlendirilmesi gibi becerileri de 
destekleyecek biçimde kullanılmasının önemi anlaşılmaktadır (Şengün & Kabaca, 2016). 

Öte yandan GeoGebra, bireylerin matematiksel kavramlarla bireysel olarak veya gruplar halinde; sınıfta, 
evde veya bilgisayar kullanabilecekleri herhangi bir yerde etkileşime girmesine yardımcı olmaktadır (Saha, Ayub 
& Tarmizi, 2010). Bu da bireyin kavrama ilişkin mevcut durumunun (bilgisi, seviyesi, hazırbulunuşluğu, kavram 
yanılgıları, öğrenme güçlükleri vb.) rahatlıkla tespit edilebilmesini sağlamaktadır. Tüm bunlar da GeoGebra ile 
nitelikli bir ölçme ve değerlendirme sürecinin gerçekleştirilerek hitap edilen kitlenin tanınmasına fırsat 
tanınabileceğini göstermektedir. Alan yazında bu sonucu destekleyen görüşler mevcuttur. Saha, Ayub ve 
Tarmizi’ye (2010) göre GeoGebra öğrencilerin sınıf etkinliklerinde ve ev ödevlerinde anında geri bildirim 
alabilecekleri normal sınıf ortamına tamamlayıcı etkinliklerde kullanılabilir. 

İlköğretimden itibaren matematiksel ispat konusu matematik öğretim programında yer almaktadır. Bu 
çalışmada da öğretmen adaylarının bir genel bir sonuca varmaları beklenmiştir. Fakat öğretmen adaylarının 
bazıları özel durum olan eşkenar üçgen üzerinden genel bir kanıya varmaya çalışmışlardır. “Eşkenar üçgen için 
geçerli olan durum acaba diğer dar açılı üçgenler için de geçerli midir?” durumunu sorgulamadıkları tespit 
edilmiştir. Bu da yine genelleme yapma sürecindeki eksikliklerini ortaya koymaktadır. Baki’nin (2019, syf. 55) 
ifade ettiği gibi matematiksel ispatlar genellikle 3 aşamada tamamlanır:  

i. İddianın doğruluğu özel durumlar için araştırılır. 
ii. İddianın niçin doğru/ yanlış olduğu araştırılır. 

iii. Soyutlama aşaması. Genelleme koşulları kontrol edilerek soyutlama yapılır.  

Buna göre, yukarıda bahsedilen öğretmen adaylarının birinci aşamayla ispatlarını tamamlama eğiliminde 
oldukları görülmüş, bu da ilgili öğretmen adaylarının ispat sürecine yönelik eksikliklerini gözler önüne sermiştir.   

Çalışmanın önemli bir diğer sonucu da yukarıda da belirtildiği üzere, çalışmada bazı öğretmen adaylarının 
çevrel çember, iç teğet çember, iç açıortay, kenar orta dikme vb. gibi temel kavramların çiziminde eksikliklerinin 
olmasıdır. Öğrenci anlamaları, öğretmenlerin öğretimlerinde kavramları ne şekilde ele aldıklarıyla yakından 
ilişkilidir. İlköğretim matematik öğretim programında öğretmenlerden temel geometrik çizimlerin 
öğretilmesinin beklendiği belirtilmektedir. Fakat bu durum ancak öğretmenlerin geometrik inşalara ilişkin bilgi 
ve becerilerinin yeterli olmasıyla gerçekleştirilebilecektir (Ulusoy, 2019). Bu bağlamda, eğitim fakültelerinin 
matematik öğretmenliği programlarında öğretmen adaylarına temel geometrik kavramları, bunların çizim ve 
inşalarını, bu kavramların birbirleriyle ilişkilerini içeren Öklid geometrisi, Geometri öğretimi, Geometri, 
Geometriye Giriş vb. tarzı derslerin verilmesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Benzer şekilde GeoGebra veya 
diğer dinamik geometri yazılımları kullanılarak yapılan etkinliklerde; geometrik yapıların özellikleri, nasıl inşa 
edildiği, diğer yapılarla ilişkisi ortaya konularak etkili ve kalıcı bir öğrenme ortamı sağlanabileceği 
düşünülmektedir.  

Öte yandan çalışmada bazı öğretmen adaylarının matematiksel terminolojiye hâkim olmadığı, 
matematiksel dili yerinde ve akıcı bir şekilde kullanamadığı tespit edilmiştir. Bir matematik öğretmeninin 
matematiksel dile hâkim olmasının ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde matematik öğretmenliği 
programlarında bu becerinin kazandırılmasına yönelik derslerin olmasının gerekliliği anlaşılmaktadır. Bu hususta 
verilebilecek başka bir öneriyle, ilgili alan yazında karşılaşılmıştır. Tran, Nguyen, Bui ve Phan’a (2014) göre; 
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GeoGebra bireyin matematiksel dil becerisini geliştirmektedir. İlgili çalışmada öğrencilerin GeoGebra ile 
keşfederek öğrenme sürecinden sonra matematiksel dili tutarlı ve akıcı bir şekilde kullanabildikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu bağlamda, GeoGebra’nın uygun etkinlikler aracılığıyla öğretmen adaylarının matematiksel dili 
doğru bir şekilde kullanmalarına katkı sağlayacağı söylenebilir. 

Son olarak, bundan sonra yapılacak çalışmalarda; farklı çalışma gruplarıyla ve daha farklı matematiksel 
kavramlarla matematik derslerinde teknoloji kullanımının etkilerinin araştırılmasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir.  
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Öz 

 Bu araştırmanın temel amacı dinamik geometri yazılımı olan Cabri Geometri yazılımının, 7. Sınıf geometri 
öğretiminde etkinliğini ve yerini; öğrenci görüşleri ve öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini inceleyerek 
ortaya koymaktır. Araştırma, dinamik geometri yazılımlarından Cabri Geometri ile günlük yaşamadan 
esinlenilerek oluşturulmuş bir görsel modelin, incelendiği ve modellendiği çalışmaları içermektedir. Bu 
çalışmada Geometri öğretimi ve günlük hayat arasında yazılım ile bir köprü oluşturmak istenirken yapılan 
uygulamanın öğrenci görüşlerine ve onların geometrik düşünme seviyelerine etkisi üzerinde durulmuştur. Nitel 
araştırma olarak yapılan çalışmada durum çalışması deseni kullanılırken, katılımcılar kolay ulaşılabilir örnekleme 
ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Kocaeli iline bağlı Çayırova ilçesindeki bir devlet okulunda okuyan 
7. Sınıf 12 öğrencidir. ‘’Günlük hayattaki geometrik yansımaları öğrencilere nasıl hissettirebiliriz?” 
düşüncesinden yola çıkılarak yapılmış bu çalışmada öğrencilere teknoloji destekli öğrenmeye dayalı Cabri 
yazılımını tanıtacak çalışma kâğıtları ve etkinlikler ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamı sunulmuştur. Aşamalı 
olarak tanıtım, uygulama, model inceleme ve modelleme şeklinde gerçekleştirilen uygulamalar öğrencilerin 
kendilerini daha rahat ifade etmeleri amacıyla kendi istekleri ile oluşturulmuş 2 kişilik gruplarla 7 hafta ve 23 
saatlik çalışma sürecinde devam etmiştir. Araştırmanın verileri; yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Usiskin 
(1982) tarafından geliştirilen Van Hiele Geometri Testi uygulanarak elde edilmiştir. Değerlendirme sürecinde 
Van Hiele Geometri testi frekans analizi ile öğrenci görüşleri ise içerik analizi ile incelenmiştir. Analizler 
sonucunda yapılan uygulamanın öğrencilerden neredeyse yarısının zihinlerindeki şemaları etkilediği 
yapılandırmacı yaklaşım dahilinde söylenebilirken; öğrencilerin Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinde 
büyük değişiklikler görülmediği sonucuna varılmıştır. Çalışmanın diğer bir sonucu ise Cabri geometri yazılımında 
gerçekleştirilen görsel modelleme uygulamalarının öğrencilerde geometriye karşı farklı bir bakış açısı ve olumlu 
görüş oluşturduğudur.  

Anahtar Kelimeler: Cabri Geometri, Dinamik Geometri Yazılımları, Geometri, Geometri Eğitimi, Van Hiele 
Geometrik Düşünme 

Abstract 

 The main purpose of this research is to examine the effectiveness and place of Cabri Geometry 

software, which is dynamic geometry software, in 7th grade geometry teaching; to reveal students' views and 

geometric thinking levels by examining them. The research includes studies that examine and model a visual 

model inspired by daily life with Cabri Geometry, a dynamic geometry software. In this study, while trying to 

create a bridge between Geometry teaching and daily life with software, the effect of the application on 

students' views and their geometric thinking levels is emphasized. While the case study design was used in the 

qualitative study, the participants were determined with easily accessible sampling. The study group of the 

research is 7th grade 12 students studying in a state school in Çayırova district of Kocaeli province. "How can 

we make students feel the geometric reflections in daily life?" In this study, a learning environment enriched 

with worksheets and activities that will introduce the Cabri software based on technology-supported learning 

was presented to the students. The applications in the form of gradual introduction, application, model 

examination and modeling continued in 7 weeks and 23 hours of study with 2-person groups formed by their 

own will in order for students to express themselves more easily. Research data; It was obtained by applying 

the semi-structured interview form and the Van Hiele Geometry Test developed by Usiskin (1982). In the 

evaluation process, the Van Hiele Geometry test was analyzed with frequency analysis and student views were 

analyzed with content analysis. While it can be said within the constructivist approach that the application as a 

result of the analysis affected the schemas in almost half of the students; It was concluded that there were no 

major changes in the Van Hiele geometric thinking levels of the students. Another result of the study is that the 
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visual modeling applications performed in Cabri geometry software created a different perspective and positive 

view of the students towards geometry. 

Keywords: Cabri Geometry, Dynamic Geometry Software, Geometry, Geometry Education, Van Hiele 

Geometric Thinking 

Giriş 

Matematiğin görsel bir parçasını oluşturan geometri, doğanın mucizevi özelliklerini bize sunabilecek bir 

içeriğe sahiptir. Doğayı yani yaşamı ve etrafımızdaki birçok yapıyı anlamak için geometri, insanlara geniş bir 

yelpaze sunar. Doğadaki varlıkların bir geometrik şekle sahip olması, mühendislik gibi birçok bilim dalında 

kullanılması, matematiksel model oluşturmada ve problem çözmede kullanılması geometriyi daha da önemli 

yapmaktadır (Baykul 1999). Geometri bireylerdeki görsel ve estetiksel, sezgisel duyuları keşfederek 

tanımlamasını sağlar. Modellemeler ile sezdirilen kavramlar, aksiyomlar ile genellemelerden oluşan geometri 

‘’uzay ve şekil çalışmaların tümü’’ olarak da tanımlanmıştır (NCTM, 2000; Clements ve Battista, 1999). Baykul 

(2002) ise geometriyi ‘’matematiğin; nokta, doğru, düzlem, düzlemsel şekiller, uzay, uzaysal şekiller ve bunlar 

arasındaki ilişkilerle geometrik şekillerin uzunluk, açı, alan, hacim gibi ölçülerini konu edinen dalıdır.‘’ olarak 

tanımlamıştır. 

Tanımlar incelendiğinde geometrinin hayatı anlamak için ne kadar gerekli bir bilim dalı olduğunu 

görülmektedir. Bu nedenle okul müfredatında da geniş yer kaplayan geometrinin okul programlarında yer 

almasının sebeplerini Altun (2001), şu şekilde açıklamıştır:  

 İnsanın çevresini saran eşya ve varlıkların çoğu geometrik şekil ve cisimlerden oluşmaktadır. İnsan işini 

ya da mesleğini yürütürken geometrik şekil ve cisimleri kullanır.   

 Bu materyallerden en etkili bir şekilde yararlanmak, bunları tanımaya, eşyanın şekli ile görevi 

arasındaki ilişkiyi kavramaya dayanır.  

 Uzayı tanıma ve uzayla ilgili yeteneklerin gelişimi temelde geometrik düşüncelerle meydana gelir.  

 Günlük yaşamda, insanların çözmek zorunda kaldıkları basit problemlerin pek çoğunun çözümü temel 

geometrik beceriler gerektirir. 

İnsanların her gün daha iyiye gitme ve çağdaş toplum olma isteği birçok gelişmeye öncülük etmiş ve 

günümüzde hemen hemen tüm sektörlerde yer eden teknolojinin hızla gelişmesine yol açmıştır. Bu durum 

eğitimde de değişikliklere neden olmuş ve eğitim teknolojisi ile öğrencilere anlamlı matematik öğretimi için 

fırsatlar ve öğrenmeyi zenginleştirici ortamlar oluşturmuştur (NCTM, 2000).Bu ortamların geometri eğitiminde 

önemi büyüktür (Baki,2001).  

Geometri yazılımlarının başına dinamik geometri yazılımları gelmektedir. Dinamik geometri yazılımları 

geometrik şekilleri, geometrik özelliklerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir yapı olarak oluşturma ve 

oluşturulan yapıları eş zamalı olarak hareket ettirme olanağı sağlayan yazılımlardır (Falcade,Laborde ve 

Mariotti, 2007; Jones, 1997; Laborde, 2001; Marrades ve Gutierrez, 2000; Moss, 2000; Tapan Broutin,2010). 

Dinamik geometri yazılımları ile öğrenciler geometrik çizimler yapabilmekte ve öğretmenin hazırladığı 
dinamik olan geometrik şekillerle etkileşimli incelemeler yapabilmektedir (MEB, TTKB, 2006).Bu yazılımlardan 
ilki olarak bilinen Cabri Geometri yazılımı bir problemin çözümü, uygulaması ve keşfine yönelik pek çok 
seçeneğe izin veren bir mikro dünya olduğundan, bu yazılımın sınıf ortamında en temel kullanımı bile kolay 
öğrenmeyi sağlamaktadır (Laborde, 2001, s. 22). Dinamik geometri yazılımları geometri öğretimi için anlamlı 
öğrenme ortamları oluştururken öğrencilerin geometrik yaşantıları sonucundaki öğrenmelerinin geometrik 
düşünme düzeylerini etkilediği de Van Hiele teorisi ile ortaya koyulmuştur (Duatepe-Paksu;2016).  

Van Hiele düşünme modeli, matematik öğretmeni olan Hollandalı çift Pierre Van Hiele ve Dina Van 
Hiele –Geldof tarafından ortaya atılmıştır. Bu düzeyler öğrencinin kavrama biçimine göre hiyerarşik bir şekilde 
oluşturulmuş ve genelden özele doğru bir anlayış ile bütünsel algıdan, parçaların analizine ve daha sonra da 
soyut çıkarımlarda bulunma gibi aşamalar ile oluşturulmuştur. Görsel, betimsel, basit çıkarım, çıkarım ve 
sistematik düşünme olarak adlandırılan düzeyler kimi araştırmalarda 1 den 5 e kadar numaralarla 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

310 
 

isimlendirilmiş kimi araştırmalarda ise 0 dan 4 e kadar olan numaralarla isimlendirilmiştir. Van Hilele düşünme 
düzeylerinden 1.düzeye denk gelen görsel dönemde öğrenciler şekilleri genel hatlarıyla fark eder. Şekillerin 
yönü, konuları ve büyüklükleri onlar için şekilleri oluşturan parçalardan daha fazla anlam ifade etmektedir. 2. 
düzeye denk gelen betimsel dönemde  öğrenciler şekillerin kendilerine ait geometrik özelliklerini kavrayabilir ve 
basit genellemelerde bulunabilirler.Ancak şekiller arasındaki ilişkileri fark edemezler.3. düzey olan basit çıkarım 
düzeyinde öğrenciler şekillerle ilgili mantısal olarak basit çıkarımda bulunabilir ve şekilleri özelliklerine göre 
sıralayabilirler.Ancak  bunları matematiksel bir dill kullanarak ifade edemeyebilir ve ispat yapamazlar. 4. düzey 
olan çıkarım düzeyinde öğrenciler şekiller ile ilgili tartışabilir, şekillerin özelliklerini birbirleriyle karşılaştırabilir. 
Bunların yanı sıra lise dönemlerine denk gelen bu düzeyde bireyler; tanımlar, aksiyomlar, teoremler ve 
postülatlar arasındaki ilişkileri açıklayabilir ve tümevarım ile akıl yürütebilir. 5. düzey olan sistematik düşünme 
düzeyinde ise bireyler geometri ile bir bilim olarak çalışabilirler. Çünkü bireyler bu düzeyde aksiyomatik 
sistemleri fark edebilir ve programda yer almayan Öklid dışı geometri ile ilgili de yorumlarda bulunabilir 
(Duatepe-Paksu,2016). 

 Van Hiele düşünme düzeyleri hiyerarşik bir düzende olduğu için bireylerin herhangi bir düzeye 

geçebilmesi için önceki düzeyleri mutlaka geçmesi gerekmektedir. Düzeylerdeki geçiş yaş kriterine değil bireyin 

geometri ile ilgili yaşantısına bağlı olarak gerçekleşebilir. Yani bir lise öğrencisi ile bir üniversite öğrencisi aynı 

geometrik düşünme düzeyinde yer alabileceği gibi lise öğrencisi daha üst seviyede de olabilir. Burada dikkat 

edilecek en önemli kısım bireylerin nasıl bir öğretim ile karşı karşıya kaldığıdır (Duatepe-Paksu; 2016).  

Bu çalışma günlük yaşamdan esinlenerek oluşturulmuş olan bir modelin Cabri Geometri yazılımı ile 

modelleme çalışmalarını içermektedir. Çalışmanın temel amacı dinamik geometri yazılımı olan Cabri Geometri 

yazılımı ile gerçekleştirilen görsel modelleme çalışmalarının, 7. Sınıf geometri öğretiminde etkinliğini ve yerini; 

öğrenci görüşleri ve öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini inceleyerek ortaya koymaktır. Çalışmada 

görsel modelleme ile Cabri yazılımında geometrik kavram ve şekilleri kullanarak görsel bir modeli oluşturma 

çalışmaları kastedilmiştir. Günümüzde dinamik geometriyle ilgili birçok çalışma yapılmış ancak bu çalışmalar 

arasında günlük yaşamdan esinlenilerek oluşturulmuş görsel bir modelin ayrıntılı olarak incelendiği ve 

modellendiği ayrıca bu uygulamaların Van Hiele geometri seviyelerine etkisinin olup olmadığını araştıran bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Cabri geometri yazılımında görsel modelleme uygulamaları ile Van Hiele Geometri 

seviyelerinin birbirine etkinin araştırılmasıyla literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca modelleme 

çalışmalarında kullanılan DGY’nin öğrencilere sunduğu mikro-dünyalar dahilindeki birçok özgürlüğün 

öğrencilerin öğrenme potansiyellerine, geometriye karşı ilgi ve görüşlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

(Güven & Karataş, 2008; Tapan Broutin, 2010) 

Çalışmada; 

1. “Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Cabri Geometri Uygulamaları, Öğrencilerin Geometrik 
Düşünme Düzeylerini Nasıl Etkilemektedir?” 
 

2. “Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Cabri Geometri Uygulamaları, Öğrencilerin Geometri 
Dersine Karşı Görüşlerini Nasıl Etkilemektedir?” sorularına cevap aranmıştır. 

Yöntem 

Dinamik geometri yazılımı olan Cabri Geometri yazılımı ile gerçekleştirilen görsel modelleme 
çalışmalarının, 7. Sınıf geometri öğretiminde etkinliğini ve yerini; öğrenci görüşleri ve öğrencilerin geometrik 
düşünme düzeylerini inceleyerek ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada nitel bir araştırmadır. “Nitel 
araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, olguların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 
araştırma olarak tanımlanabilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 39). Ayrıca çalışmada bir ya da birden fazla olayın, 
programın ve ortamın derinlemesine incelendiği durum çalışması deseni kullanılmıştır (McMillan, 2000). 
Öğrenciler ile yapılan uygulamalar aşamalı olarak tanıtım, uygulama, model inceleme ve modelleme şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Tanıtım ve uygulama aşamaları için öğrencilere çalışma kağıtları hazırlanmıştır. Bu çalışma 
kağıtları ile önceden Cabri Geometri yazılımını bilmeyen öğrencilere yazılım araçlarının kullanımı tanıtılmış, 
daha sonra da öğrencilerin seviyelerine uygun olarak seçilmiş geometrik kavram, şekil ve dönüşümler yine 
çalışma kağıtları yardımı ile öğrencilere yazılımda uygulama çalışmaları yapılmıştır. Tanıtım ve uygulama 
çalışmaları sonrasında araştırmacı tarafından yazılımda oluşturulmuş simetrik özellikler içeren bir insan yüzü 
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modeli öğrenciler tarafından incelenmiş ardından öğrencilerden modeli aynı hareket özellikleri ile kendilerinin 
de oluşturması istenmiştir. Bu insan yüzü modeli Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil1. Modelleme çalışmalarında kullanılan görsel modele ait şekil dizisi 

Uygulama öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade etmeleri amacıyla kendi istekleri ile oluşturulmuş 2 
kişilik gruplarla 7 hafta ve 23 saatlik çalışma sürecinde devam etmiştir. Uygulama sürecinin 15 saatlik kısmı ders 
içi etkinlik olarak, 7saatlik kısmı ise ders dışı etkinlikler şeklinde yapılmıştır. Değerlendirme sürecinde, Van Hiele 
Geometri testi sonuçları Usiskin (1982) tarafından belirlenen standart sınıflama kriteri ile hesaplandıktan sonra 
frekans analizi ile incelenip karşılaştırılırken, öğrenci görüşleri için ise içerik analizi yapılmıştır.  

Katılımcılar  

 Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kocaeli ilinin Çayırova ilçesinde bir devlet okulunda okuyan 
7. sınıf 12 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin seçiminde çalışmaya hız kazandıran ve araştırmacının 
kendi çevresine yakın olan kolay ulaşılabilir örnekleme seçimi kullanılmış ve bir sınıftaki gönüllü öğrenciler 
seçilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Öğrenciler çalışma sürecinde kendi istekleri ile oluşturdukları 2’şerli 
gruplar halinde çalışmışlardır. Öğrencilerin akademik özellikleri ise Kocaeli ili genelinde yapılan 1. Dönem 1. 
Ortak yazılı sınavı sonuçları ve dönem sonu yazılı ortalamalarından yararlanılarak oluşturulan aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. 

 Katılımcıların Cinsiyet Ve Akademik Özelliklere Göre Dağılımı 

AKADEMİK BAŞARI DÜŞÜK  

(50 ve 50 puan altı) 

ORTA 

(50-70 puan) 

İYİ 

(70-85 puan) 

ÇOK İYİ 

(85-100 puan) 

Ö
Ğ

R
EN

C
İ

LE
R

 KIZ A1,A2,C1, C2, D1 B2 B1,D2 

ERKEK E1,E2,F2   F1 

 

Veri Toplama Araçları 

 Araştırmanın verileri; uzman yardımı ile oluşturulmuş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve 
öğrencilerin bu uygulama öncesi ve sonrasındaki geometrik düşünme düzeylerini incelemek amacıyla Usiskin 
(1982) tarafından geliştirilen Van Hiele Geometri Testi uygulanarak elde edilmiştir.Duatepe (2000) Van Hiele 
Geometri testinin ilk üç düzeyine(1., 2., 3. düzeyleri) ait Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı sırasıyla  0.82 , 
0.51 ve 0.70 olarak bulurken, Çakmak ve Güler (2014) ise testin tamamı ile ilgilenmiş ve testin tamamının alfa 
güvenirlik katsayısını 0.52 olarak hesaplamışlardır. 

 1.Van Hiele Geometri Testi: Van Hiele Geometrik düşünme testi çoktan seçmeli olan 25 sorudan 
oluşmakta; ilk 5 soru geometrik düşünce düzeylerinden birinci düzeye ait olduğu gibi sırasıyla diğer beşer soru 
grupları da ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci düzeye aittir. Testin analizde uygun kriter için Usiskin (1982) 
tarafından sunulan iki farklı sınıflama kriteri dikkate alınmıştır; 

1.) Standart sınıflama: Öğrencilerden düzeylere ait 5 sorudan 3’ ünü doğru cevap vermesi ile kriterleri 
sağlayan öğrencinin o düzeye yerleştirilmesidir. 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

312 
 

2.) Katı sınıflama: Öğrencilerden düzeylere ait 5 sorudan 4’ ünü doğru cevap vermesi ile kriterleri sağlayan 
öğrencinin o düzeye yerleştirilmesidir(Usiskin, 1982). (Usiskin 1982: 23) 
 
Yapılan bu çalışmada test sonuçlarıyla öğrencilerin herhangi bir düzeye yerleştirilmesi için öğrencilerin 
sınıf seviyelerini de göze alarak standart sınıflama ölçütü kullanılmıştır. 

 Usiskin (1982)’in kullandığı hesaplama yöntemi ile düzeyler belirlenirken her düzeyden alınabilecek 
ağırlıklı puanlar; 

 Hiçbir düzeyde 3 ve 3 ten fazla doğru yanıt veremeyen 0 puan ve 0. Düzey 

 1.Düzeydeki 1. ile 5. sorular arasındaki 3 soruyu doğru cevaplayan 1 puan ve 1. Düzey, 

 1.düzeyi tamamlayıp, 2.Düzeydeki 6. ile 10. sorular arasındaki 3 soruyu doğru cevaplayan 2 puan ve 2. 
Düzey, 

 2.düzeyi tamamlayıp, 3.Düzeydeki Düzeydeki 11. ile 15. sorular arasındaki 3 soruyu doğru cevaplayan 4 
puan ve 3. Düzey, 

 3.düzeyi tamamlayıp, 4. Düzeydeki 16. ile 20. sorular arasındaki 3 soruyu doğru cevaplayan 8 puan ve 
4. Düzey, 

 3.düzeyi tamamlayıp, 5. Düzeydeki 21. ile 25. sorular arasındaki 3 soruyu doğru cevaplayan 16 puan ve 
5. Düzey,  
Şeklinde ve toplamda bir öğrenci en fazla 31 puan alacak şekildedir. (Usiskin, 1982) 
 
Öğrencilerin geometrik düşünme düzeyleri Usiskin(1982) tarafından kullanılan yukarıdaki hesaplama 
yöntemi ile belirlenmiş ve frekans analizi yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. 
 
2.Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

 Çalışma sonrasında 12 katılımcıya yöneltilmek üzere uzman görüşüne sunulmuş ve uzman yardımı ile 
araştırmacı tarafından çalışmanın amacına yönelik hazırlanmış yarıyapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. 
Ancak bu çalışmaya görüşme formndaki öğrencilerin geometri dersine yönelik görüşlerini ortaya koyan 2 sorusu 
dahil edilmiştir.Bu sorulara ait cevaplar öğrencileriden yazı bir şekilde alınarak incelenmiştir. Çalışmada 
incelenen görüşme formu soruları aşağıdaki gibidir; 

1. Cabri uygulamaları geometri dersine yönelik düşüncelerini etkiledi mi? Evet veya hayır cevaplarınızı 
nedenleriyle birlikte yazınız. 
 

2. Cabri uygulamalarının geometrik kavramlar, şekiller ve dönüşümler ile ilgili size eski bilgilerinizden 
farklı olarak kazandırdığı bir şey var mı? Varsa örnek vererek açıklayınız. 
 

Araştırmanın geçerlik ve Güvenirliği 
 Nitel araştırmaların sonuçlarının inanılır ve güvenilir olması çalışmaların değerlendirme sürecinde 
dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardadır. Bu durum yapılan araştırmanın güvenirlik ve geçerlik 
değerleriyle alakalıdır (McMillan, 2000; Büyüköztürk, K.Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Nitel 
araştırmalarda geçerlik, çalışmanın inanılırlığı ile birlikte aktarılabilir olması ile açıklanmaktadır. Geçerlik iç 
geçerlik ve dış geçerlik olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İç geçerlik; 
çalışmanın ne kadar inanılır olduğuyla ilgilidir. Dış geçerlik ise araştırmadan elde edilen veriler ile yapılan 
analizlerin ve sonuçların ne kadar genellenebilir olduğu ile ilgilidir. Ancak nitel araştırmaların doğası gereği 
genellenebilirlik kavramı yerine karşılaştırılabilirlik ve dönüştürülebilirlik kavramları dış geçerlik için önemli hale 
gelmiştir. Bu nedenle nitel çalışmalarda dış geçerliği sağlamak için araştırma verileri ayrıntılı olarak incelenerek 
ortaya çıkarılacak kavramlar net ve en iyi şekilde tanımlanmalıdır (McMillan, 2000; Büyüköztürk, K.Çakmak, 
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırmalarda güvenirlik ise yapılan çalışmanın 
tekrarlanabilirliği ile alakalıdır. Ancak nitel araştırmalar kendine özgü doğal ortamlarda gerçekleştirilen 
çalışmalar olması nedeniyle tekrarlanabilirlik kavramı yerine incelemeler arasındaki “tutarlılık” ve “teyit 
edilebilirlik” kavramları kullanılabilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışmada geçerlik ve güvenirlik sağlamak 
amacıyla; elde edilen veriler uzman yardımı ile yorumlanmış, oluşturulan kategori ve kodlar uzun süreçte birden 
fazla ayrıntılı olarak incelenen veriler ile oluşturulmuş, araştırma sürecini iyi bir şekilde anlamak, tanımlamak ve 
veri kaybını önlemek amacı ile öğrenci bilgisayarlarında yapılan işlemlerin ekran kaydı ve sınıf etkinlikleri video 
kaydına alınmıştır. Ayrıca süreçteki detayları yansıtabilmek için yazılı dokümanlarındaki bazı öğrenci ifadeleri 
doğrudan alıntılar şeklinde çalışmaya yansıtılmıştır. 
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Bulgular 

 Bulgular, öğrencilerle yapılan Cabri uygulamaları sonrasındaki öğrencilerin geometrik düşünme 

düzeylerini ve geometri dersine karşı oluşturdukları görüşleri anlamak amacıyla iki alt problem altında ortaya 

koyulmuştur. 

 1.‘Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Cabri Geometri Uygulamaları, Öğrencilerin Geometrik 
Düşünme Düzeylerini Nasıl Etkilemektedir?’ alt problemine ait bulgular öğrencilere uygulama öncesi ve 
sonrasında yapılan Van Hiele Geometri Testinden elde edilmiş olup test sonuçları öğrencilerin geometrik 
düzeyleri, frekans ve öğrenci kodları ile tablolar halinde aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 2. 

Uygulama Öncesi Geometrik Düşünme Düzeylerine göre Dağılım 

                  
                 DÜZEYLER 

 
n 

 
ÖĞRENCİ KODU  

0.Düzey 1 A2 

1.Düzey 10 A1,B1,B2,C1,C2,D1,E1,E2,F1,F2 

2.Düzey 0 - 

3.Düzey 1 D2 

4.Düzey 0 - 

5.Düzey 0 - 

TOPLAM 12 12 

 Tablo 2' yi incelediğimizde 1 öğrencinin 0. Düzeyde, on öğrencinin görsel dönem olarak da 
isimlendirilen 1. Düzeyde, öğrencilerden 1 tanesinin de basit çıkarımların yapıldığı 3. Düzeye yerleştiği 
görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlara göre öğrencilerin neredeyse tamamının 1. Düzeyde olduğu göze 
çarpmaktadır. Yani öğrencilerin tamamına yakını şekilleri özelliklerinden çok duruşuna, yönüne göre 
anlamlandırmakta ve şekilleri genel hatları ile tanımaktadır. 

 Tablo 3’ te ise, Cabri Geometri etkinlikleri sonrasında 7. Sınıf öğrencilerinin Van Hiele geometrik 
düzeyleri, frekans ve öğrenci kodları ile verilmiştir. 

Tablo 3. 

Uygulama Sonrası Geometrik Düşünme Düzeylerine göre Dağılım 

                    DÜZEYLER n ÖĞRENCİ KODU 

0.Düzey 2         A1,C2 

1.Düzey 7 B1,B2,C1,D1,E1,E2,F1 

2.Düzey 2 D2,F2 

3.Düzey 1 A2 

4.Düzey 0 - 

5.Düzey 0 - 

Toplam 12 12 
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 Tablo 3' ü incelediğimizde öğrencilerden 2’ sinin 0. Düzeyde, 7’ sinin görsel dönem olarak da 

isimlendirilen 1. Düzeyde, yine 2’ sinin analitik veya analiz olarak isimlendirilen 2. Düzeyde ve 1 tanesinin ise 3. 

Düzeyde olduğu görülmektedir. Uygulama sonrası elde edilen bu sonuçlara bakıldığında öğrencilerin hemen 

hemen yarısının 1. Düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak uygulama sonrasında 1. Düzeydeki öğrenci sayısında 

bir düşüş gözlenmekte bununla birlikte uygulama öncesinde 2. Düzeyde hiçbir öğrenci bulunmazken uygulama 

sonrasında 2. Düzeydeki öğrenci sayısı artmıştır. Ayrıca 3. Düzeydeki öğrenci sayısı sabit kalırken, 0. Düzeydeki 

öğrenci sayısının da arttığı görülmektedir. Bununla birlikte uygulama sonrasında bazı öğrencilerin geometrik 

düşünme düzeyinde düşüş gözlenirken, bazı öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinde ise yükselme 

gözlemlenmiştir. 

 Bulgulara göre uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında öğrenciler 0 ile 3. Düzey arasında dağılım 

göstermiştir. Uygulama sonrasında bazı öğrencilerin Van Hiele geometrik düşünme seviyelerinde yükselme 

gözlenirken bazı öğrencilerin geometrik düşünme seviyeleri ise sabit kalmış veya düşüş gözlenmiştir. Van Hiele 

geometrik düşünme seviyelerindeki değişim aşağıda ifade edilmiştir; 

 Yükselme gözlenen öğrenci kodları; A2, F2 

 Sabit kalan öğrenci kodları; B1, B2, C1, D1, E1, E2, F1 

 Düşüş gözlenen öğrenci kodları; A1, C2, D2 

 İki tablodaki bulgular karşılaştırıldığında öğrencilerden 7’ sinin geometrik düşünme düzeylerinin aynı 

kaldığı görülürken 2 öğrencinin geometrik düşünme seviyesinin yükseldiği, üç öğrencinin seviyellerinde ise 

düşüş gözlendiği görülmüştür. Uygulama öncesinde 0 düzeyde bulunan A2 uygulama sonrasında 3. Düzeye 

çıkmıştır. Aynı şekilde uygulama öncesinde 1. Düzeyde bulunan F2 ise uygulama sonrasında 2. Düzeye çıkmıştır. 

Bununla birlikte uygulama öncesinde 1. Düzeyde olan A1 ve C2, uygulama sonrasında 0. düzeye düşmüştür. 

Uygulama öncesinde öğrenciler arasında en yüksek seviyedeki (3. Düzey) D2 ise uygulama sonrasında 2. Düzeye 

düşmüştür. Öğrencilerdeki bu değişiklikleri yapılandırmacı yaklaşıma göre değerlendirecek olursak 

uygulamanın, öğrencilerin hemen hemen yarısının zihinlerinde bulunan şemaları etkilediğini söylemek yersiz 

olmayacaktır. Bu değişimlerden akademik olarak düşük seviyedeki A2 ve F2 geometrik düşünme düzeylerinde 

yükselme gözlenmesi ve akademik olarak çok iyi olan D2’ de düşüş gözlenmesi dikkat çekmiştir.Yapılan çalışma 

süreçleri ile birlikte düşünüldüğünde D2 kod adlı öğrenciye de katkı sağladığı düşünülürken, öğrencinin 

zihnindeki şemalarda dengesizlik oluştuğu bir anda Van Hiele testinin uygulandığı düşünülebilir. Ancak tüm 

bulgular göz önüne alındığında yapılan çalışma ile öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinde net bir değişim 

oluşmadığı görülmüştür. 

 2.‘Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Cabri Geometri Uygulamaları, Öğrencilerin Geometri 

Dersine Karşı Görüşlerini Nasıl Etkilemektedir?’ alt problemine ait bulgular ise öğrenci görüşleri için yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 12 sorudan 

oluşmakta olup ancak bu alt probleme konu olan 2 soruya ait veri analizi ile sınırlandırılmıştır. Öğrencilerin bu 

sorulara verdiği cevaplar yazılı olarak alınmış ve içerik analizi ile incelendikten sonra oluşan kategori ve kodlar 

tablolar halinde sunulmuştur.  

 “Cabri uygulamaları geometri dersine yönelik düşüncelerini etkiledi mi? Evet veya hayır cevaplarınızı 

nedenleriyle birlikte yazınız” sorusuna ait veriler incelendiğine öğrencilerin tamamı Cabri uygulamalarının 

geometriye ait düşüncelerini etkilediğini belirttiği görülmüştür. Etkilenmenin nedenleri ise üç kategori altında 

incelenmiştir. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir; 

1. Yapı oluşturma 

2. Geometrik tutum  

3. Cabri yazılımın uygulama fonksiyonları şeklindedir. 

Yukarıdaki kategoriler çerçevesince elde edilen verilerin tablosu aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 4. 

Uygulamaların Öğrencilerin Geometri Dersine Yönelik Düşüncelerine Etkisinin Kategorilere göre Dağılımı  

Yapı oluşturma Geometrik tutum Cabri yazılımın uygulama 
fonksiyonları 

 Geometri ile bir şeyler 
oluşturabilmeyi öğretti. 

 Farklı yapılar ile ilgili yeni 
şeyler öğretti. 

 Eğlenceli hale getirdi. 

 Geometriyi sevmemi 
sağladı. 

 Zor olmadığını gösterdi. 

 Bilgisayar ile çizmek el 
ile çizmeye göre daha 
kolaydı. 

  

Örnek öğrenci görüşlerinden bazıları şunlardır; 
A2 : “ Evet yeni şeyler öğrendim. Bilgisayarda yapmak daha kolay ve eğlenceli. Doğru parçası 
çizimlerinde işimizi kolaylaştırdı. El çizimlerinde denk getirmek zordu. Ayrıca geometri sıkıcıydı 
eğlenceli hale geldi.” 
 
E1 : “ Geometri ile aram fazla iyi değildi. Cabri ile keşfettiğim bazı şeylerle geometriye daha yakın 
hissettim kendimi, eğlenceli buldum.” 
 
Elde edilen bulgularda öğrencilerin tamamının “eğlenceli, zevkli” şeklinde geometrik tutumu olumlu 
etkilediğini gösteren görüşler bildirdiği görülmüştür. Bu ifadelerin yanı sıra iki öğrencinin bilgisayar ile 
geometrik çizimlerin daha kolay olduğunu belirten, üç öğrencinin ise yazılım ile ilk defa oluşturdukları 
geometrik yapılarla ilgili olumlu görüş belirttiği görülmüştür.  
 

 “Cabri uygulamalarının geometrik kavramlar, şekiller ve dönüşümler ile ilgili size eski bilgilerinizden 

farklı olarak kazandırdığı bir şey var mı? Varsa örnek vererek açıklayınız.” sorusuna ait veriler incelendiğine 

öğrencilerin tamamı Cabri uygulamalarının kendilerine yeni şeyler öğrettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin 

uygulama sonrasında kazandıkları dört kategoride incelenmiştir. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir; 

1. Geometrik Kavram ve Şekil 

2. Geometrik Kavram ve Şekilleri kullanma ve birbiri ile ilişkilendirme 

3. Geometrik Yapı 

4. Geometrik Tutum şeklindedir. 

 Yukarıdaki kategoriler çerçevesince elde edilen verilerin tablosu aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5.  

Uygulamanın Öğrencilere Eski Bilgilerinden Farklı Olarak Kazandırdıklarının Kategoriler İle Gösterimi 

Geometrik Kavram ve 

Şekil 

Geometrik Kavram, 

Şekilleri kullanma ve 

birbiri ile 

ilişkilendirme 

Geometrik Yapı Geometrik Tutum 

 Çember  

 Simetri  

 Orta nokta 

 Yamuk  

 Yay 

 Çokgenlerle ilgili 
bilgi 

 Dikdörtgen için dik 
doğru kullanmak 

 Paralel doğru 
kullanmak 

 İç içe çember 
oluşturmak 

 Şekil oluştururken 
kullanılan geometrik 
kavramları geometrik 
özellikler katarak 
birbirine bağlamak 

 İz aracı ile kavram 
oluşturma 

 Geometriye ilgiyi 
arttırma 

 

 Tablo ve veriler incelendiğinde yedi öğrenci bu çalışma ile eski bilgilerinden farklı olarak simetri 

konusunu kazandığını belirtmiştir. Bu öğrencilerden bazılarının ise simetriyi genel olarak bildiği ancak uygulama 
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ile simetrinin çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olduklarını ifade eden yorumlar yazdıkları görülmüştür. Bu görüşlerden 

bazıları; 

 B1: “Doğruya göre simetri ile noktaya göre simetrinin farklı şeyler olduğunu öğrendim.” 

 E1:  “Simetriyi daha iyi kavradım. Noktaya göre ve doğruya göre simetrinin farkını anladım.” 

şeklindedir. 

 Tablodaki ilk iki kategoriye bakıldığında öğrencilerin yazmış olduğu yay dışındaki kavram ve şekiller 

öğrencilerin geometri derslerinde daha önceden gördükleri konular olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin bu 

kavram ve şekilleri yeni bilgiler olarak yazmaları; dinamik bir yazılım ile gerçek çizimler yapmanın öğrencilerin 

bu şekilleri daha iyi kavramasına olanak sağladığını gösterebilir. Ayrıca öğrencilerin nesnelerin birbiri ile ilişkisi 

ve geometrik yapıyla ilgili yazdıkları öğrenmeler incelendiğinde ise yapılan uygulamanın geometri dersi için 

somut, anlamlı öğrenme ortamı oluşturduğu, öğrencilerin motivasyonuna etki ettiği aynı zamanda da geometrik 

yapı ve oluşumlarla ilgili farklı bakış açısı kazandırdığı söylenebilir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde çalışmanın sonuçları alt problemler doğrultusunda sunulmuş ve ilgili çalışmaların sonuçlarıyla 

karşılaştırılarak tartışılmıştır. Araştırmanın ilk alt problemi Cabri yazılımı ile yapılan görsel modelleme 

uygulamalarının öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini nasıl etkilediğini keşfetmektir. Bu amaçla 

uygulama öncesi ve sonrası öğrencilere Van Hiele Geometri Testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre 

uygulama öncesinde öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin 0 ile 3. Düzey arasında dağılım gösterdiği 

görülmüştür. 3. Düzeyde bir öğrenciye rastlanırken öğrencilerin genel olarak 1. Düzey olan görsel düzeye 

yerleştiği tespit edilmiştir. Altun’a (2005) göre ortaokul öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin 3. 

düzeyde olması gerekmektedir. Bu durumda çalışmaya katılan öğrencilerin uygulama öncesinde geometrik 

düşünme düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Aynı zamanda uygulama sonrası öğrencilere uygulanan testin 

sonuçlarında ise öğrencilerden yedisinin 1. Düzeyde olduğu görülürken 0. Ve 2. Düzeyde bulunan öğrenci 

sayısının arttığı gözlenmiştir. Ancak yine öğrencilerin 0 ile 3. Düzeyler arasında dağılım gösterdiği ve 1. 

Düzeydeki öğrenci sayısının uygulamaya katılan öğrencilerin yarısından fazla olduğu görülmüştür. Yani 

uygulama sonrasında da öğrencilerin geometrik düşünme seviyeleri Altun’ a (2005b) göre değerlendirdiğimizde 

düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, Alaylı (2012), Cantürk-Günhan (2006), Er (2019), Fidan 

(2009), Yılmaz (2011), Karakarçayıldız (2016), Karapınar (2017), Oral ve diğerleri (2013), Usiskin (1982), Uzun 

(2019), Yıldız (2018) ve Zeybek (2019)’in ortaokul örencileri ile yaptıkları çalışmalarda buldukları; ortaokul 

öğrencilerinin geometrik düşünme seviyelerinin olması gereken düzeyin altında olduğu sonucuyla 

örtüşmektedir. Öğrencilerin geometrik düşünme seviyelerinin düşük olması bu seviyeye kadar karşılaştıkları 

öğretim ile ilgili olduğu düşünülebilir. Yapılan bir çok çalışma ile birlikte alınan bu sonuçtan yola çıkarak 

geometri öğretim programlarının içerisinde daha çok Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine uygun 

etkinliklerin yer alması ve bu konuda tüm eğitim seviyelerinde yer alan öğretmenlerle birlikte eğitici çalışmalar 

yapılması önerilebilir. 

Araştırmada uygulama öncesi ve sonrası sonuçlar karşılaştırıldığında ise Cabri Geometri yazılımında 

gerçekleşen görsel modelleme uygulamalarının öğrencilerin Van Hiele Geometrik Düşünme düzeylerine büyük 

bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Alınan bu sonucun Demir (2010) ve Öztürk (2012)’ ün yaptığı çalışma 

bulguları ile örtüştüğü görülürken G.Toker(2008) ile K.Yılmaz ve Yüksel (2019)’in yaptığı çalışma sonuçları ile 

çeliştiği saptanmıştır. Bu nedenle Van Hiele geometri seviyelerinde ilerlemeyi sağlayan bir ders içeriğinin hangi 

değişkenlere sahip olması gerektiğini ortaya koyan çalışmalar yapılması önerilmektedir. 

Çalışmanın diğer bir sonucu ise Cabri geometri yazılımında gerçekleştirilen modelleme uygulamalarının 

öğrencilerde geometriye karşı farklı bir bakış açısı ve olumlu görüş oluşturduğudur. Ayrıca yapılan çalışma ile 

geometrinin daha ilgi çekici, eğlenceli ve uygulamanın öğrenmeyi kolaylaştırıcı olduğu görülmüştür. Elde edilen 

sonuçların Açıkgül (2012), Akgül ( 2014 ), Gülbağcı ( 2009), Gülburnu (2013), Koyuncu (2013) Kutluca ve Zengin 
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(2011) ile Topuz (2017)’ un dinamik geometri yazılımlarıyla yaptıkları çalışma sonuçları ile örtüşmekte olduğu 

görülmüştür. Yapılan bu çalışmanın modelleme uygulamaları açısından diğer çalışmalardan farklılığı göz önüne 

alındığında bu alanda yapılacak başka çalışmaların sonuçları merak edilmektedir. Bu nedenle ileride dinamik 

geometri yazılımı ile gerçek yaşama dair modelleme uygulamalarının ön planda olduğu çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. Ayrıca öğrencilerin geometrik kavramları kullanarak oluşturdukları günlük yaşama ait 

modellemelerin öğrencilerin gerçek bir yazılımcı, bir mimar veya tasarımcı gibi çalışmaya teşvik edeceği 

düşünüldüğünde yazılm ile kolaydan basite doğru yapılacak olan görsel modelleme uygulamalarının her 

seviyeden öğrencinin zihninde yeni ufuklar açacağı umut edilmekte ve bu alanda daha çok çalışmanın yapılması 

önerilmektedir. 
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Bir Yeterlik Alanı Olarak Matematiksel Modellemenin Yeniden Gözden 
Geçirilmesi 

 

Prof. Dr. Murat Altun, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, maltun@uludag.edu.tr 

Öz 

“Yaşamsal durumlardaki olaylar ve bunlar arasındaki ilişkileri matematiksel olarak ortaya çıkarma” 

anlamına gelen matematiksel modelleme, öğretimide kazandırılması gereken  matematiksel yeterliklerin önemli 

olanlarından biridir. olup modelleme kavramının, literatürde açıkça yer almayan iki boyutunu tartışmayı 

amaçlamaktadır. Bunlardan biri modellenen durumun ne oluğu, diğeri modellemenin kapsamıdır. Bir literatür 

incelemesi yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmada bulgular yaşamsal durumların (i) kararlı (ii) kısmi kararlı 

davranan durumlar ve (iii) kararsız davranan durumlar şeklinde bir sınıflamaya tabi tutulabileceğini ve her 

yaşamsal durumun modellenemeyeceğini  ortaya koymuştur. Modelleme bunlardan ilk ikisinde söz konusudur.  

Çalışma kapsamında ikinci olarak; modellemenin sadece doğal durumlarla sınırlı olmadığını, yaşanan 

hayatı düzenlemek için konan matematik içerikli kuralların da modelleme kapsamında değerlendirilebileceği 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çalışmada modellemenin çok karıştırıldığı, problem çözme ve soyutlama 

kavramları ile farkı ele alınmıştır. 

Çalışma bu hususlara getirdiği açıklama ile matematiksel modelleme öğretiminin daha nitelikli olarak 

gerçekleşmesine katkıda bulunabilmmesi beklenebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Matematiksel modelleme, matematik öğretimi, matematik okuryazarlığı 

Not: Bu çalışma 218K515 numaralı Tübitak projesi kapsamında yapılmıştır.  

 

 

Review of Modelling as Mathematical Competence 

Abstract 

Modelling, which comes to means to reveal the events in life situations and the relationships between 

them mathematically, is one of the greatest mathematical competence. The present study has been done by 

way of literature review and its aims to discuss the two aspects of modelling that are not explicitly included in 

the relevant literature. The first aspect is that every life situation cannot be modeled, and it reveals that life 

situations can be classified as (i) stable (ii) partially stable acting situations and (iii) unstable acting situations. 

Modelling is included in the first two of them. The third one is the life situations that cannot be modeled. 

Secondly, within the scope of the study, the aim of this study is to demonstrate that modelling is not 

only limited to natural situations, but it can also be modeled by attributing mathematics to social events. Such 

models are the competence area on which we are based in organizing social life. Furthermore, it has also been 

noted in this study that modelling is confused; the difference of modelling with the concepts of problem solving 

and abstraction has been discussed, and in which situations modelling in mathematics education should be 

considered as a purpose and in which situations as a tool.  

With the clarification that the study conveys regarding these two specific points, it will be possible to 

develop more qualified mathematical modelling competence 

 

Keywords: Mathematical modelling, mathematics teaching, mathematical literacy 

Note: This study has been carried out within the scope of Tübitak 1003 project no 218K515. 
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Giriş 

Günümüz matematik öğretiminde matematik okuryazarlığının öne çıkması ile birlikte bilgi ağırlıklı 

içeriğin yerine “matematiksel yeterliklerin geliştirilmesi” geçmiş bulunmaktadır(Niss ve Højgaard, 2019) Bu 

durum  her bir yeterliğin ayrıntılı tanınması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmanın konusu bu yeterliklerden biri 

olan matematiksel modellemeyi (diğerleri problem çözme ve kurma, muhakeme ve argümantasyon, iletişim, 

sembolik ve formal dili kullanma, matematiksel araç ve gereçleri kullanma, temsil ile gösterim (OECD, 1989)) 

bazı yönleri bakımından tartışmaktır.  

Matematiksel modelleme gerçek hayat durumlarının işleyişini ve yapısını anlamlandırabilmek için 

sembolik matematik diline aktarılarak ifade edilmesi (Gravemaijer, 2002) anlamına gelmektedir. Gerek 

düşünmeyi geliştirmeye gerek matematiksel bilgi üretmeye olan katkısı nedeniyle matematik öğretiminde ayrı 

bir yere sahiptir. Matematiksel modelleme üzerine çokça yayın yapılmasına, bilimsel toplantılar 

düzenlenmesine rağmen (örneğin ICTMA), kavramın anlamı ve sınırları ile ilgili tam bir birliktelik hala 

sağlanabilmiş değildir (Aztekin ve Taşpınar Şener, 2015). Niss ve Højgaard (2019) “Mathematical Competencies 

Revised” adlı çalışmalarında matematiksel yeterliklerle ilgili yayınladıkları “Mathematical Competence 

Comprises Having Knowledge of Doing, Using And Having Can Opinion About Mathematics And Mathematics 

Plays Or Can Play A Role” adlı yazılarına ek açıklamalar verme ihtiyacı duymuşlardır. Tutak ve Güder (2014) 

Türkiye‘de yapılan matematiksel modelleme çalışmalarını kavramın tanımı ve kapsamı bakımından incelemiş ve 

bir fikir birliğinin olmadığını rapor etmişlerdir.  

Matematiksel modelleme ile ilgili farklı kaynaklarda verilen tanımlarda “modellenen durum” la ilgili 

farklılık gösteren ifadeler vardır. Modellenen durum için Verschaffel, Greer ve De Corte (2002) de olay, olgu, 

olaylar arasındaki ilişki, Haines ve Crouch (2007) ve Gravemeijer (2002) de “gerçek hayat”, Lesh ve Doerer 

(2003) te “problem durumu” ve OECD (2003) te “durum” gibi deyimler kullanılmıştır.  

 Modelleme ile ilgili başka bir karmaşa modellemenin tanımında geçen “gerçek yaşam”dan ne 

anlaşıldığı üzerinedir. Matematiksel modellemeyi tanıtmada kullanılan örneklerin çoğu bilimsel, az bir kısmı 

sosyal olaylarla ilgilidir. Niss vd. (2007) de modellemeyi “düşen bir cismin t zamanda aldığı yolun (x=1/2 gt
2
) 

üzerinden, Kertil (2000), telefon tarifesini, Erbaş vd (2014) manyetik alanın etkisi ile ilgili olan logaritmik 

fonksiyonları modelleme örneği olarak göstermiştir. Sözel problemlerin modelleme problemi olarak ele alınıp 

alınamayacağı konusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. Schoenfeld (1992) sözel problemlerin gerçek hayat 

durumlarını yansıtmadığı, gerçeklikten uzak olduğu düşüncesinden hareketle modelleme becerilerini 

içermeyeceğini ileri sürmüştür. Bunun yanı sıra bazı araştırmacılar, örneğin Verschaffell ve De Corte (1997) 

Verschaffel, Greer ve De Corte (2002) sözel problemlerin modelleme problemi olarak ele alınabileceğini 

belirtmişlerdir.              

 Bu ve benzeri farklılıklar, öğretime temel oluşturmak üzere. matematiksel modellemeyi yeniden gözden 

geçirme ve temel kavramlarda birliktelik sağlama ihtiyacını doğurmaktadır. Bu yazıda matematiksel 

modellemenin ne olduğuna, kullanılan farklı kavramların ortak bir noktada nasıl toplanabileceğine yer 

verilmekte ayrıca matematiksel modellemenin karıştırıldığı problem çözme, soyutlama ile olan farklı ve ortak 

yanları ele alınmaktadır. Çalışma birr literatür taraması olup matematiksel modelleme kavramı bu çalışma 

kapsamında okul ve öğrenme ortamı bakımından ele alınmıştır ve, tartışmalar öğretimin niteliğini artırmayı 

amaçlamaktadır.  

 

Matematiksel Modelleme  

 

Matematiksel modelleme için verilmiş olan birkaç tanım şöyledir.  

 Verschaffel, Greer ve De Corte (2002) ye göre matematiksel modelleme matematik veya 

matematik dışındaki bir olayı olguyu, olaylar arasındaki ilişkileri matematiksel olarak ifade 

etmeye çalışma, bu olaylar ve olgular içerisindeki örüntüleri ortaya çıkarma süreci, 

 Haines ve Crouch (2007) ye göre, matematiksel modellemeyi, gerçek hayat durumlarının 

soyutlanarak matematik diline aktarıldığı, çözümlendiği sonra çözümün test edildiği süreç,  
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 Lesh ve Doerer’e (2003) göre modelleme olayları ve problemleri tanımlama açıklama ve 

oluşturma sürecinde problem durumlarını zihinde düzenleme koordine etme, 

sistemleştirme ve organize edip zihinde şemalaştırma” dır. 

 OECD (2003) de modelleme “Bireylerin matematiksel bilgi ve becerileri kullanabilecekleri 

durumları fark etmeleri ve tanımalarından sonra içerikte yer alan matematiksel yapıyı 

kurabilmeleri” şeklinde ifade edilmiştir.  

Bu tanımların hepsinde bir zihinsel şemanın “oluşturulması ve matematik diline aktarılması” 

konusunda aynı kapıya çıkacak ifadeler kullanılmakla birlikte, modellemeye konu olan durumla ilgili durum, 

olgu, olay, ilişki gibi farklı ifadeler yer almaktadır.  OECD (2003) ün verdiği tanım dışında kalan tanımlar insan 

yaşamından her durumun modellenebileceği izlenimi vermektedir.  

Model ve modelleme kavramları ile Gerçekçi Matematik Eğitimi (Realistic Mathematic Education) 

(GME) ile ilgili literatürde karşılaşılmaktadır. GME de bilginin oluşması sürecinde matematiksel modelleme ve 

matematik kavram ya da genellemeye ulaşmayla sonuçlanan bir süreçtir(Gravemaijer vd, 1990). Üzerinde 

çalışılan soru, sorun veya durumun matematiksel kararlılık içeren bir durum olması gerekmektedir. Bu süreç 

matematikleştirme olarak bilinir ve matematiksel modellemeyle tam uyumlu bir süreçtir. Bu açıklamalar 

matematiksel modellemenin, matematiksel bilgiyi üretmenin temel bir yöntemi olduğunu göstermektedir.  Bu 

durumun matematiğin tanımına da yansıdığı görülmektedir. 

Günümüzde matematik “realitenin modellenmesini esas alan anlamlandırma ve problem çözme süreci 

ile oluşan bilgi ve yine bu süreç içinde gelişen beceriler” şeklinde algılanmaktadır (De-Corte, 2004). Bu tanımda 

Matematik ve Matematik öğretiminde özel birkaç kavrama vurgu yapılmaktadır. Bunlar süreçle ilgili olanlar, 

sonuçla ilgili olanlar şeklinde iki kategoride düşünülebilir. Süreç olarak modelleme ve yanı sıra 

anlamlandırmaya, sonuç olarak da bilgi ve beceriye vurgu vardır. Bu açıklama matematik öğretiminde bilgi ve 

becerilerin yanı sıra yeterliklerin kazandırılmasının önemli olduğunu göstermektedir. 

 

Eskisinden farklı olarak günümüzde bilgiye ulaşmanın, başta internet olmak üzere, birçok yol ve 

yöntemi vardır. Bundan ötürü öğretimin ana işlevi matematiksel yollarla düşünebilmeyi öğretmek olmuştur 

(Altun, 2019).  Bu açıdan bakınca matematiğin kazandırdığı bilgi beceri yanında davranış biçiminde yarattığı 

değişim, daha öne çıkmaktadır. Buradaki davranış biçimindeki değişiklik ile kazanılan yeterlikler 

kastedilmektedir. Yeterlik; bağlamsal bir durumda karşılaşılan görevleri yerine getirmek için bilgi, beceri, tutum, 

anlayış vs. harekete geçirmek suretiyle başa çıkma yeteneğidir. Modelleme bir yeterliktir. Bu tanıma bağlı 

olarak matematiksel yeterlik “matematiğin etkili olduğu veya olabileceği yaşamsal durumlarda ihtiyaç duyulan 

matematiksel bilgi ve eylemler hakkında fikir sahibi olma bunları kullanmak suretiyle durumla (sorunla) başa 

çıkma kapasitesi (Niss ve Højgaard, 2011) olarak tanımlanabilir.  

Matematik öğretiminde son 20 yılda PISA uygulamaları ile birlikte yeterlikler konusundaki farkındalık 

düzeyi iyice artmış olup, alan araştırmaları bu yeterliklerin nasıl kazandırılacağı üzerine yoğunlaşmıştır. 

Matematiksel yeterliklerin her biri önemli olmakla birlikte işlevleri bakımından kendi aralarında iki sınıfa 

ayrılmaları mümkündür. Modelleme, problem çözme stratejisi seçme ve muhakeme etme ve kanıtlama 

doğrudan matematik yapmayla ilgiliyken, kalan dördü matematik yapmaya yardımcı olmayla ilgilidir (Altun, 

2019). Niss (2003) bu yeterliklere matematiksel düşünmeyi de dahil ederek ilk dördünü matematiksel soru 

sorma ve cevap alma ile ilgili olanlar ve son dördünü matematiksel dil ve araçlarla ilgili olanlar şeklinde 

sınıflamıştır. Yeterlik kavramı beceriden daha geniş bir anlama sahiptir ve anlamları arasında belirgin bir fark 

vardır.  Beceri; bir kişinin yapmak durumunda kaldığı görevleri yerine getirmek için, sahip olduğu bilgiyi 

kullanabilme yeteneğidir. Bu kullanımda başarılı olanlar diğerlerine göre daha becerikli olarak bilinirler. Aynı 

çalışmada matematiksel modellemenin GME deki “matematikleştirme” ile uyumlu olduğu belirtilmiş, başka bir 

alanla ilgili olanların ise modelleme ile değil modelleme süreci içindeki işlemlerle uyumlu olduğu ifade 

edilmiştir. 

Özetlenen bu farklı bakış açıları nitelikli bir eğitim yapmak için kazandırılması planlanan bilgi ve 

yeterliklerin anlam ve kapsamlarının neler olduğunun tam olarak bilinmesinin ihtiyaç olduğunu göstermektedir.   
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Matematiksel Modelleme Süreci 

Literatür modellemelerin döngüsel bir süreç olduğunda hem fikirdir. Farklılık sürecin adımlarını 

adlandırmada ortaya çıkmaktadır. Modelleme süreci ile ilgili olarak; Lingefjard (2002) modellemenin verilenleri 

belirleme ve sadeleştirme, değişkenleri belirleme, formülleştirme, bir matematiksel model haline getirme, 

grafikle gösterme ve problem durumdaki yaşamsal ihtiyacı karşılama şeklindeki sıralı yedi aşamadan 

oluştuğunu belirtmiş iken   Kaiser (1995)  de modellemenin altı basamakta gerçekleşen bir sıralı eylemler 

oluştuğunu belirtmiştir. Bunlar (i) Gerçek hayat problemini tanımlama ve sadeleştirme; (ii) Bir matematiksel 

model oluşturma; (iii) Modeli dönüştürme, geliştirme ve çözme; (iv) Modeli yorumlama; (v) Modeli doğrulama 

ve kullanmadır.  NCTM (1989) da modellemenin lineer olmayan beş aşamadan oluştuğu ve bu aşamaların (i) 

Gerçek hayat problemini tanımlama ve sadeleştirme (ii) Bir matematiksel model oluşturma (iii) Modeli 

geliştirme ve problemi çözme (iv) Modeli yorumlama ve (v) Modeli doğrulama ve kullanma olduğu belirtilmiştir..  

Matematiksel Modelleme İle İlişkili Kavramlar 

 Modelleme hakkında daha net bir bilgiye varabilmek için, bazı yayınlarda ilişkilendirildiği (örneğin 

Aztekin ve Taşpınar Şener 2015; Tutak ve Güder;  2014) kavramlardan olan farklılıklarının açıklanmasına ihtiyaç 

vardır. Aşağıda matematiksel modellemenin soyutlama, problem çözme ile ilgili olan ilişkisine yer verilmiştir. 

Matematiksel Modellemenin Soyutlama İle İlişkisi 

 Matematikte soyutlama bir matematiksel kavram veya genellemenin, üretildiği örneklerden bağımsız 

olarak, zihinsel bir nesne haline gelmesidir (Altun, 2019). Soyutlama sürecinin deneysel soyutlama ve bilişsel 

soyutlama olmak üzere iki türü vardır(Herstkowitz, Schwaz & Dreyfus, 2000). 

 Deneysel soyutlama gözlenen farklı durumların ortak özelliklerinin fark edilmesi ve bu ortak özelliğin 

gözlendiği ortamlardan bağımsız bir nesne haline gelmesidir. Örneğin, İki (2) sayısının iki sıra, iki insan, iki 

yumurtanın bulunduğu nesne kümelerinin denklik özelliği olarak ortaya çıkması gibi. Gözlendiği kümelerin denk 

olduğunu anlatan bir zihinsel şema olarak 2 sayısı bu nesne kümelerinin çokluk özelliğini anlatmaktadır. Bilişsel 

soyutlama ise deneysel soyutlama ile oluşan kavramı veya genellemenin fark edilen yeni özellikleri ile anlam 

bakımından bazen daralması, bazen genişlemesi ve soyutlandığı noktadan daha ileri bir noktaya taşınmasıdır. 

Örneğin 2 sayısını soyutlayan bir kimse zaman içinde 2’nin çift sayı olduğunu, asal olduğunu, asal ve çift olan 

yegane sayı olduğunu, sayı sistemi için taban olarak alınabileceğini, her doğal sayının 2’nin kuvvetlerinin 

toplamı olarak yazılabileceğini ve bu özelliğin yalnız 2’ye has olduğunu öğrenirler. Böylece bilişsel bir nesne 

olarak 2 zihindeki yeni şeklini alır. 2’nin bu oluşum süreci modelleme ile tam uyumludur. 

 

Matematiksel Modellemenin Problem Çözme İle İlişkisi. 

Niss ve Hojgaard (2019) modellemenin pür matematiksel bilginin üretimi ile ilgili olduğunu, uygulamalı 

matematik kapsamındaki modelleme faaliyetlerinin problem çözme kapsamında mütalaa edilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Erbaş vd. (2014) ise “Matematik Eğitiminde Modelleme ile İlgili Temel Kavramlar ve Farklı 

Yaklaşımlar” adlı projede matematiksel modelleme gerçek hayat probleminin çözüm sürecindeki eylemler ile 

özdeş olarak düşünülmüş olup, modelleme problemlerinin daha açık uçlu oluşuma gönderme yapılarak sınırlı 

bir farklılıkla yetinilmiştir. 

Problem çözme ve modelleme ilişkisini tartışan yazılarda sözel problemlerin modelleme becerileri 

bakımından zayıf kaldığını belirten ifadelere yer verilmiştir. Verschaffel ve De Corte (1997) sözel problemlerin 

modelleme içerebileceğini belirtirken, Niss, Blum ve Galbraith (2007) sözel problemlerde, problem durumun 

gerçek hayat olmadığını, bütün değişkenlerin belli, idealleştirilmiş yapay bir durum olduğunu ve modelleme 

becerilerini karşılayamayacağını belirtmişlerdir. 

Matematiksel Modellemenin Öğretimi  İçin Genel Değerlendirme 

 

Matematiksel modelleme ile ilgili bu açıklamalar, öğretiminde referans alınabilecek iki ana noktayı öne 

çıkarmaktadır. Bunlar (i) modellenen bir “durum” un varlığı ve (ii) modelleme sürecidir. Bunlardan “durum” 

sözcüğüne olay olgu, sorun, ilişki eşlik etmektedir ancak bunların niteliği ile ilgili yeterli bir açıklama yoktur.  

Doğada hemen her şey kararlı davranmaktadır ve bu kararlılık ancak matematikle açıklanabilmektedir. 

Yaşantımızda karşılaştığımız olay, olgu ve durumlar; zaman ve mekan içindeki davranış biçimleri dikkate 

alınarak: 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

323 
 

i. Kararlı davrananlar 

ii. Kısmi kararlı davrananlar ve  

iii. Kararsız davrananlar(Altun, 2020) şeklinde sınıflandırılabilir  

Kararlı davranan olay deyimi ile olayın her durumda aynı kalması veya aynı kalan en az bir özelliğinin 

olması anlatılmak istenmektedir. Örneğin, bir hareketlinin aldığı yol “hızı ile geçen sürenin çarpımı” ile 

açıklanabilir (l=v.t). Bu eşitlik füze hareketini açıklamak için ne ölçüde geçerli ise saç boyunun uzaması için de o 

ölçüde geçerlidir. Bir kaldıraçta “kuvvet x kuvvet kolu= yük x yük kolu” eşitliği bir vinçte ne ölçüde geçerli ise bir 

tahterevallide de aynı ölçüde geçerlidir. (  =  ).  Bir maddenin kütlesi, türü ne olursa olsun, yoğunluğu 

ile hacminin çarpımına eşittir (m= d .V) gibi. 

 Kısmi kararlı davranan olaylarla ise istatistiksel bağıntılara indirgenebilen olaylar kastedilmektedir.  

- Ders çalışma süresi ile ders başarısı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

- Konuşma süresi uzadıkça dikkat azalır. Yani süre ile dikkat arasında negatif bir ilişki vardır. 

- Egzersiz yapan bireyin kas kuvveti artar. Egzersize ayrılan süre ile kas kuvveti arasında pozitif bir ilişki 

vardır.  

Bu tür olaylarda her durumda aynı sonuç gözlenmese ise de,  kısmi bir kararlılık vardır ve sonuçlar 

tahmin edilebilir türdendir. Örneğin bebeğin yaşı ile kütlesi arasında pozitif bir korelasyon vardır ve bu iki 

değişkenin ilişkisi matematik diliyle ifade (regresyon denklemleri) edilebilir. Bu denklemlerden yararlanarak kaç 

aylık olduğu bilinen bir bebeğin kütlesi tahmin edilebilir. 

Yukarıda anlatılanların yanı sıra yaşantımızda kararlı olmayan durumlar da vardır ve oldukça çoktur. 

Bugün kaç kere güleceğimiz, kaç tehlike ile karşılaşacağımız, kaç yaprağın dalından düşeceği kararsız birer 

durumdur. Kararsız “durum” lar yaşantımızda sürprizler yaratabilir, bazen kaosa bile yol açabilirler. Bunların bir 

matematiği yoktur ve olmayan matematiğin gözlenmesi de mümkün değildir.  

 Modelleme ile ilgili olarak verilen tanımlarda geçen “bir durum, bir olay, bir olgu, bir ilişki” deyimi ile 

anlatılmak istenen tam da bu “kararlı veya kısmi kararlı” içeriğe sahip olan yapıdır.. Buradaki “kararlı ve kararsız 

olma hali” müzik ile gürültü arasındaki farka benzetilebilir. İkisi de çok sestir. Müzik kararlı yapıya benzer  çünkü 

bir oluşum kanunu(kuralı) vardır.   Algılanır ve zihnimizde şemalaşır, istediğinde onu tekrar edebiliriz. Gürültüye 

sıra gelince  gürültü de çok ses olmasına rağmen zihnimizde şemalaşmaz  istesek de onu tekrar edemeyiz yani 

aynı gürültüyü çıkaramayız. 

Bu açıklama matematiksel modellemenin tanımına yansıtılabilir. Bu durumda Matematiksel 

modellemenin tanımı; “içeriğinde kararlı ve kısmi kararlı özellikler olan yaşamsal durumların bu özelliğinin fark 

edilebilmesi ve matematik diline aktarılarak ifade edilmesidir” şeklinde verilebilir. 

İnsanlık (bilim) bu kararlı ya da kısmi kararlı durumları fark edip ortaya çıkardığı için onların arkasındaki 

gücü kontrol altında tutmayı, tehlikeli olabilecek olanlarından korunmayı hatta onlardan yararlanabilmeyi 

başarabilmiştir. Bundan ötürü matematiğin gücü önemli ölçüde modelleme özelliğinden ileri gelmektedir” 

denilebilir.  
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Bu açıklamalar ışığında problem çözme ve modellemenin örtüşen ve ayrışan yanlarının  

değerlendirilmesi de mümkündür. Modelleme ve problem çözme kavramları matematiğin “realitenin 

modellenmesini temel alan, anlamlandırma ve problem çözme sonucunda oluşan bilgi ve yine bu süreç içinde 

gelişen beceriler”(De Corte; 2004) şeklinde verilen tanımında yan yana yer almaktadır. Bu tanımda modelleme 

bilgiye varmanın bir yolu, problem çözme ise modele ulaşma süreci olarak yansıtılmaktadır. Modellemenin bu 

tanım içindeki kullanımı Niss ve Hojgaard (2019) ın matematiksel bilgi üretilmesi söz konusu olduğunda 

modelleme olacağı, yaşamsal bir problemin çözümü söz konusu olduğunda ise modelleme olmayacağı fikriyle 

farklılık göstermektedir. GME’deki matematikleştirme sürecinin açıklandığı örneklerde ise seçilen problemlerin 

doğal olaylarla ilgili olması da bu durumu destekler niteliktedir. OECD (2003) de modelleme için verilen “bireyin 

matematik bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri durumları fark etmeleri ve içerikte yer alan matematiksel 

yapıyı kurabilmeleri” şeklindeki tanımı da modellemenin pür matematikle sınırlı olması gerektiği izlenimi 

vermemektedir. 

Bir problem çözümü sırasında eğer kararlı veya kısmi kararlı bir özellik fark edilip matematik diliyle 

aktarılıyor ise bu durumda problem çözme süreci modellemeyle örtüşür. Örnek olarak; “Dairesel bir pasta n 

tane doğrusal kesim ile en çok kaç parçaya ayrılır?” Sorusunun yanda verilen çözümünü göz önüne alalım. 

Problemin çözümü incelendiğinde parça sayısının düzenli arttığı yani parça sayılarının bir örüntü 

oluşturduğu (kararlı bir yapı gösterdiği) görülmektedir. Bu kararlı yapı “Dairesel bir pasta doğrusal kesimlerle 

parçalara ayrıldığında n doğrusal kesim ile en çok   parçaya ayrılır” şeklinde ifade edilebilir . Parça 

sayısı nin değeri  dir . Elde 

edilen bu eşitlik sayesinde bahsi geçen olayın 

değişik formlarında da aynı kalan (iki kesim, üç 

kesim, dört  kesim…) kararlı bir durumdur ve 

sonuçta bu kararlı yapıyı anlatan bir model 

bulunmuş olmaktadır.  

Ek olarak belirtmek gerekir ki modelleme için 

kararlı veya kısmi kararlı bir yapının illa da bir 

eşitlik veya eşitsizliğe indirgenmesi  gerekmez. 

Ulaşılan bilgide bir örüntünün, türeyiş kuralının 

olduğunun görülmesi yeterlidir. Denk kesirlerle 

ilgili; aşağıdaki örnekte   kesrine denk kesirler 

verilmiştir. Burada soru “bu kesrin genel bir formu 

var mıdır? şeklindedir. 

  Sorusuna cevap 

olarak ulaşılan      ifadesi bir 

matematiksel modeldir.  

Benzer yaklaşımla doğadaki canlı 

yapılanmasında gözlenebilen birçok olayı 

açıklayabilen Fibonacci Dizisi (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13…)  türeyiş kuralı belli (kararlı yapı) olduğu için 

bir matematiksel modeldir. 

Bir başka değerlendirme de modellemenin 

sınırlılığı ile ilgilidir. Erbaş vd. (2014) bir 

matematiksel modelin ilgili bulunduğu durumun tüm özelliklerini taşıyamayacağı, bunun yanı sıra, tek bir 

matematiksel gösterimin de matematiksel modelleme olamayacağı düşüncesini ileri sürmüştür. Modellemede 

önemli olan modellenen durumda kararlı veya kısmi kararlı davranan bir özelliğin fark edilmesidir.  

Modelleme gerçek yaşamla ilgili olmak zorunda mıdır? sorusu da bir tartışma konusudur. Matematiksel 

modellemeyi anlatmak için verilen tanımların gerçek yaşam kavramına ağırlık verdiği açıktır. Örneğin,  Lesh 
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vd.(2000) modelleme sürecinin aşamaları olarak bildirdiği (i) Model oluşturma, (ii) Gerçeklik, (iii) Öz 

değerlendirme, (iv) Model açığa çıkarma, (v) Model genişletme problemleri, (vi) Etkin model prensibi şeklindeki 

adımlarda yer alan model ve gerçeklik ilkelerinde de, problemin gerçek olmasından söz edilmiştir. 

Modelleme ile ilgili yazılarda modellenen durumlara örnek olarak da çoğunlukla bilimsel formüller 

gösterilmiştir. Niss vd. (2007) serbest düşme hareketinin zamana bağlı davranmasını (x=1/2 gt
2
), Erbaş vd. 

(2014)’te maliyet hesaplarının türevle açıklanması, ışık hızı ile enerji arasındaki ilişkiyi açıklayan E=mc
2
 

formülünün kullanılması gibi. 

Matematiksel modellemenin gerçek yaşamla ilişkisini belirlemede GME’nin bilgi üretmede izlediği bir 

yöntem olan ve “matematikleştirme” eyleminin içeriğinden yararlanılabilir.  GME’de bahsi geçen modelleme 

için yaşamsal bir durum olması yerine yaşamsal veya yaşanılabilir olması yeterli bulunur (Gravemaijer, 1994).  

Aynı kaynakta “Geometrik Dizi”yi anlatmak için seçilen ağaç yılanının halka sayısı konu edilmekte olup 

öğrencilere yılanın bir aylık olunca bedeninde bir kırmızı halka oluştuğu, sonra her ay bu kırmızı halkaların ikiye 

bölünerek ortasında bir sarı halka meydana geldiğinden söz edilmektedir. Bir süre sonunda meydana gelen 

kırmızı (K) ve sarı (S) halka sayıları sorulmaktadır. K, KSK, KSKSKSK … şeklinde ilerleyen kırmızı ve sarı halka 

sayılarından kırmızı olanların sayısı n. ay sonunda 2
n-1

 şeklinde oluşmaktadır. Kırmızı halka sayıları kararlıdır ve 

n. ayda yılanın kaç kırmızı halkası olacağı kesin olarak belirlenebilir. Aslında böyle bir yılan türünün olmadığı 

fakat  olmasının mümkün olduğu bildirilmektedir.  

Sözel problemlerin modelleme içerip içermeyeceği konusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. Sözel 

problemler gerçeğin idealleştirilmiş halleri olup çoğu kez bilinen kurallar kullanılarak çözülebilir problemlerdir 

(Schoenfeld, 1992).  İfadelerinin başına “varsayalım ki” sözcüğü getirildiğinde anlamları bozulmaması ile gerçek 

problemlerden kolayca ayırt edilebilirler. 

Schoenfeld (1992) sözel problemlerin modelleme için zayıf kaldığını işaret ederken Verschaffel ve De 

Corte (1992) sözel problemlerin modelleme içerebileceğini belirtmiştir. Burada nihai kararı vermede 

problemlerin süreç becerilerine göre düştüğü sınıf belirleyici olabilir. Problemler süreçleri itibariyle “Formüle 

etme, uygulama ve yorumlama-değerlendirme soruları” şeklinde üçe ayrılırlar (OECD; 2012). Buradan süreç 

itibariyle formüle etme ile ilgili bazı problemlerin modelleme içerebileceği, bunun yanı sıra süreç itibariyle de 

yorumlama-değerlendirme sorularının modelleme değil mevcut model üzerinde bir çalışma olduğu söylenebilir. 

Gravemaijer (1994) soyutlama için ilgilenilen durumun yaşanılabilir olmasını yeterli olduğunu belirtmesi sözel 

problemlerin de modelleme içerebileceğini düşündürtmektedir. Modelleme için önemli olan noktanın  

problemin içeriğinin kararlı veya kısmi kararlı bir durum içerip içermediği hususudur.. 

 Yukarıda anlatılanlara örnek olarak bir virüsün yayılma hızının 5 günde 5 katına çıktığını yani sözgelimi 

bir insanın 5 insanı enfekte ettiğini ve üreyen virüsler için bu üreme kuralının geçerli olduğunu düşünelim. Bir 

virüsten t günde kaç kişi enfekte olur? sorusu sözeldir ve çözümü bir matematiksel modelin ortaya çıkması ile 

sonuçlanır. Modelleme ile ilgili verilen genellenebilirlik özelliği rutin sözel problemlerin çözümü için yazılan 

denklemlerin;  örneğin “Paramın 2 katının 5 lira fazlası 17 lira ediyor” param kaç lira? “param x olsun” diyerek 

yazılan 2x+5=17 nin bir matematiksel model olmadığını ortaya koyar. Bu tür sembolik ifadelerin temsil olaarak 

değerlendirilmesi gerekir. 

Yaşamda karşılaşılan olaylar, olgular, durumlar doğal olabildiği gibi sosyal de olabilir. Örneğin, her 

türden seçim sistemi bir sosyal olaydır ve seyirlerinin dayandırıldığı bir matematiksel kural vardır. Örneğini; 

milletvekili seçimleri için önerilmiş olan D’Hont sistemine göre hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağı hususu 

şöyle açıklanmıştır. Seçime giren partilerin her birinin aldıkları toplam oylar sırayla 1’e, 2’ye, 3’e… bölünmekte 

ve bu bölme işlemine bölgenin çıkaracağı milletvekili sayısına kadar devam edilmektedir. Meydana gelen sayı 

tablosundaki tüm sayılar içinde en büyük sayıdan başlanarak milletvekili sayısı kadar sayı tespit edilmekte, 

tespit edilen sayıların hangi parti sütununda olduğuna bakılarak milletvekilleri dağıtılmaktadır.  

Bu örnekte olduğu gibi başlangıçta sosyal olayların mevcut bir matematiği yoktur fakat biz ihtiyaç 

halinde onlara bir matematik yüklemekteyiz. Ne var ki bu yükleme olaydan bağımsız gelişigüzel bir yükleme 

olmayıp, olayla ilgili gözlem ve deneyimlerin zihnimizde oluşturduğu kanaatlerin etkili olduğu bir matematiktir. 

Literatürde modelleme için verilen çok sayıda örnek arasında bu türden olanlara da rastlanmaktadır. Örneğin, 

Kertil (2008) de yer alan bir örnek, telefon tarifesi ile ilgilidir. Soruda “Telefon Görüşmesi” ilk dakikası 100 kuruş, 
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devam eden her dakika için 20 kuruş olması halinde t dakika için ödenecek para miktarını bildiren matematiksel 

modelin (formülün) yazılması istenmektedir.  

Sosyal olaylarla ilgili matematiksel modellerin, bilimsel olaylarla ilgili olanlardan en büyük farkı bilimsel 

olanlar değişmez iken sosyal olanların değişebilir olmalarıdır. Sosyal olaylarla ilgili olanlar  toplumun 

ihtiyaçlarına göre yetkili organlar tarafından değiştirilebilirler. Belediyelerin içme suyu sarfiyatını belirleyen 

formülde değişiklik yapması gibi. 

Sonuç 

Bu çalışma günümüz matematik öğretiminde yeterliklerin öğretiminin ağırlık kazanması üzerine bu 

yeterliliklerden biri olan modelleme kavramının anlamını, sınırlarını, ilişkili bulunduğu kavramlarla benzer ve 

farklı yanlarını tartışarak daha net bilgiye ulaşmayı hedeflemektedir.  

Bütün bu kavramlarla ilgili ifade ve görüş farklılıklarını gidermede, matematiğin “realitenin 

modellenmesini temel alan anlamlandırma ve problem çözme ile oluşan bilgi ve süreç içinde gelişen 

beceriler”(De Corte, 2004) şeklindeki tanımı ve tanımda geçen kavramların açıklık getirebileceği anlaşılmıştır. 

Ayrıca, modellemeye esas olan durum kavramı içindeki kararlı, kısmi kararlı yapılar ve kararsız yapılar şeklindeki 

sınıflamanın belirleyici olabileceği, matematiksel modelleme yapılabilmesi için, karşılaşılan durumda kararlı 

veya kısmi kararlı olması gerektiği, yaşamsal her durumun da modellenemediği sonucuna varılmıştır.    

Bir başka sonuç,  doğal yaşamda matematik içeren durumların modellenebildiği hususu ve böyle elde 

edilen modellerin değişmez olduğudur. Bunun yanı sıra matematik içeriği olmamasına rağmen toplumsal düzeni 

sağlamak için, sosyal olaylara matematiksel modellerin yüklenebildiği ve yine her sosyal olaya matematik 

yüklenemediği, dolayısı ile sosyal olaylarla ilgili bir modellemeden söz edilebilir.   

Sözel problemlerin gerçeğin idealleştirilmiş şekli olduğu için gerçek yaşamdan uzak olsalar bile süreç 

becerileri bakımından formüle etme ile ilgili olan sözel problemlerin modelleme içerebileceği de ulaşılan 

sonuçlardan bir diğeridir.  

Bu sonuçlardan genelde matematiksel modelleme ilgili araştırmalarda ve yeterliklerinin öğretiminde, 

özelde matematik öğretiminde yararlanılabileceği beklenebilir. 
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mühendisliğin Doğası ile ilgili Görüşleri 
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Öz 

 Son dönemlerde fen ve mühendislik alanlarının entegrasyonu mühendislik tasarım uygulamaları ya da 
tasarım temelli fen eğitimi olarak fen eğitiminde yerini almıştır. Bu entegrasyon her seviyedeki fen bilimleri 
öğretim programları için önem kazanmıştır. Bu bağlamda, birçok ülkede fen bilimleri öğretim programlarında 
revizyonlar ve değişiklikler yapılarak mühendislik tasarım uygulamaları öğretim programlarına dahil edilmiştir. 
Ülkemizde de 2018 yılında ortaokul fen bilimleri öğretim programlarında yapılan değişikliklerle mühendislik 
uygulamalarına programda yer verilmiştir (MEB, 2018). Araştırmacılar, mühendisliğin ne olduğu, mühendisliğin 
ne ile uğraştığını, mühendislik tasarım süreci ve özellikleri, mühendislik bilgisi ve mühendislik bilgi üretimi ile 
mühendislik uygulamalarının sosyal boyutları gibi konuların mühendisliğin doğası altında incelendiğini 
vurgulamışlardır (Cunningham and Kelly, 2017; Jacob, 2018; Karataş, 2009). Öğrencilerin mühendisliğin 
doğasının anlayabilmeleri için, öğretmenlerin mühendisliğin doğası ile ilgili yeterli bilgiye sahip olması 
önemlidir. Bu doğrultuda, araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendisliğin doğası ile ilgili 
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.   

 Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni niteliğindedir. Araştırmaya iki devlet 
üniversitesinde öğrenim görmekte olan fen bilgisi öğretmen adayları katılmıştır. Katılımcıların mühendisliğin 
doğası ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacı ile Karataş (2009) tarafından hazırlanan Mühendisliğin Doğası 
Anketi kullanılmıştır. Anket uygulaması sonucu elde edilen veriler nitel veri analiz tekniklerinde içerik analizi ile 
analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar Fen Bilgisi öğretmen adaylarının mühendislik ve mühendis ile 
ilgili görüşlerinin sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Mühendisliğin doğası bileşenleri ile ilgili olarak, öğretmen 
adaylarının bazılarının görüşleri hedef odaklı tasarım, teori, yaratıcılık ve yöntem boyutlarında değerlendirilmiş, 
değişebilme, toplumsal ve kültürel, karar verme ve bütüncül bakış açısı boyutları ile ilgili görüşler tespit 
edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mühendisliğin doğası, Fen Bilgisi öğretmen adayları, Görüşler, Fen Bilimleri Öğretimi 

 

Abstract 

 The integration of science and engineering fields has recently taken place in science education as 
engineering design applications or design-based science education. This integration has become important in 
science teaching programs at all levels. In this context, revisions and changes were made in science curricula in 
many countries and engineering design practices were included in curricula. In our country, with the changes 
made in secondary school science curricula in 2018, engineering applications were included in the program 
(MEB, 2018). Researchers emphasized that subjects such as what engineering is, what engineering is dealing 
with, the engineering design process and its features, engineering knowledge, and the social dimensions of 
engineering practices are examined under the nature of engineering (Cunningham and Kelly, 2017; Jacob, 
2018; Karataş, 2009). It is important that teachers have sufficient knowledge of the nature of engineering so 
that students can understand the nature of engineering. In this direction, it was aimed to determine the 
opinions of pre-service science teachers about the nature of engineering. 

 The research was pattern as survey, one of the quantitative research methods. Preservice science 
teachers studying at two state universities participated in the study. The Nature of Engineering Questionnaire 
prepared by Karataş (2009) was used to determine the participants' views on the nature of engineering.  The 
data obtained from the survey were analyzed by content analysis which is one of the qualitative data analysis 
techniques. Results obtained from the study determined that the preservice science teachers’ opinions about 
engineering and engineers were limited. Regarding the components of the nature of engineering, the opinions 
of some of the pre-service science teachers were evaluated in the dimensions of goal-oriented design, theory, 
creativity and method, and opinions about the dimensions of change, social and cultural, decision-making and 
holistic perspective were not determined. 

Keywords: Nature of engineering, Preservice science teachers, Perceptions, Science Teaching 
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Giriş 

21. yüzyılda özellikle teknolojide büyük atılımlar yaşanmış ve bu gelişmelerden ekonomi, sağlık, sanayi ve 
eğitim gibi birçok alan önemli düzeyde etkilenmiştir. Özellikle eğitim programlarının bireylerin teknolojiyi 
bilenden, kullanan ve geliştiren bireylere dönüşmesini aynı zamanda inovatif ve girişimci bireylerin 
yetiştirilmesini hedeflediği görülmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için ilk olarak 2017 Fen Bilimleri Öğretim taslak 
programın da kariyer bilinci, girişimcilik ile Fen ve Mühendislik Uygulamalarının dikkate alındığı ve her 
kademede son ünitenin “Fen ve Mühendislik Uygulamaları” olarak belirlendiği görülmüştür (MEB 2017). Ancak 
2018 yılında MEB tarafından yapılan bir program yenileme ile tüm bu uygulamalar “Fen, Mühendislik ve 
Girişimcilik Uygulamaları” başlığı altında toplanmıştır (MEB 2018). Böylelikle öğrencilere fen ve mühendislik 
uygulamalarına ilişkin temel bilgiler kazandırmanın yanında bilimsel süreç becerileri ile bilimsel araştırma 
basamaklarını kullanarak sorunlara çözüm bulmaları beklenmektedir. Ayrıca bu çözümleri ürüne 
dönüştürebilme, ürünü geliştirebilme ve pazarlama gibi hedeflerle kariyer bilincini ve girişimcilik becerilerini de 
geliştirmek hedeflenmektedir. Bu beceriler, aynı zamanda 21. yüzyıl becerileri olarak ifade edilen eleştirel ve 
yaratıcı düşünme, problem çözme, girişimcilik, iletişim, işbirliği, liderlik, sorumluluk,  hayal gücü, yaratıcılık ve 
inovasyon becerileri (Partnership for 21st Century Skills [P21], 2009) gibi beceriler arasında yer almaktadır ve 
disiplinlerarası bir biçimde verilen STEM eğitimi ile öğrencilere kazandırılabileceği düşünülmektedir (Sanders, 
2009).  

Son yılların yenilikçi eğitim hareketlerinden biri olan STEM yaklaşımının eğitim içerisinde sıklıkla 
kullanılması mühendisliğin doğası kavramının anlaşılmasını da beraberinde getirmektedir. Bilimin doğası ile ilgili 
fikir ve inançları öğrencilerin bilimi öğrenmeleri üzerinde nasıl etkiliyse (Ryder, Leach ve Driver 1999; Sadler, 
Chambers ve Zeidler 2004) mühendisliğin doğasını anlamak da mühendislik ve teknoloji ile ilgili becerilerin 
öğrenilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayabilir (Karataş, Bodner, Unal, 2016). Mühendisliğin doğasını 
anlamak için öncelikle mühendisliğin ve mühendislerin özelliklerinin ne olduğunun belirlenmesi gereklidir. 
"Mühendislik”, bir tanımda; bilim ve matematiğin insan problemlerine uygulanması, bir başka tanımda, 
uygulamalı bilim olarak, bir diğer tanımda ise tasarım olarak ifade edilmektedir (Simth, 1998). Fromm (2003), 
mühendislerin,  içerik bilgisi ve mühendislik becerilerinin yanı sıra güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerilerine 
ihtiyaç duyduklarını; kurumsal ve iş temelleri duygusu; sosyal, etik, politik ve insani sorumluluk duygusu; 
teknolojinin etkisine tarihsel ve toplumsal bir bakış açısı; birleştirici ve disiplinler arası geniş bir bakış açısı ve 
hayat boyu öğrenme kültürüne sahip olmaları gerektiğini savunmaktadır (akt, Karataş, Bodner, Unal, 2016).  Bu 
noktada mühendisliğin doğasını anlamak önemlidir çünkü mühendisliğin doğası, mühendislik tasarım sürecini 
de kapsamaktadır (Deniz, Kaya, Yesilyurt, Trabia, 2019). Bu anlamda STEM uygulamalarında mühendislik 
tasarım sürecine önem verilmesinden dolayı, öğretmen ve öğrencilerin mühendisliğin doğası anlayışına sahip 
olmaları önemlidir. Bu doğrultuda, mühendisliğin doğası, mühendislik tasarım süreci ile ilişkili olan özellikler, 
değerler ve varsayımlar hakkındaki bilgi sahibi olmak şeklinde ifade edilmektedir (Karatas, 2009).  

Mühendisliğin doğası boyutları farklı araştırmacılar tarafından farkı içerecek şekilde ele alınmıştır. Pleasant 
ve Olson (2018) mühendislik özelliklerini, mühendislik alanı ile birlikte mühendisliğin felsefi, tarihsel ve 
sosyolojik açılardan sentezlemiş ve dokuz özellik ortaya çıkarmıştır, bunlar: Mühendislikte tasarım, özellikler, 
kısıtlamalar ve hedefler, mühendislik bilgisi kaynakları, mühendislikte bilgi üretimi, mühendislik kapsamı, 
tasarım süreçlerinin modelleri, mühendisliğin kültürel yerleşikliği, iç mühendislik kültürü ve mühendislik ve 
bilimdir. Mühendisliğin doğasının mühendislik tasarım süreci ve ürünleri ile ilgili olması gerektiğini vurgulayan, 
mühendislik tasarımını büyük bir problemi çözmek için problem çözme faaliyetlerinin çoklu aşamalar gerektiren 
özel bir problem çözme türü olarak ifade eden Karataş (2009) ise mühendisliğin doğasını boyutlarını; hedef 
odaklı tasarım, geçici çözüm (değişme), teori ve deneme-yanılma, toplumsal ve kültürel, yöntem, 
yaratıcılık/hayal gücü ve entegrasyon, karar verme, bütüncül yaklaşım olarak belirlemiştir. Mevcut çalışmanın 
değerlendirilmesinde de dikkate alınan bu boyutlar şu şekilde açıklanmıştır: 

 Hedef odaklı tasarım: Mühendislik tasarımının hedefe yönelik ve bir ihtiyaç veya isteğe cevap olarak 
yapılması (Karataş, 2009) 

 Geçici çözüm (değişme): Mühendislik ürünleri veya tasarımların sorunlara geçici çözümler olduğu ve 
ihtiyaçlar, özellikler ve kaynaklara göre her zaman değişme eğiliminde olmaları (Karataş, 2009; Koen, 
2003), 

 Teori, Deneme-Yanılma: Yeni mühendislik çalışması en iyi bilimsel paradigmaya, önceki deneyimlere ve 
çözümlere veya eserlere dayanması (Adams, 2004),  
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 Toplumsal ve Kültürel: Mühendislik tasarımları toplumun yaşam tarzını ve kültürü değiştirmesi  
(Adams, 2004), mühendislik ilerlemesinin toplumun genel taleplerine ve hükümet politikasına bağlı 
olması (Karataş, 2009), 

 Yöntem: Problem çözmenin mühendislik problemlerinde farklı şekillerde uygulanan genel yöntem 
olması (Vincenti, 1990), bileşenlerinin mühendislik tasarımı, sorun giderme, deneme ve test etme, 
araştırma ve geliştirme, icat ve yenilikten oluşması (ITEA, 2007), 

 Yaratıcılık Hayal Gücü ve Entegrasyon: Yaratıcılığın mühendislik tasarımının temel gerekliliklerinden 
olması ve hayal gücü ve farklı bilimsel, matematiksel ve sosyal değerleri ve teorileri entegre etme 
yeteneği olarak tanımlanması (Adams, 2004; ITEA, 2007), 

 Karar verme: Mühendislik sürecinin her adımındaki belirsizlikler ve sınırlılıklar nedeniyle, 
mühendislerin kaynaklara ve gereksinimlere dayalı optimum çözümlere ulaşacak kararlar vermeleri 
(ITEA, 2007), 

 Bütüncül yaklaşım: Mühendislikte bütünü ve ayrıntıları görebilme, tasarımlarının insanlara, topluma ve 
kültüre olan her etkisini olabildiğince öngörme (Karataş, 2009). 

 

Literatürde yer alan çalışmalar mühendislik hakkında daha fazla bilgiye sahip olmanın; öğrencilerin 
mühendisliğe yönelik daha olumlu tutuma sahip olmalarını etkileyeceğini (Robinson ve Kenny, 2003) ve 
kariyerlerinde mühendislik ve teknoloji alanlarını seçen seçenlerin sayısının artabileceğini iddia etmektedir. 
(Gorham ve diğerleri, 2003; ITEA, 2007). Bununla birlikte araştırmalar, öğrencilerin mühendis ve mühendislik 
kavramlarını açıklayamadıklarını (Montfort, Brown, Whritenour, 2013) ayrıca, öğrencilerin, öğretmenlerin ve 
genel olarak halkın genellikle mühendislik ve bilimi karıştırdığını göstermiştir (Karatas ve Bodner, 2006; Koen, 
2003). Özellikle son dönemlerde fen öğretimi açısından önemi vurgulanan ve fen öğretim programlarında 
yansımaları görülen STEM yaklaşımı da düşünüldüğünde, programlarda belirlenen hedeflere ulaşmak için 
mühendisliğin doğası ile ilgili geleceğin öğretmeni olacak olan fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendisliğin 
doğasına yönelik anlayışlarının ne olduğunun tespit edilmesi önemlidir. Bu doğrultuda, mevcut çalışmada fen 
bilgisi öğretmen adaylarının mühendisliğin doğasına yönelik anlayışlarının ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.  

Yöntem 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının mühendisliğin doğası ile ilgili görüşlerinin tespit edilmesinin amaçlandığı 
bu çalışma tarama çalışması olarak desenlenmiştir. Tarama çalışmaları deneysel olmayan çalışmalardır ve 
veriler anket ya da görüşme protokollerin kullanılarak toplanır. Amaç bireylerin tutumlarını, düşüncelerini, 
inançlarını ölçmektir (Christensen, Johnson, Turner, 2015). 

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma grubunu 82 Fen Bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar ulaşılabilir 
örnekleme tekniğine uygun şekilde, iki devlet üniversitesinin 3. ve 4. Sınıf düzeylerinden gönüllü olarak 
belirlenmiştir.  

Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi 

Araştırmada veri toplamak amacı ile Karataş (2009) tarafından oluşturulmuş olan Mühendisliğin Doğası 
anketi kullanılmıştır. Anketin orijinal formunda 12 açık uçlu oluşmakta, sorulardan 3 tanesi mühendislik 
öğrenimi gören öğrencilerin yanıtlayabileceği nitelikte olduğu için, mevcut çalışmada 9 açı uçlu soru 
kullanılmıştır. Seçilen sorular; mühendisliğin tanımı, amacı, bilim ve mühendislik arasındaki benzerlik ve 
farklılıklar, mühendis özellikleri, iyi mühendislik (tasarım)özellikleri olmak üzere dört boyutta 
değerlendirilmektedir.   

Araştırmadan elde edilen veriler nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. 
Çalışmada açık uçlu soruların analizinde, nitel veri analizinde kullanılan temel analitik süreçler verilerin 
kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması, bulguların 
yorumlanması aşamaları (Yıldırım ve Şimşek, 2006) dikkate alınmıştır. 
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Bulgular 

Tablo 1.  
Öğretmen Adaylarının ”Mühendislik” ile ilgili Tanımları 

 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

Meslek grubu 23 11 37 

     Farklı alanlarda birleşimi ve uzmanlık 10 4  
     Teknik çalışmaları içerme 7 3  
     İnsan ihtiyaçlarını kolaylaştırma 2 2  
     Probleme çözüm üretme 3 1  
     Sayısal işlem ağırlıklı 2 -  
     Yapı tasarlama 1 -  
     Teorik bilgilerin üretime geçirme - 1  
     Tasarımı uygulamaya geçirme 1 -  

Hayatı kolaylaştıran uygulamalar 11 6 17 

     İhtiyaçları karşılama  4 3  
     Farklı alanlarda kolaylık sağlama 1   

Tasarlama/Yaratma/Üretme/Proje 12 4 16 

Bilim dalı 4 3 7 

     Farklı alanlara teşvik ve gelişme 1 1  
     Bilimin uygulanması/hayata kazandırma 3 -  
     Matematik ve Fiziğin sentezi - 1  
     Fen alanında yetkin insan yetiştirmek  1  

Diğer    

     İnovasyon, ArGe, Yenilik - 2 2 
     Nesnelerin nasıl çalıştığını araştırma 2 - 2 

Kodlanamayan - 1 1 

Öğretmen adalarının mühendisliğin tanımına yönelik yanıtları meslek grubu, hayatı kolaylaştıran 
uygulamalar, tasarlama, bilim dalı ve diğer kategorileri altında incelenmiştir. Tabloya (1) göre öğretmen adayları 
mühendisliğin daha çok meslek grubu olduğunu belirtmiş, bazıları ise hayatı kolaylaştıran tasarımlar ve 
tasarlama olarak ifade ermişlerdir. Aza sayıda öğretmen adayı ise bilim dalı olduğunu vurgulamıştır. 

Tablo 2.  
Öğretmen Adaylarının “Mühendisliğin amacı” ile ilgili Görüşleri 

 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya / kolaylaştırma/çözüm üretme 18 15 33 

Ürün/ yapı tasarlama 16 8 24 

     Toplumun ihtiyaçlarına yönelik tasarım 6 5  
    Yenilikçi ürün /inovasyon  1  

Gelişim sağlama 12 2 13 

     Çağı değiştirme -   
     Bilim ve Teknoloji gelişimi - 2  
     Ülke gelişimi 1   
    Mühendislik alanında gelişim 2   

Proje yapmak     5 1 6 

Yaşam kalitesini artırma 3 4 7 

    Çevreyi güzelleştirme    
    Yaşanabilir ortam/ Hayat şartlarını optimum düzeye taşımak  2  

Mühendislik işlemleri/özellikleri 4 2 6 

     Dekorasyon, çizim vb işlemler 2   
    Üretimi kolaylaştırmak, güvenli ürün 1   
    Keşfetme, deneme  1  
    Az maliyet, kısa süre  1  

Öğretmen adaylarının mühendisliğin amacı ile ilgili görüşleri ürün tasarlama, gelişme, proje yapma, yaşam 
kalitesini artırma ve mühendislik işlemleri kategorileri altında incelemiştir. Tablo (2) ye göre, öğretmen adayları, 
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mühendisliğin amacını daha çok insan ihtiyaçlarını karşılama ve ürün/yapı tasarlama olarak ifade etmişlerdir. Az 
sayıda öğretmen adayı ise gelişme, proje yapma, yaşam kalitesini artıma ve mühendislik işlemleri olarak 
belirtmişlerdir. 

Tablo 3.   
Öğretmen adaylarının “Mühendislik uygulamalı bir bilimdir” İfadesine İfadesi İle İlgili Görüşleri 

 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

Katılıyorum 49 27 76 

     Ürün/ tasarımın uygulama ile gerçekleşmesi 29 9  
     Bilime dayalı çalışmalar yapılması 6 1  
    Mühendislik eğitiminin uygulamaya dayalı olması 3 3  
    Günlük hayata yönelik çalışmalar yapması 2 1  
    Test etme aşamasının olması - 1  
     Buluş ve teknolojilerin hayata kazandırılması 1 -  
     Beceri gerektirmesi - 1  

Kısmen 1 1 2 

     Bazı alanlarda modelleme olmaması 1   
    Teorik yeterliliğin olması  1  

Katılmıyorum 4 - 4 

     Bilim değildir, meslek grubu      1 -  
     Düşünceleri ürüne çeviren dar alan 1 -  

Kodlanamayan 1 -  

Tabloya (3) göre öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu mühendisliğin uygulamalı bir bilimdir ifadesine 
katılmaktadır.  2 katılımcı kısmen uygulamalı bilim olduğunu belirtirken, 4 katılımcı ise mühendisliğin uygulamalı 
bir bilim olmadığını vurgulamıştır. 

Tablo 4.  
Öğretmen adaylarının “Mühendisleri ya da mühendisliği düşündüğünüzde aklınıza hangi görüntü geliyor? 
Sorusu ile ilgili Görüşleri 

 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

MESLEK ALANLARI  18 3 21 

     İnşaat mühendisliği 11   
     Elektrik-elektronik 4   
     Bilgisayar mühendisliği 3   
     Fizik mühendisliği 2   
     Makine mühendisliği 2   
     Gıda mühendisliği 1   
     Maden mühendisliği 1   
     Fizik 2 3  
     Matematik 2 2  

YAPILAN İŞLER 7 8 15 

     Çizimi yapma (Proje, otoket) 3 3  
     Yapı, Denetleme 2 2  
     Deney yapma  2  
     Teknik çalışma yapma  2  
     İcatlar 1   
     Nükleer santralde çalışma  1  
     Düşünen 1   
     Dekorasyon  1   

NESNELER    

İnşaat ile ilgili yapı ve araçlar  17 14 35 

     Köprü, Yol, Bina (Ev, Gökdelen, Fabrika) 14 10  
     İnşaat alanı/şantiye 4 4  
     Plan/Proje ve Çizim aletleri (T cetveli, cetvel, gönye) 2 6  
     Malzemeler (Demir, Boya, Baret) 5 3  
     Araçlar (Kepçe, Vinç, Makara) 1 1  
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Teknoloji/Elektronik ile ilgili araçlar 12 10 24 

     Makineler 5 5  
     Bilgi iletişim teknolojileri araçları (Bilgisayar, Tablet, TV, Telefon, 
Yazılım, Web siteleri) 

5 3 
 

     Robot teknolojileri 4   
     Elektrik sistemi donanımları (Elektrik devreleri, Motor, Dinamo, Akü) 3 4  
     Ulaşım teknolojileri araçları (Otomobil, Uçak, Gemi, Metro) 10 3 13 

GÖRÜNÜM 3 4 7 

     Önlük 2 2  
     Alet çantası 1   
     Kitap 1   
     Formül  2  

BİREYSEL ÖZELLİKLER 4 - 4 

     Araştırma, tasarım becerisine sahip 2   
    Sayısal ve pratik zekası yüksek 1   

Kodlanamayan  - 3 

     Tarihi çağlarda mühendislik örnekleri  1 1  
     Elektrik santralleri  1  

Yanıt vermeyen  1 1 

Öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik ile ilgili düşünceleri meslek alanları, yapılan işler, 
nesneler, görünüm, bireysel özellikler ve diğer kategorilerinde incelenmiştir. Tabloya göre (4) öğretmen 
adaylarının çoğunun, mühendis ve mühendislik ile ilgili yanıtları nesneler kategorisi ile ilgilidir. Tabloda da 
görüldüğü üzere nesneler kategorisi inşaat ile ilgili ve teknoloji ile ilgili ve ulaşım ile ilgili araçlar olmak üzere 3 
alt kategoride incelenmiştir. En fazla yanıt inşaat ile ilgili araçlar kategorisinde değerlendirilmiştir. Bazı 
katılımcıların yanıtlarının ise meslek alanları ve yapılan işler ile ilgilidir. Az sayıda öğretmen adayı ise görünüm 
ve bireysel özellikler kategorileri ile ilgili yanıtlar vermişlerdir. 

Tablo 5. 
Öğretmen adaylarının” Bilim ve Mühendisliğin Benzerlikleri” ile ilgili Görüşleri 

 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

Bilim ve Mühendislik Birbiriyle İlişkilidir 12 7 19 

Bilim için Mühendislik Önemli 4 - 4 

Mühendislik için Bilim Önemli 2 1 3 

Benzer Özellikler    

     Bilgi 14 6 20 

     Kümülatif bilgi 8   
     Değişebilme özelliği  6   
    Sistematik ilerleme 1 1  
    Nesnel bilginin kullanılması  1  
    Disiplinler arası alanları içerme (Fen ve Matematik) 1 5  

    Amaç 16 11 27 

     Toplum ihtiyaçlarını karşılama  9 8  
    Gelişme /Yenilik 7 2  
    Doğayı anlama 1   
    Üretim yapma 1   
    Problem çözme   1  

    Süreç 12 9 21 

    Bilimsel araştırma yöntemine dayanması 4 3  
    Uygulamaya/deneme  4 2  
     Teknoloji kullanımı 3 1  
    Bilimsel verilere dayanması 1 2  
    Sonuç çıkarma  1 1  
    Somut, matematiksel işlemler içermesi 1   
    Buluş 1   

     Bireysel Özellikler 4 1 5 
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     Zeka, yetenek 1   
    Merak 2 1  
    Hayal gücü 1   

Kodlanamayan 1 1 1 

Yanıt vermeyen 1  1 

Öğretmen adaylarının bilim ve mühendisliğin benzerlikleri ile ilgili görüşleri bilim ve mühendisliğin ilişkili 
olması, bilim için mühendisliğin önemli olması, mühendislik için bilimin önemli olması ve benzerlikler 
kategorilerinde incelenmiştir. Tabloya (5) göre katılımcıların büyük çoğunluğu, bilim ve mühendisliğin benzer 
özellikler içerdiği ifade etmiş, katılımcıların bazıları bilim ve mühendisliğin ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. 
Benzerlikleri ifade eden katılımcıların yanıtları ise bilgi, amaç, süreç ve diğer alt kategorilerinde 
değerlendirilmiştir. Her üç alt kategoriye dahil olan katılımcı yanıtları benzer orandadır. 

Tablo 6.  
Öğretmen Adaylarının “Bilim ve Mühendisliğin Farklılıkları” ile ilgili Görüşleri 

 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

Farklılık Belirtmeyen 2 1 3 

Farklılık Belirten    

Alan 23 14 37 

Bilim     
     Bilimin kapsam alanı geniş (Doğa ve Evren) 16 9  
     Bilim soyut, mühendislik somut 8 1  
     Bilim evrensel  1  
     Bilim nesnel  1  
Mühendislik    
     Mühendislik daha kapsamlı  1  
     Mühendislik meslek  1  
     Mühendislik teknik  1  

Araştırma süreci/yöntem 29 14 43 

Bilim    
     Bilim kanıta dayalı olması 7   
     Teorik bilgi elde etme  6  
     Sorgulama sürecinin olması 2 2  
     Bilimsel sonuçlar genellenebilir  4   
     Bilim deneysel/uygulama 2   
Mühendislik    
     Mühendisliğin uygulama/deneme gerektirmesi     8 6  
     Mühendislik ürün odaklı 7 5  
     Mühendislik çalışmaları sonunda çıkarım yapması 4   
     Mühendisliğin beceri gerektirmesi 3   
     Hata yapma olasılığının düşük olması  1  

Amaç 2 5 7 

Mühendislik    
     Sorun çözmeye odaklı  1   
     Toplum ihtiyaçları odaklı  1 3  
Bilim    
     Bilim amaç, mühendislik araç  2  
     Değişimi amaçlaması  1  

Kodlanamayan  1 1 2 

Yanıt vermeyen 1 2 3 

Tablo 6 ya göre, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu bilim ve mühendisliğin farklılığı ile ilgili görüş 
belirtmişlerdir. Belirtilen farklılıklar alan, araştırma süreci ve amaç alt kategorilerinde incelenmiştir.  Bu 
kategorilere göre katılımcılar en fazla araştırma süreci ve alan açısından bilim ve mühendislik arasında farklılık 
olduğunu ifade etmişlerdir.   
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Tablo 7.  
Öğretmen Adaylarının “İki mühendislik firmasına aynı görev verilse, aynı ürünler ortaya çıkar mı?” Sorusu ile 
ilgili Görüşleri  

 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

Farklı ürünler oluşur, çünkü;    

     Düşünce farklılığı/Bakış açısı 26 12 48 
     Hayal gücü /Yaratıcılık etkisi 25 9 36 
     Bilgi farklılığı  8 1 9 
     Beceri /Yetenek farklılığı 7 2 9 
     Koşulların farklılığı 4 3 7 
     Farklı yorumlama/ Mantık farklılığı 4 2 6 
     Alınan eğitim farklılığı 2 2 4 
     Kişi farklılığı - 4 4 
     Deneyim/Tecrübe farklılığı 3 - 3 
     Çözüm önerisi farklılığı 1 2 3 
     Estetik zevk farklılığı - 1 1 
     Çalışma stilleri farklılığı - 1 1 

Kodlanamayan 1  1 

Tablo 7’ye göre, öğretmen adaylarının hepsi, İki mühendislik firmasına aynı görev verilse, aynı ürünlerin 
ortaya çıkmayacağını,  farklı ürünlerin oluşacağını belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğu, düşünce/bakış açısı ve 
hayal gücü/yaratıcılık farklılıklarının farklı ürünlerin oluşmasında etkili olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Tablo 8.  
Öğretmen Adaylarının “İyi Bir Mühendisin Sahip Olması Gereken Özellikler” ile ilgili Görüşleri  

 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

Mühendislik Becerileri 35 17 52 

     Yaratıcı olma 14 5  
     Hayal etme 10 4  
     Sebat etme/Vazgeçmeme/Azim 12 2  
     Tasarım becerisi/ İnşa etme 7 5  
     İletişim 6 2  
     Çizim yapma 3   
      İşbirlikli /Takım çalışmasıı 2 1  
     Plan yapma 4   
     Problem çözme/ Farklı yollar düşünme 2 6  

21.YY BECERİLERİ    
Öğrenme ve yenilik becerileri 20 8 28 

     Araştırma becerisi 12 1  
     Sorgulama becerisi 8 2  
     Gözlem yapabilme becerisi 7 1  
     Eleştirel düşünme  1 1  
     Analitik düşünme, muhakeme 3 3  
     Soyut kavram algılama, somut düşünme  1  
     Çıkarım yapma  1  

Bilgi ve Teknoloji Becerileri 21 12 33 

     Alanda bilgi birikimi (Matematik ve Fizik bilgisi) 10 5  
     Yenilikçi/ İleri görüşlü 10 4  
     Teknolojiye hakim 3 1  
     Bilimsel Gündemi takip etme 2 3  

Yaşam ve Kariyer Becerileri 13 7 20 

     Çalışkan/ Disiplinli olma 4 5  
     Sorumluluk sahibi 5 2  
     Üretken olma 3   
     Toplum yararını düşünme 2   
     Sosyal/ Girişken 1   
     Karar verme becerisi  1  
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Öğretmen adaylarının iyi bir mühendisin sahip olması gereken özellikler ile ilgili görüşleri mühendislik 
becerileri, 21.yüzyıl becerileri ve diğer kategorilerinde incelenmiştir. Tabloya (8) göre katılımcıların çoğu 
mühendislik becerileri ile ilgili görüş belirtirken, büyük çoğunluğu 21.yy becerileri ile ilgili görüş belirtmişlerdir. 
Katılımcıların 21 yüzyıl becerileri ile ilgili görüşleri, 21.yüzyıl becerilerinin boyutları olan öğrenme ve yenilik 
becerileri, bilgi ve teknoloji becerileri ve yaşam ve kariyer becerileri alt kategorilerinde değerlendirilmiştir.  

Tablo 9. 
Öğretmen Adaylarının “İyi” Mühendislik Çalışmaları “Kötü” Mühendislik Çalışmalarından Ayırt Edilmesi ile ilgili 
Görüşleri 

Tablo 9 a göre öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu iyi mühendislik özellikleri ile ilgili yanıtlar 
belirtmişlerdir. Belirtilen bu özelliklerin hepsinde tasarımla ilgili ifadeler yer almıştır. Buna göre katılımcıların 
bazıları tasarımda bulunması gereken özellikler olarak işlevsellik, dayanıklılık, toplumun ihtiyacını karşılama ve 
kullanışlılık ile ilgili özellikleri ifade etmişlerdir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının mühendisliğin doğası ile ilgili görüşleri araştırılmıştır. Bu 
kapsamda, mühendisliğin doğası ile ilgili görüşlerinin tespit edilmesi için, öğretmen adaylarına mühendisliğin 
tanımı ve amacı, bilim ve mühendislik arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, mühendis özellikleri ile iyi 
mühendislik özellikleri konularında açık uçlu sorular yönlendirilmiştir. Görüşler değerlendirildiğinde, Fen Bilgisi 
öğretmen adaylarının mühendisliğin doğası konusunda sahip oldukları görüşlerin sınırlı olduğu bulunmuştur.  

Mühendislik, bireylerin, hükümetlerin veya genel olarak toplumun ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için 
tasarım oluşturma süreciyle ilgilidir (Karataş, 2009). Mühendisliğin tanımı ile ilgili olarak öğretmen adaylarının 
görüşleri değerlendirildiğinde, önemli bir kısmının mühendisliği meslek gurubu olarak, bazılarının ise hayatı 
kolaylaştıran uygulamalar ya da sadece tasarım olarak ifade ettikleri tespit edilmiştir. Benzer şekilde, yapılan bir 
çalışmada Fen Bilgisi öğretmen adayları, mühendisliğin bileşenlerini, gerçek dünya bağlamında uygulama, bir 

Diğer    

     Meraklı 15 3  
     Pratik olma/ Yetenekli 8 3  
     Aktif, Risk alma 2 3  
     Doğaya/canlılara değer verme   2 3  
     Özgüven 4   
     Zeki/ Sayısal zeka/ Pratik zeka  4  
     Özverili 2 1  
     Estetik  1  

Yanıt vermeyen  1  

Kodlanamayan  1  

 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

İyi mühendislik çalışmaları özellikleri 48 30 78 

Tasarım /Ürün odaklı özellikler    

İşlevsellik /Amaca uygun tasarım 13 7  
Dayanıklı/sürdürülebilir 12 3  
Toplumun ihtiyaçlarını karşılaması 11 -  
Kullanışlılık 7 4  
Verimlilik/ Kısa zaman, düşük maliyet  5 4  
Görsellik/Estetik tasarım 7 1  
Yaratıcı/ özgün 1 6  
Kullanılan malzeme kalitesi 4 2  
Yapılış aşamaları/çalışma yöntemi 2 2  
Yenilikçi - 2  
Teknik özellikler - 3  
Doğaya saygılı/doğa dostu - 1  
Bilimsellik özellikleri taşıması 1 -  
Test edilebilirlik - 1  

Yanıt vermeyen 2 - 2 

Kodlanamayan 2 - 2 
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tasarım yaratma olarak tanımlamışlardır (Kilty, Burrows, 2019). Bir başka çalışma, fen bilgisi öğretmen 
adaylarının mühendis ve mühendislik algılarının mühendislik ürünleri ve mühendislik dalları ile sınırlı olduğu 
tespit edilmiştir (Marulcu, Sungur, 2012). Mevcut çalışma sonuçları ile paralel olacak şekilde bazı çalışmalarda 
da mühendislik; ürünlerin yapımından sorumlu meslek, makine tasarlamak, yaratmak, olarak tanımlanmıştır 
(Culver, 2012; Gallager, 2004). Bu tanımların yanı sıra mühendislik, çok adımlı problem çözme, fen ve 
matematik alanlarının uygulanması, fikir ya da eser yaratma olarak da ifade edilmiştir (Karataş, 2009). Mevcut 
çalışmada meslek grubu kategorisi altında, farklı alanların birlikte uygulanması problem çözme olarak 
tanımlayan öğretmen adayları bulunmaktadır. Bu durumda mevcut çalışma sonuçları ile literatürde yer alan 
çalışma sonuçlarının tutarlı olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber, mühendisliğin tanımında yer alan 
toplumun ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için tasarım oluşturma vurgusunun mevcut çalışmada diğer 
çalışmalardan farklı olarak bazı öğretmen adayları tarafından ifade edildiği tespit edilmiştir.  

Karataş (2009), mühendisliğin amacını; ürün oluşturma, toplumun yaşam kalitesini artırma ve dünyanın 
daha iyi bir yer olmasını sağlama ve bazı şeyleri kolaylaştırma olarak belirtmiştir. Araştırmada öğretmen 
adaylarının mühendisliğin amacı ile ilgili görüşleri insan ihtiyaçlarını karşılama ve ürün tasarlama 
kategorilerinde değerlendirilmiştir.  Ayrıca az sayıda katılımcı da gelişme sağlamak, yaşam kalitesini artırmak ile 
ilgili görüş belirtmiştir. Bu bağlamda, bazı öğretmen adaylarının görüşlerinin, literatürde yer alan mühendisliğin 
amacı ile ilgili ifadelerle insan ihtiyaçlarını karşılama ve ürün oluşturma açısından tutarlılık gösterdiği 
anlaşılmaktadır (Cunningham, Carlsen, 2014; Karataş, 2009). Bu sonuçlar mühendisliğin doğası alt boyutları 
açısından incelendiğinde, katılımcıların görüşleri, mühendislik tasarımının bir ihtiyaç ve isteğe bağlı olarak belirli 
özelliklere ulaşma süreci olduğunu (ABET, www.abet.org) vurgulayan, hedef odaklı tasarım boyutunda 
değerlendirilebilir. Ancak az sayıda katılımcıların bu konuda görüş belirtmiş olması katılımcıların hepsinin hedef 
odaklı tasarım boyutunda değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. 

Çalışmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilim ve mühendislik arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ile 
ilgili görüşlerini belirlemek üzere sorular sorulmuştur. Bu sorulardan birisi mühendisliğin uygulamalı bir bilim 
olup olmama durumu ile ilgilidir. Öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde büyük çoğunluğunun 
mühendisliğin uygulamalı bir bilim olduğu konusunda hemfikir oldukları tespit edilmiştir. Bu görüşe sahip 
katılımcıların önemli bir kısmı tasarımın uygulama ile gerçekleştiğini, bilime dayalı çalışmalar yapıldığını 
açıklama olarak belirtmişlerdir. Benzer şekilde, yapılan bir çalışmada da öğretmen adayları, mühendisliğin 
deneme-yanılma yöntemini kullandığını belirtmişlerdir (Culver, 2012).  

Araştırmada bilim ve mühendisliğin benzerlikleri ile ilgili görüşleri incelendiğinde, katılımcıların bazılarının 
sadece bilim ve mühendisliğin birbirleriyle ilişkili olduğunu belirttikleri, çoğunun benzerlikleri açıkladıkları tespit 
edilmiştir. Öğretmen adaylarının bilim ve mühendisliğin benzerlikleri ile ilgili görüşleri bilgi, amaç, süreç ve 
bireysel özellikler kategorilerinde incelenmiştir. Bu kategoriler karşılaştırıldığında amaç kategorisinde görüş 
belirten katılımcı sayılarının daha fazla olduğu, bilgi ve süreç kategorilerinde görüş belirten katılımcı sayılarının 
benzer olduğu görülmektedir (Tablo 5). Az sayıda katılımcı da bireysel özellikleri ifade etmiştir. Bu sonuçlarla 
ilişkili olarak, öğretmen adaylarının bilim ve mühendisliğin farkları ile ilgili görüşleri incelendiğinde, katılımcıların 
ifadelerinin benzer şekilde, amaç ve araştırma süreci kategorilerinde yer aldığı, farklı olarak, alan kategorisinde 
değerlendirildikleri görülmektedir (Tablo 6) . Bu kategorilere göre, benzerlikle ilgili sonuçlardan farklı olarak 
araştırma süreci ve alan kategorileri ile ilgili görüş belirten katılımcı sayısının fazla olduğu, amaç kategorisi ile 
ilgili görüş belirten katılımcı sayısının ise çok az olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların ifadeleri dikkate 
alındığında, bilimin daha kapsamlı ve kanıta dayalı, teorik bilgi elde etme amaçlı çalışmaları, mühendisliğin ise 
uygulamalı ve ürüne dayalı çalışmalar içerdiği görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının 
mühendisliğin uygulamalı bir bilim olduğu görüşünde olmaları da bu sonucu destekler niteliktedir. Bu sonuçlar 
öğretmen adaylarının önemli bir kısmının görüşlerinin mühendisliğin doğası bileşenlerinden, mevcut 
kaynaklarla yeterince anlaşılmamış bir durumda en iyi değişimi üretmek olarak tanımlanan (Koen, 2003) ve 
daha çok problem çözmeye dayanan yöntem (Vincenti, 1990) kapsamında değerlendirilebileceğini 
göstermektedir. Benzerlikler ve farklılıklar ile ilgili sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, bazı Fen Bilgisi 
öğretmen adaylarının, bilim ve mühendisliğin amaç açısından benzerlik gösterdiği, önemli bir kısmının araştırma 
süreci ve kapsam alanı açısından farklılık gösterdiği görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. Araştırmalar da bilim 
ve mühendislik arasındaki temel farklılığın; bilimin anlam arayışına ve ilerlemeyi hedefleyen bilgi iddiaları 
geliştirmek, mühendisliğin uygulanabilecek ürün tasarlanmasına odaklanmasıdır (Cunningham, Carlsen, 2014; 
Vincenti, 1990).  

Araştırma kapsamında fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik özellikleri konusunda 
görüşlerinin tespit edilmesi amacı ile sorulan sorulardan birisi mühendis ve mühendisliği düşündüklerinde 
zihinlerinde oluşan görüntü ile ilgilidir. Katılımcıların görüşleri meslek alanları, yapılan işler, nesneler, görünüm 
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ve bireysel özellikler kategorilerinde incelenmiştir. Kategoriler karşılaştırıldığında, katılımcıların çoğunun 
nesneler kategorisinde görüş belirttikleri görülmüştür (Tablo 4). Katılımcıların görüşleri bu kategoride inşaat le 
ilgili araçlar ve teknoloji/elektronik ile araçlar alt kategorilerinde değerlendirilmiş ve inşaat ile ilgili araçlar 
kategorisinde görüş belirten katılımcı sayısının daha fazla olduğu belirlenmiştir. İnşaat ile ilgili yapı ve araçlar 
olarak da köprü, yol, bina yapımı, inşaat alanı, proje çizimleri, inşaat malzemeleri ve araçlarını ifade etmişlerdir. 
Bu sonuca göre fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendisliği öncelikle inşaat ile ilişkilendirdikleri 
anlaşılmaktadır. Katılımcıların meslek alanları kategorisinde en fazla inşaat mühendisliğini ifade etmeleri, 
yapılan işler kategorisinde çizim yapma, yapı denetleme gibi işleri belirtmeleri de bu sonucu destekler 
niteliktedir. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmalarda da öğrencilerin mühendisliği araç ve 
bina yapmak olarak düşündükleri belirtilmiştir (Fralick, 2009; Knight, Cunnigham, 2004). Teknoloji ve elektronik 
alt kategorisi ile ilgi görüşleri incelendiğinde, bazı katılımcılar ulaşım teknolojileri, bilgi iletişim teknolojileri, 
makineler, elektrik sistemlerini ifade ettikleri görülmektedir. Bu görüşler meslek alanı olarak elektrik-elektronik 
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve makine mühendisliğini belirtmeleri ile ilişkilidir. Katılımcıların 
görüşlerinden elde edilen sonuçlar Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik ile ilgili 
görüşlerinin daha çok inşaat mühendisliği ve teknoloji ve elektrik elektronik alanları ile sınırlı olduğunu 
göstermektedir. Benzer şekilde, yapılan bir çalışmada da fen bilgisi öğretmen adaylarının “mühendislik” kavramı 
ile inşaat, çevre, makine, kimya, bilgisayar gibi mühendisliğin dallarını öncelikle ilişkilendirdikleri tespit 
edilmiştir (Kızılay, 2018). Elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik ile ilgili 
görüşlerin yaşadığımız çağda bilim ve teknolojideki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yetersiz 
olduğunu ortaya çıkarmıştır.  

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik özellikleri konusunda görüşlerinin tespit 
edilmesi için sorulan sorulardan ikincisi “iki mühendislik firmasına aynı görev verilse, aynı ürünlerin oluşup 
oluşmayacağı” ile ilgilidir. Katılımcıların görüşleri değerlendirildiğinde hemen hepsinin farklı ürün oluşumu 
konusunda hemfikir oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğu düşünce/bakış açısı farklılığı ve hayal 
gücü/yaratıcılığın farklı ürün oluşumunda etkisi olduğu görüşündedirler. Az sayıda katılımcı da bilgi, beceri, 
koşullar, yorumlama gibi etkilerin farklılık yaratacağını belirtmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerinde en fazla 
üşünce/bakış açısı farklılığı ve hayal gücü/yaratıcılığı ifade etmeleri mühendisliğin doğası bileşenlerinden 
yaratıcılık, hayal gücü ve entegrasyon kapsamında değerlendirilebilir. Mühendislik tasarımının her adımı için 
temel gerekliliklerinden birisi olan yaratıcılık; hayal gücü ve farklı bilimsel, matematiksel ve sosyal değerleri ve 
teorileri entegre etme yeteneğidir (Adams, 2004; ITEA, 2007) ve dolayısıyla farkı bakış açıları kazandırır. Bu 
bağlamda öğretmen adaylarının ürün farklılığında yaratıcılık ve farklı bakış açısını vurgulamaları önemlidir. 

Mühendis ve mühendislik özellikleri konusunda öğretmen adaylarına yönlendirilen bir diğer soru “iyi bir 

mühendisin sahip olması gereken özellikler” ile ilgilidir. Bu soru ile ilgili olarak katılımcıların görüşleri 

mühendislik becerileri, 21.yüzyıl becerileri ve diğer kategorilerinde incelenmiştir. Buna göre, öğretmen 

adaylarının çoğun, iyi bir mühendisin mühendislik becerilerine sahip olması gerektiği görüşündedir. Mühendislik 

becerileri kapsamında, en fazla yaratıcı olma, hayal etme, sebat etme, tasarım yapma gibi becerileri ifade 

etmişlerdir. Çalışmada 21. yüzyıl becerileri kategorisi, öğrenme ve yenilik becerileri, bilgi ve teknoloji becerileri, 

yaşam ve kariyer becerileri boyutlarında değerlendirilmiştir. Bu kategoriler arasında katılımcıların önemli bir 

kısmı, öğrenme ve yenilik becerileri, bilgi ve teknoloji becerileri ile ilgili görüş belirtmiştir. Öğrenme ve yenilik 

becerileri kapsamında en fazla araştırma, sorgulama, gözlem yapma becerilerini, bilgi ve teknoloji becerileri 

kapsamında ise en fazla alanla ilgili bilgi birikimine sahip olma ve ileri görüşlü olma konularında görüş 

belirtmişlerdir. Yaşam ve kariyer becerileri kapsamında ise bazı katılımcılar çalışkan ve sorumluluk sahibi olma 

konusunda görüş ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının görüşlerinin, mühendisliğin doğası kapsamında 

dikkate alındığında, yaratıcılık, yöntem ve teori bileşenleri kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmektedir 

Araştırma kapsamında Fen Bilgisi öğretmen adaylarının iyi mühendislik çalışmalarının özellikleri konusunda 

görüşlerinin tespit edilmesi için iyi mühendislik çalışmalarını kötü mühendislik çalışmalarından ayırabilecek 

özellikler sorulmuştur. Bu soru ile ilgili olarak öğretmen adaylarının hemen hepsi tasarımda bulunması gereken 

özellikler doğrultusunda görüş bildirmiştir. Bu görüşlere göre iyi bir tasarımda bulunması gereken özellikler en 

çok işlevsellik, dayanıklılık, kullanışlılık, toplumun ihtiyacını karşılama, verimlilik olarak ifade edilmiştir. Bu sonuç 

Karataş (2009)’ın çalışmasıyla benzerlik göstermekle beraber, verimliliğin ifade edilmesi ile bu çalışmadan 

farklılaşmaktadır. Katılımcıların görüşleri mühendisliğin doğası kapsamında hedef odaklı tasarım boyutunda 
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değerlendirilebilmekle birlikte, yenilikçilik ve çevre dostu olması özellikleri çok az katılımcı tarafından ifade 

edilmiştir. Bu bağlamda değişebilme ve bütünsellik boyutlarında yetersiz almaktadırlar.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının mühendislik ve 
mühendis ile ilgili görüşlerinin sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adayları mühendisliğin amacını 
açıklayabilseler de meslek grubu olarak görmekte ve daha çok inşaat alanı ile ilişkilendirmektedirler. Bilim ve 
mühendisliğin amaçlar açısından benzer olduğunu, süreç ve alan açısından farklılaştıklarını düşünmektedirler. 
Öğretmen adayları mühendislerin sahip olmaları gereken özellikleri açıklayabilirken, iyi mühendislik özelliklerini 
sadece tasarıma dayalı olarak açıklayabilmekte, bütüncül bakış açısıyla değerlendirememektedirler. Çalışmadan 
elde edilen sonuçlar mühendisliğin doğası bileşenleri açısından incelendiğinde, öğretmen adaylarının bazılarının 
görüşleri hedef odaklı tasarım, teori, yaratıcılık ve yöntem boyutlarında değerlendirilmiş, değişebilme, 
toplumsal ve kültürel, karar verme ve bütüncül bakış açısı boyutları ile ilgili görüşler tespit edilememiştir. 
Öğretmenlerinin öğretim programlarının uygulanmasında kilit bir role sahip olduğu, ayrıca öğrencilerin bilim ve 
mühendisliği anlayabilmeleri ve mühendislik alanlarında kariyer bilinci oluşturabilmeleri göz önünde 
bulundurulduğunda, öğretmen adaylarının mühendisliğin doğası ile ilgili algılarının tespit edilmesi, fen bilimleri 
dersi kapsamında mühendislik uygulamalarına yer verilmesi kadar önemlidir. Bu nedenle, öğretmen yetiştirme 
programlarında, mühendisliğin doğasına bilimin doğası ile birlikte yer verilmesi önerilmektedir.  
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Öz 

Okul dışı öğrenme ortamlarından olan robotik atölyeleri her yaş grubundan bireyin ilgisini çekmektedir. 
Robotik atölyelerinin, 21. Yüzyıl yaşam becerilerinden yaratıcılığın gelişmesinde etkili olup olmadığı konusunda 
çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı ise robotik atölyelerindeki disiplinler arası 
uygulamaların öğrenci yaratıcılığını geliştirmedeki rolünün tespiti noktasında alanında uzman yönetici ve 
öğretmenlerin görüşlerini almaktır.  Araştırma, olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Katılımcılar, amaçlı 
örneklemelerden ölçüt örneklemesine göre seçilmiş olup biri atölye yöneticisi diğeri atölye öğretmeni olmak 
üzere toplam iki katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, dokuz açık uçlu 
sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme verilerinin analizinde içerik 
analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, elde edilen bulgulara göre katılımcılar, yaratıcılık kavramını tanımlayarak, 
robotik atölyesindeki disiplinler arası uygulamaların öğrencilerin gelişimine yönelik katkı sağladığı yönünde 
görüş bildirmişlerdir. Ayrıca, katılımcılar yaratıcılığı farklı disiplinlerle ilişkilendirme noktasında yaratıcılık ve fen 
bilimleri ilişkisini kurmuşlar; öğrencilerin yaratıcılığı günlük yaşamlarına nasıl bütünleştirdiklerini ifade etmişler 
ve disiplinler arası uygulamalarla yaratıcılığı geliştirmek için neler yapılabileceğine yönelik önerilerde 
bulunmuşlardır.  

 

Anahtar Kelimeler: Disiplinler Arası Eğitim, Fen Bilimleri, Öğretmen Görüşleri, Robotik Kodlama, 
Yaratıcılık.  

The Role of Interdisciplinary Applications in Robotic Workshops in 
Developing Student Creativity: Manager and Teachers' Views 

Abstract 

Robotic workshops, which are among the out-of-school learning environments, attract the attention of 
individuals of all ages. There are several studies about whether robotic workshops are effective in developing 
creativity from 21st century life skills. The purpose of this study is to examine the opinions of the 
administrators and teachers who are experts in their fields in determining the role of interdisciplinary 
applications in robotic workshops in developing student creativity. The research is designed in the case science 
pattern. The participants were selected from the purposeful sampling according to the criterion sampling, and 
two participants, one being the workshop manager and the other being the workshop teacher, constitute the 
sample of the research. The data in the study were collected through semi-structured interviews consisting of 
nine open-ended questions. Content analysis was conducted in the analysis of the interview data. As a result, 
according to the findings obtained, the participants, by defining the concept of creativity, expressed their 
opinion that interdisciplinary applications in the robotics workshop contributed to the development of 
students. In addition, the participants established the relationship between creativity and science at the point 
of linking creativity with different disciplines; expressed how students integrate creativity into their daily lives 
and made suggestions on what can be done to improve creativity through interdisciplinary practices. 

 
Keywords: Creativity, Interdisciplinary Education, Robotic Coding, Science Education, Teacher Views. 
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Giriş 

Bilgi çağını yaşadığımız bu dönemde eğiticilerin öğrenenlere bilgiye ulaşma yollarını öğretme ve bilgileri 
günlük yaşamla bütünleştirmesini sağlama amaçları öne çıkmaktadır. Öğrencilerin bilgiye ulaşma yolları ve 
günlük yaşamla bütünleştirme noktasında bilgi ve beceri edinebileceği derslerin başında “Fen Bilimleri” dersleri 
gelir (Kaptan, 1999).  Fen bilimleri derslerinde sınıf, laboratuvar, okul dışı öğrenme ortamları gibi farklı ortamlar 
kullanılabilmektedir. Ancak yapılan çalışmalara bakıldığında öğretmenlerin farklı ortamları kullanma noktasında 
kendilerini sınırladıkları ve daha çok sınıf/okul ortamını tercih ettikleri görülmektedir. Oysa sınıf ortamı gerçek 
yaşam deneyimleri yönünden eksik olduğu ve sosyalleşmeyi azaltan bir yapı olmasıyla eleştirilir ve okulların, tek 
başlarına fen bilimleri eğitiminde yetersiz kalmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Kanlı, Yanış, & Köseoğlu, 
2019). 

Okul dışı ortamlarının öğrenene farklı imkânlar sunduğu bilinmektedir (Carrier, 2009). Kavram ve olguların 
anlaşılmasında, öğrenene, zengin fırsatlar yaratması, bu imkanlardan sadece birisidir (Berberoğlu, 2017; Sontay, 
Tutar ve Karamustafaoğlu, 2016; Tatar ve Bağrıyanık, 2012). Okul dışı öğrenme ortamları, okul sınırları dışındaki 
alanlardan sanal ortamlara dek uzanır ve alanyazında informal ve non-formal olarak iki farklı kategoride ele 
alınmaktadır (Eshach, 2007). İnformal öğrenme ortamları, plansız programsız, kendiliğinden gerçekleşen 
öğrenmelerin yer aldığı kurumsal özelliği olmayan ve her an ziyaret edilebilir ortamlar olarak tanımlanmaktadır. 
Sokaklar/oyun alanları, mobil cihazlar, ev ortamı, Web.2 uygulamaları, e-öğrenme vb. ortamlar informal 
öğrenme ortamlarındadır (Eshach, 2007; Tal ve Morag, 2009). Non-formal öğrenme ortamları ise belli amaçlar 
doğrultusunda belirli zamanlarda ziyaret edilen ortamlardır (örn: botanik ve hayvanat bahçeleri, akvaryumlar, 
müzeler, bilim merkezleri, planetaryumlar, doğa eğitimleri, sanayi kuruluşları, milli parklar, robotik atölyeler 
vb.). 

Okul dışı öğrenme ortamlarından olan robotik atölyeler, non-formal kategorisinde yer almakta olup 
öğrenenlerin belli amaçlar doğrultusunda ve belli zamanlarda ziyaret ettikleri mekanlardır. Bu mekanlar, 
değişen teknolojik gelişmeler ışığında ve hedeflenmiş belirli programlar dahilinde öğrencilerin hayatına 
girmekte ve öğrencilerde bir takım olumlu değişimler yaratmaktadır. Örneğin eğitimsel robotik uygulamalarının 
kullanılmasının, öğrencilerin motivasyonlarına (Şenol ve Büyük, 2015; Álvarez ve Larrañaga, 2015), tutumlarına 
(Korkmaz, 2016) ve problem çözme becerilerine (Numanoğlu ve Keser, 2017, Şanal ve Erdem, 2017) olumlu 
etkilerinin olduğu tespit edilmiş ve katılımcılar, robotik uygulamaları eğlenceli buldukları yönünde görüş 
bildirmişlerdir (Durak, Yılmaz ve Yılmaz, 2018; Liang, Fleming, Man ve Tillo, 2013).  

Robotik uygulamaların eğitim amaçlı kullanımına yönelik Talan (2020)’nin de ifade ettiği gibi yapılan pek 
çok araştırma yer almaktadır. Talan (2020) yaptığı metaanaliz çalışmasında bu araştırmaların büyük 
çoğunluğunun bilişim teknolojileri ve fen bilimleri derslerinde yapıldığını belirlemiştir. Fen bilimleri derslerinde 
eğitsel robotik uygulamalarının kullanılmasıyla öğrenme çıktıları zenginleşmekte ve disiplinler arası bağlantı 
kurmayı elverişli hale getirmektedir (Koç Şenol, 2012). Disiplinler arası yaklaşım, bir konunun, kavramın ya da 
problemin başka alanlar yardımıyla bütünleştirilerek verilmesi olarak tanımlanmaktadır (Cura ve Ercan Yalman, 
2019). Disiplinler arası çalışmalar disiplinlere ait bilgi ve becerileri bir araya getirir ve süreci işlevsel bir forma 
sokar. Böylece bütüncül bir yaklaşımla bilgi anlamlı hale gelirken üst düzey düşünme becerileri de kullanılmış 
olur (Ürey, Çepni ve Kaymakçı, 2015). Cura ve Ercan Yalman (2019) çalışmalarında birden fazla disiplinin birbiri 
ile ilişkilendirilmesinin öğretimin kalitesini arttırdığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Buna göre iki farklı disiplin 
olan robotik ve fen bilimlerinin bütünleştirilmesiyle birlikte benzer etkiler yaratacağı ve öğrenenlerde bir takım 
bilişsel becerilerin gelişeceği düşünülmektedir. 

Eğitsel robotik uygulamaların problem çözme becerileri, yaratıcılık, bilimsel süreç becerileri gibi bilişsel 
beceriler üzerinde olumlu etkisini vurgulayan çalışmalar yer almaktadır (Talan,2020). Ancak fen bilimleri ve 
eğitsel robotik uygulamaların bütünleştirilmesinden kaynaklı etkilerin tespitine yönelik yapılan çalışmaların 
azlığı dikkat çekicidir. Bu etkilerden yaratıcılık, Fen Bilimleri öğretim programının başat hedefleri içinde yer 
almakta ve ayrı bir inceleme konusu oluşturmaktadır. Akademik başarı gibi bilişsel; motivasyon gibi duyuşsal 
hedefler fen eğitiminde sıklıkla incelenen konular olmasına rağmen fen eğitiminde yaratıcılık son dönemlerde 
araştırmacılar tarafından daha fazla ele alınan bir konudur. Aktamış ve Ergin’e (2006) göre yaratıcılık daha çok 
problem çözme gibi süreç odaklı gözükse de aslında; fark etmek, farklı düşünmek ve farklı çözümler üretmek 
gibi hem zihinsel ve hem de sonuç odaklı durumları içermektedir. Diğer bir ifade ile yaratıcılık öğrencilerin 
problem çözme süreçlerini işaret etmektedir. Bireylerin yaratıcılığı, aynı soruna üretilen çok sayıda, çok farklı 
kategoride ve alışılmışın dışında, özgün çözüm veya fikirler üretme ve bu fikirlere ayrıntılar ekleyebilmelerine 
bağlıdır.  Yaratıcılığın temelinde problem ve problemlere yönelik çözüm üretme yattığı düşünülürse bireylerin 
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problem çözme becerilerinin geliştirilmesi diğer bir ifade ile bireylerin sorun çözmeyi öğrenmesi ile aslında 
yaratıcılık gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. Eğitimde robotiğin kullanılması bu açıdan önemlidir. Çünkü, 
eğitsel robotik uygulamalarda öğrenciler bir takım problemlere farklı çözümler üretebilmekte ve böylece 
yaratıcılıklarını geliştirebilmektedirler (Aksu, 2019). 

Diğer yandan yaratıcılık ile robotik kodlama uygulamalarının bir araya gelmesi teknolojinin yeni olması 
açısından çok yeni bir adımdır ve bu konuda yapılan çalışmalar ise kısıtlıdır. Örneğin Koç Şenol ve Büyük (2014) 
robotik destekli fen deneylerinin, bilimsel yaratıcılık ve bilimsel tutuma etkisine yönelik yaptıkları çalışmada 
sürecin sonunda öğrencilerin bilimsel yaratıcılık ve tutumlarının olumlu yönde arttığını tespit etmişlerdir.  
Bunun yanında robotik uygulamalar ile yaratıcılığı bir araya getiren çalışmalar azlığı benzer şekilde dikkat 
çekicidir. Örneğin Çavaş (2009) yaptığı bir çalışmada, eğitici robotiğin bilimsel süreç becerileri ve bilimsel 
yaratıcılığın etkisini incelemiştir. Siper Kabadayı (2019) da robotik uygulamalarının okul öncesi çocukların 
yaratıcı düşünme becerileri üzerine etkisini incelemiş ve uygulamanın öğrencilerin üzerinde etkisinin olduğunu 
tespit etmiştir. Siper Kabadayı (2019)’nın yapmış olduğu çalışmada Kabatova ve Pekarova (2010)’ın çalışmasına 
benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Gibbon (2007) ise yaptığı araştırmada robotik uygulamalarının katılımcıların 
ıraksak-yakınsak düşünme ve uzamsal zekâları üzerindeki etkilerini incelemiş; uygulamanın yakınsak düşünme 
üzerinde etkisinin olmadığını ama ıraksak düşünmeyi etkilediğini bulmuştur.   

Yaratıcılık, disiplinler arası fen eğitimi ve eğitsel robotik uygulamaların bir arada yer aldığı ve bu alanda 
yapılan çalışmaların azlığı nedeniyle bu çalışmanın amacı robotik atölyelerindeki disiplinler arası uygulamaların 
öğrenci yaratıcılığını geliştirmedeki rolünün tespiti noktasında alanında uzman yönetici ve öğretmenlerin 
görüşlerini incelemektir.   

Yöntem 

Yapılan araştırmada Balıkesir İli Edremit ilçesinde bulunan robotik atölyesinde çalışan bir öğretmen ve bir 
yöneticinin görüşlerini açıkça ifade etmelerini sağlayıp daha kapsamlı bir çalışma yapmak amacıyla nitel 
araştırma yöntemi benimsenmiş olup araştırma olgu bilim deseninde tasarlanmıştır.  Olgu bilim hayatımızda 
karşılaştığımız ancak detaylı olarak bilgi sahibi olmadığımız ya da üzerinde çok düşünmediğimiz olguları (olay, 
durum ya da deneyim gibi) derinlemesine inceleyen nicel araştırma türüdür (Şimsek ve Yıldırım, 2011). 

Katılımcılar  

Katılımcılar, amaçlı örneklemelerden ölçüt örneklemesine göre seçilmiştir. Katılımcıların biri atölye 
yöneticisi (YÖ1) diğeri atölye öğretmeni (AÖ1) olmak üzere toplam iki katılımcı çalışma grubunu 
oluşturmaktadır. Atölye yöneticisi 45 yaşında ve idarecilik anlamında 18 yıllık deneyimlidir. Gözlem gücü 
yüksek, alanında uzman bir okul öncesi öğretmenidir. Alanı dâhilinde kurduğu etkinlik ve oyun merkezinde 
ilköğretim öğrencilerine okul sonrası destek eğitim sınıfı açmış olup açılan bu sınıfta öğrencilere eğitsel robotik 
uygulamaları yapılmaktadır. Atölye öğretmeni ise 30 yaşında ve alanında 10 yıllık deneyime sahip bir bilgisayar 
öğretmenidir. Güncel teknolojilerden haberli ve gelişime açık bir eğitimcidir.  Katılımcıların ikisi de kadındır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada görüşleri ortaya çıkarmak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 
Görüşme, (1) Yaratıcılık nedir? (2) Yaratıcı bireyler kendilerini sınıfta nasıl belli ederler? (3) Yaratıcı bireylerden  
sınıfta beklentiniz nedir? (4) Yaratıcılığı gelişen çocuk bunu günlük hayatına nasıl yansıtır? (5) Robotik kodlama 
atölyesi yaratıcılığı geliştirir mi? (6) Fen bilgisi dersi yaratıcılığı geliştirir mi? (7) Merkeze gelen öğrencilerin 
yaratıcılığı gelişiyor mu? (8) Merkezde başka hangi atölyeler eklenirse daha yaratıcı bir ortam kurulabilir mi? (9) 
Sınıf ortamında öğrencinin yaratıcılığının gelişmesi adına neler yapılabilir? olmak üzere dokuz açık uçlu sorudan 
oluşmaktadır. Görüşme sorularının sorulma amaçlarını gösteren Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1.  
Katılımcılara yöneltilen görüşme sorularının amaçları 

Soru  Amaç 

1) Yaratıcılık nedir? Katılımcıların bu kavramla ilgili yaratıcılığın 
boyutlarına ulaşabiliyorlar mı? 

2) Yaratıcı bireyler kendilerini sınıfta nasıl belli 
ederler?  

Katılımcılar yaratıcı çocuğu sınıfta 
gözlemleyebiliyorlar mı? 

3) Yaratıcı bireylerden sınıfta beklentiniz nedir?  Katılımcılar yaratıcı çocuğu sınıfta 
gözlemleyebiliyorlar mı? 

4) Yaratıcılığı gelişen çocuk bunu günlük hayatına 
nasıl yansıtır?  

Katılımcıların yaratıcı çocuğu sınıf dışında 
gözlemleyebiliyorlar mı? 

5) Robotik kodlama atölyesi yaratıcılığı geliştirir mi?  Katılımcılar gözünden robotik atölyelerinde 
yaratıcılık nedir? 

6) Fen bilgisi dersi yaratıcılığı geliştirir mi?  Katılımcılar gözünden fen bilgisi derslerinde 
yaratıcılık nedir? 

7) Merkeze gelen öğrencilerin yaratıcılığı gelişiyor 
mu?  

Katılımcılar çalıştıkları merkezin yaratıcılığı 
destekleyip desteklemediği konusunda ne 
düşünüyorlar? 

8) Merkezde başka hangi atölyeler eklenirse daha 
yaratıcı bir ortam kurulabilir mi?  

Katılımcıların merkezde daha yaratıcı bir ortam 
yaratmak adına fikirleri nelerdir? 

9)  Sınıf ortamında öğrencinin yaratıcılığının 
gelişmesi adına neler yapılabilir? 

Katılımcıların yaratıcı çocuğu sınıfta tespit 
edebiliyorlar mı? 

 

Veri Toplama Süreci 

Araştırmaya katılım gönüllülük esası dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin amacı robotik 
atölyelerindeki disiplinler arası uygulamaların öğrenci yaratıcılığını geliştirmedeki rolünün tespiti noktasında 
alanında uzman yönetici ve öğretmen görüşlerinden ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla her bir katılımcıyla birer 
adet yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve böylece verilerin toplanması sağlanmıştır. Araştırmacılardan biri, 
katılımcıların her birinden randevu alarak görüşmeleri yapmıştır. Görüşmeler, ofis ve ev ortamında, 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yaklaşık olarak 15-30 dakika arasında sürmüş ve ses kayıt cihazı ile kayıt altına 
alınmıştır. Daha sonra kayıtlar yazıya dökülerek analiz edilmiştir. Sonrasında ise yazılı kayıtlar katılımcıların 
teyidine sunulmuştur. Kendi ifadelerini kontrol eden katılımcıların metinleri onayından sonra analize 
başlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada yapılan görüşmeler sonucunda ses kayıtları deşifre edilmiştir. Daha sonra araştırmacılar 
deşifre edilen verileri okumuş, katılımcıların genel fikirleri ile ilgili bir izlenim elde edilmiştir. Ardından, 
verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama yapılarak kavramsal yapı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Burada 
kod-kategori-tema şeklindeki, tümevarımcı içerik analizine göre içerik analizi basamakları takip edilmiştir.  
Tümevarımcı analiz, kodlamalar yapılarak elde edilen verilerin altında yatan kavramın anlamını derinlemesine 
incelemek ve bu kavramlar arasında ilişkileri tespit etmeye yönelik olarak yapılan analizdir. Güvenirlik ve iç 
geçerliliğin sağlanması için görüşmelerden elde edilen cevaplar iki farklı araştırmacı tarafından bağımsız olarak 
kodlanmıştır. Ayrıca çalışmanın geçerliliğini arttırmak amacıyla katılımcıların görüşleri doğrudan alıntılarla 
desteklenmiştir. Bu alıntılarda atölye yöneticisi YÖ1; atölye öğretmeni AÖ1 olarak kodlanmıştır. 

 

Bulgular 

Robotik atölyelerindeki disiplinler arası uygulamaların öğrenci yaratıcılığını geliştirmedeki rolünün tespiti 
noktasında yapılan görüşmelerden elde edilen verilere ilişkin temalara, kategorilere ve alıntı örneklerine bu 
bölümde yer verilmiştir. Bulguların sunuluş sırasında görüşme soruları temel alınmıştır. 
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Tablo 2.  
Katılımcıların “Yaratıcılık Nedir?” şeklinde ifade edilen soruya ilişkin görüşlerine ait Temalar ve Kategoriler 

Tema Kategori Alıntı Örnekleri 

Yaratıcılık, ürün ve süreçle birlikte 

bütüncül ele alınabilir. 

Ürün, Süreç YÖ1 “Çocuğun hayal gücünü bir 

nesneye dökebilmesidir. Farklı 

şeyler yaratabilmesidir. Kendisinin 

düşünerek, hayal ederek, 

kurgulayarak oluşturduğu bir 

şeydir.”  

AÖ1 “Çocuğun hayal gücünü bir 

nesneye dökebilmesidir. Farklı 

şeyler yaratabilmesidir.“ 

 

Katılımcıların “Yaratıcılık nedir?” şeklinde ifade edilen soruya ilişkin görüşlerine Tablo 2’de yer verilmiş 
olup verilen cevaplar iki kategoride incelenebilir: Ürün ve süreç. Tablo 2’ye göre katılımcıların yaratıcılık 
tanımlarında öncelikle çocuğun bunu göstermesi, kendini öne çıkarmasını vurgulamışlardır. Katılımcılara göre 
yaratıcılık, süreç içerisinde hayal gücünün kullanılmasıyla farklı ürünler elde edilmesidir.  Hem YÖ1 hem de 
AÖ1’in benzer tanımlar yaptıkları görülmektedir. 

Tablo 3.  
Katılımcıların “Yaratıcı bireyler kendilerini sınıfta nasıl belli ederler?” şeklinde ifade edilen soruya ilişkin 
görüşlerine ait Temalar ve Kategoriler 

Tema Kategori Alıntı Örnekleri 

Yaratıcı bireyi, farklı ürünleri, 
farklı fikirleri ve iletişim kurma 
çabasıyla ile ayırt edebiliriz. 

Farklı Ürün Ortaya Koyabilme 
Farklı Fikirler Ortaya Koyabilme 
İletişim Kurabilme 
 

AÖ1 “Mesela ben bir konu 
verdiğimde, bir araştırma 
verdiğimde bana farklı 
ekipmanlarla ve farklı fikirlerle 
gelir çocuk.”  
YÖ1 “Bizim ona yönerge olarak 
verdiğimiz şeyleri o farklı bir 
şekilde uyguluyor.”  
YÖ1 “Şimdi bazı çocuklar bunu 
konuşarak dile getirebiliyorlar: 
hep söz alıyorlar, fikir üretiyorlar 
ve bu fikirlerini söylüyorlar.” 

 

Katılımcıların “Yaratıcı bireyler kendilerini sınıfta nasıl belli ederler?” şeklinde ifade edilen soruya ilişkin 
görüşlerine Tablo 3’te yer verilmiştir. Tablo 3’e göre yaratıcı bireylerin kendilerini sınıfta göstermesi ile ilgili 
olarak iletişim, farklı ürün ve fikirleri ortaya koyma kategorileri öne çıkmıştır. Katılımcılara göre yaratıcı bireyler, 
farklı ürünleri ve farklı fikirleri olan ve sınıf içerisinde iletişim kurma çabasında olan bireylerdir. Katılımcılar, 
yaratıcı bireyi ortaya çıkarmak için çocukla iletişim haline olmanın ve yapılandırılmış ortamlarda çocuğu serbest 
bırakmanın önemine değinmişlerdir.  Buna göre ortaya çıkan fikirlerin ve ürünlerin toplamı yaratıcı bireye işaret 
ettiği sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca AÖ1, bu konuyla ilgili olarak aşağıda belirtildiği gibi ifade etmiş ve bu görüş, 
öğrencilerin farklı fikir ve ürün ortaya koymalarıyla sınıfta kendilerini belli ettiklerine dair kanıt niteliğindedir. 

AÖ1: “Derste gayet başarılı bir öğrencim vardı. Hayvanları çok seviyordu, sevdiği bir alanda 
ilerlesin istedim. Hayvanat bahçesi projesi yapalım dedim. Ben sıradan bir şey beklerken o kadar 
devasa bir şey getirmiş ki. Gözetleme kulesinden tutun da savana kısmına kadar o kadar yaratıcı 
ve farklı bir şey olmuş ki. Bana sunduğu şey hayvanat bahçesinin girişinde «hoşgeldiniz» yazan 
bir ekran, yırtıcı hayvanlara yaklaştığımızda bize buzzer dan ses çıksın. Sensör kullanalım böyle 
bir uyarı versin. Savana kısmını ışıklandıralım gibi birden fazla ekipman kullanarak bir proje 
gerçekleştirmişti. Hayvanları çok sevdiği için daha ileri düzey düşünebilmiş.” 
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Tablo 4.  
Katılımcıların “Yaratıcı bireylerden sınıfta beklentiniz nedir?” şeklinde ifade edilen soruya ilişkin görüşlerine ait 
Temalar ve Kategoriler 

Tema Kategori Alıntı Örnekleri 

Yaratıcı bireyden sınıfta beklenti, 
üst bilişsel kazanımlar elde etmesi 
ve iletişim kurmasıdır. 

Üst bilişsel kazanımlar 
İletişim 

YÖ1 “Çocuk yaptığı aşamaları size 
tek tek anlatıyor, neden sonuç 
ilişkisi kuruyor, burada hayal 
gücünü öne çıkartıyor.”  
YÖ1 “Bunu deneylerle 
ilişkilendiriyor, oyunda 
ilişkilendiriyor.” 
AÖ1 “Herkes sıradan bir şekilde 
yapıp bitireyim mantığına girerken 
o bana çok farklı bir durumla 
gelebiliyor. “ 
AÖ1 “Ben bir şey söylerken, bir 
şey isterken o bana daha farklı bir 
projeyi kendi kafasından veriyor. “ 

 

Katılımcıların “Yaratıcı bireylerden sınıfta beklentiniz nedir?” şeklinde ifade edilen soruya ilişkin görüşlerine 
Tablo 4’te yer verilmiştir. Tablo 4’e göre üst bilişsel kazanımlar ve iletişim kategorileri ön plana çıkmaktadır. 
Katılımcılar sınıfta yaratıcı olduğunu düşünülen çocuktan beklentileri iletişim kurması ve bilişsel basamaklarda 
daha üst seviye davranışlar göstermesi olduğunu açıklamışlardır. Beklenen üst bilişsel kazanımlar olarak, analiz 
ve sentez seviyesinde kazanımlar ifade edilmiştir. Örneğin; neden sonuç ilişkisi kurma, yaratma vs gibi. 

Tablo 5.  
Katılımcıların “Yaratıcılığı gelişen çocuk bunu günlük hayatına nasıl yansıtır?” şeklinde ifade edilen soruya ilişkin 
görüşlerine ait Temalar ve Kategoriler 

Tema Kategori Alıntı Örnekleri 

Gelişim alanlarını günlük yaşamla 
ilişkilendirebilmelidir. 

 
Çocuğun yaratıcılığının gelişmesi 
için sosyal ve bilişsel olarak 
gelişim göstermesi gerekir. 

 

Günlük yaşamla ilişkilendirme 
 

Sosyal gelişim 
Bilişsel gelişim 

 AÖ1 “Kendisi projeyi yapıp 
bitiriyor, yanındaki arkadaşına da 
yardımcı oluyor, sosyalleşiyor. 
Ayrıca bu ders yabancı dilini ve 
matematiğini de geliştiriyor. Fen i 
de geliştiriyor.” 
YÖ1 “Çocuk model ve taklit 
yönetimiyle öğreniyor. Şimdi 
yaratıcı bir çocukla arkadaş olan 
onu gözlemleyen çocuk onun 
yaratıcılığı ile kendi yaratıcılığını 
geliştirir.” 
YÖ1 “Gerçek anlamda yaratıcı 
olan çocuk günlük hayatta 
problem becerisini geliştirmiş olur 
ve ya günlük hayatla 
ilişkilendirdiği ve kendine görev 
diye tabir ettiği işlerde daha 
başarılı olur. “ 

 

Katılımcıların “Yaratıcılığı gelişen çocuk bunu günlük hayatına nasıl yansıtır?” şeklinde ifade edilen soruya 
ilişkin görüşlerine Tablo 5’ te yer verilmiş olup verilen cevaplar üç kategoride incelenebilir: sosyal gelişim, 
bilişsel gelişim ve günlük yaşamla ilişkilendirme. Katılımcıların verdiği cevaplara göre çocuk, yaratıcılık gösterdiği 
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konuda model olmakta ve çocukların günlük hayattaki davranışları bu anlamda örnek alınabilmekte ve buna 
göre yaratıcılığı gelişen çocuk günlük hayattaki problemlere de çözüm bulabilmektedir. 

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise “Robotik kodlama atölyesi yaratıcılığı geliştirir mi” sorusudur. 
Katılımcılar bu soruya yönelik olarak kodlama atölyelerinin yaratıcılığı geliştirdikleri yönünde olumlu görüş 
bildirmişlerdir. Katılımcılar, öğrencilerin farklı fikir üretmeleri, farklı materyaller kullanmalarını yaratıcılık 
gelişimlerine kanıt olarak sunmuşlardır.  YÖ1, bu konuda “Bence geliştirir.  Orada fikir üretiyor çocuklar. Ve tabii 
her yaratıcılığın önünde çocuğa öğretilmesi gereken bazı şeyler ürün var, kalıplar var.” şeklinde; AÖ1 ise “Birden 
fazla ekipman kullanarak bir proje gerçekleştirmişti. Hayvanları çok sevdiği için daha ileri düzey düşünebilmiş.” 
şeklinde görüş bildirmiştir. 

Tablo 6.  
Katılımcıların “Fen bilimleri dersi yaratıcılığı geliştirir mi?” şeklinde ifade edilen soruya ilişkin görüşlerine ait 
Temalar ve Kategoriler 

Tema Kategori Alıntı Örnekleri 

Öğrenci, öğretmen, fen  
 

Fen bilgisi dersinin yaratıcılığı 
geliştirmesi 3 etkene bağlıdır: 
öğrenci, öğretmen ve fen alanının 
kendine has özellikleri 

Öğrenci etkisi 
Fen Bilimleri etkisi 
Öğretmen etkisi 
 

AÖ1 “Çocuk uyguladığı, kendi 
yaptığı bir şeyi unutamıyor. Ki bir 
de ilgisi varsa bunun üzerinde 
çalışıp geliştirebiliyor.”  
YÖ1 “Fen alanına ilgi duyan 
öğrencilerin yaratıcılığı geliştirir.” 
AÖ1: “Bu öğretmenle alakalı bir 
şey bence. Kimi öğretmen tahtada 
anlatır geçer. Kimi uygulayarak 
gösterir. Bunu eğlenceli hem 
faydalı hale getirir. Örneğin ben 
lisede fen derslerini hiç 
sevmezdim. Çünkü öğretmen 
tahtaya çizer yazar geçerdi. Ama 
şimdi gözlemliyorum fen 
derslerinde o kadar farklı şeyler 
yapılıyor ki.” 

 

Tablo 6’da Katılımcıların “Fen bilimleri dersi yaratıcılığı geliştirir mi?” şeklinde ifade edilen soruya ilişkin 
görüşlerine ait Temalar ve Kategoriler yer almaktadır.  Bu soruda verilen cevaplara göre çıkan kategoriler: 
öğrenci etkisi, fen bilimleri etkisi ve öğretmen etkisidir. AÖ1 ve YÖ1 fen bilimleri dersinin yaratıcılığı 
geliştirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca AÖ1 fen bilimleri ile ilgili yaratıcılığın gelişiminde ön bilgilerin de önemli 
olduğunu vurgulamıştır.  Verilen cevaplara göre, fen dersinin eğlenceli olması, fen alanlarının çeşitliliği ve fenin 
uygulanabilir yaratıcılığın gelişmesinde diğer etkenler olarak ifade edilmiştir. Katılımcılar ayrıca, öğretmen 
etkisinde fen bilgisi dersinde kullanılan yöntem ve tekniklerin yaratıcılığa etkili olabileceği yönünde görüş 
bildirmişlerdir. 

Katılımcıların “Merkeze gelen öğrencilerin yaratıcılığı gelişiyor mu?  ”şeklinde ifade edilen diğer bir soruya 
ilişkin verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcılar; bu tür robotik atölyelerin öğrencilerin yaratıcılıklarını 
geliştirdiklerini yönünde olumlu görüş bildirmişlerdir. Soru için ortaya çıkan kategoriler öğrenci ilgisi ve serbest 
ortamdır. Katılımcılardan YÖ1, öğrencilerin ilgisini çeken ve farklı disiplinlerin bir arada olduğu yapılandırılmış 
ortamların öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirdiği yönünde görüş bildirmiştir. AÖ1 ise bu konuda görüş 
bildirmemiştir. YÖ1 ayrıca bu soruya ilişkin öğrencilerin bireysel ilgileri ve bu gibi ortamlarda öğrencilerin 
fikirlerini özgürce ifade etmelerinin önemli olduğu vurgulanmıştır. YÖ1 konuyla ilgili olarak görüşü şöyledir: 

YÖ1: “Bizim merkezimizde farklı bir yapılandırılmış ortam var. Bunların hepsi aynı anda ve 
zorlamadan, çocuklara yönelik sunulduğu için, onları önemseyerek sunulduğu için hem 
çocuklardan hem velilerden çok güzel dönüşler alıyoruz.” 
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Tablo 7.  
Katılımcıların “Merkezde başka hangi atölyeler eklenirse daha yaratıcı bir ortam kurulabilir mi?” şeklinde ifade 
edilen soruya ilişkin görüşlerine ait Temalar ve Kategoriler 

Tema Kategori Alıntı Örnekleri 

Farklı disiplinlerle 
desteklendiğinde daha yaratıcı 
ortamlar kurulabilir. 

Bilim Atölyesi 
 

AÖ1 “Fen ve bilim atölyesi çok 
mantıklı olurdu.”  
YÖ1 “Burada bir laboratuvar olsa, 
burada çocuklar deney yapmayı, 
bir şeyleri karıştırarak bir şeyler 
üretse. Yani Fen bilim atölyesi.” 

 

Katılımcıların “Merkezde başka hangi atölyeler eklenirse daha yaratıcı bir ortam kurulabilir mi?” şeklinde 
ifade edilen soruya ilişkin görüşlerine Tablo 7’de yer verilmiştir. Tablo 7’ye göre iki katılımcının da bu soruya 
verdiği ortak cevap, bilim atölyesi olmuştur. Robotik kodlama atölyesinin bilim atölyesi ile desteklendiği bir 
süreçte öğrencilerin daha farklı kazanımlar kazanacaklarını ve bilgiyi iki disiplin arasında kullanarak genişleteceği 
konusuna değinmişlerdir.  

Tablo 8.  
Katılımcıların “Sınıf ortamında öğrencinin yaratıcılığının gelişmesi adına neler yapılabilir?” şeklinde ifade edilen 
soruya ilişkin görüşlerine ait Temalar ve Kategoriler 

Tema Kategori Alıntı Örnekleri 

Çocuğu tanıyarak yapılandırılmış 
ortamlarda   onlara serbestlik 
sunulabilir. 

Çocuğun tanınması 
Yapılandırılmış ortamda serbestlik 

YÖ1 “Çocuğu tanıdıktan sonra bu 
tarz yapılandırılmış ortamlara 
çocuğu sokarak çocuğun nerede 
iyi olduğunu bileceksin. Ondan 
sonraki yaşamında ona yaratıcı bir 
ortam sunacaksın.”  
AÖ1 “Öğrencilerin ilgi alanlarını 
öğrenmemiz gerekir. Onu serbest 
bırakasın ki neler yapabileceğini 
göresin.”  

 

Katılımcıların “Sınıf ortamında öğrencinin yaratıcılığının gelişmesi adına neler yapılabilir?” şeklinde ifade 
edilen soruya ilişkin görüşlerine Tablo 8’de yer verilmiştir. Tablo 8’e göre sınıf ortamında öğrencilerin 
yaratıcılığının geliştirilmesi sorusunun ortak kategorileri çocuğu tanımak ve yapılandırılmış ortamlarda verilen 
serbestlik olmuştur. Katılımcılara YÖ1, her çocuk yaratıcı olmalı gibi bir zorlama olmaksızın yapılandırılmış 
ortamlarda verilen serbestlik, çocukların yaratıcılığını geliştireceğini ifade etmiştir. 

Tartışma ve Sonuç 

 Araştırmada katılımcılardan elde edilen bulgulara göre katılımcılar, yaratıcılığı, süreç içerisinde 
öğrenenlerin hayal güçlerini kullanarak farklı ürünler elde etmeleri olarak tanımlamakta; yaratıcı bireylerin, 
iletişim kurma, farklı ürün ve fikirleri ortaya koyma noktasında diğer bireylerden ayrıldıkları sonucuna 
ulaşmaktadır. Çalışmanın diğer sonuçlarına bakıldığında katılımcılar, yaratıcı bireylerden sınıf içerisinde iletişim 
kurmalarını ve üst bilişsel davranışlar edinmelerini beklemektedirler. Robotik atölyeleri ve fen bilimleri 
derslerinin yaratıcılığı geliştirmedeki rolünün tespiti noktasında ise katılımcılar olumlu görüş bildirmişlerdir.  
Ayrıca, robotik atölyesindeki disiplinler arası uygulamaların öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını ve robotik 
atölyesinin fen bilimleri ile bütünleştirilmesinin yaratıcılık üzerinde olumlu etkisinin olduğu yönündeki görüşler 
çalışmanın bir diğer sonucudur.  

Katılımcıların yaratıcı bir çocuğu tanımlamalarına yönelik amaca uygun cevaplar verdikleri, yaratıcı 
çocukları ayırt edebilme noktasında farkındalıklarının olduğu düşünülmektedir. Araştırmada yaratıcı bireyin 
özellikleri noktasında çıkan kategorilerde üst düzey bilişsel gelişim, farklı fikirler ve ürünler ortaya çıkarma öne 
çıkmıştır.   Demirel (2010) de çalışmasında yaratıcılığın hem zihinsel hem de performansa dayalı etkinlikleri 
çağrıştırdığını ifade etmiştir. Bu açıdan bakıldığında katılımcılar yaratıcılığın hem zihinsel hem performans 
boyutunu vurgulamışlardır.  Aktamış ve Ergin’e (2006) göre yaratıcılık, problem çözme gibi sürece odaklı 
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görünse de fark etmek ve farklı düşünme ve çözümleri içeren bilişsel ve sonuç odaklı analiz edilmektedir. 
Yapılan çalışmalarda yaratıcı bireylerin özelliklerine bakıldığında soru sorma, sentez yapma, buluşlarının özgün, 
sorunlara ve problemlere karşı çok akıllı çözümler önerme ve bir başka insanı da düşünüp diğer kişilerin de 
varlığının farkına sahip olmaları gibi özellikler öne çıkmakta ve bu özellikler çalışmanın sonuçlarıyla 
örtüşmektedirler (Torrance, 1968; Kılıç, 2011; Doğan, 2007) 

Robotik kodlama ve fen bilimleri dersi yaratıcılığı geliştirme noktasında disiplinlere has özelliklerin ve 
öğrenci etkilerinin öne çıktığını ve ürün odaklı bir beklentinin olduğu görülmektedir. Buradan hareketle 
katılımcıların aslında doğru bir çıkarım yaptığı sonucuna ulaşılabilir. Demirel (2010)’a göre yaratıcılık ise ortaya 
çıkarma, meydana getirme, özgün düşünceler ve ürünler ortaya koyma yeteneği olarak sonuca odaklı bir 
yaklaşım benimsenmiştir.  

Fen ve Robotik derslerinin yaratıcılığı etkilemesi konusunda ortak paydaları öğrenci etkisi olmuştur. 
Katılımcılara göre hazırbulunuşluğu olan öğrenciler ön bilgi konusunda sorunu olmayanlardır. Bu öğrenciler iki 
disiplini birleştirmede olsun, yaratıcılık özelliği olarak ifade edebileceğimiz özgün projelendirme konusu olsun 
bazı kategorilerde iki ders için uyumu sağlamışlardır. Katılımcılara göre iki disiplinin de günlük hayatta sorun 
çözmeye ve yaratıcılığı geliştirmede etkisi vardır. Uygulanabilirlik ve projelendirme konularının da ortak olması 
bu alanların disiplinler arası ele alınmasıyla doğacak fikir ve projelerde de zenginlik yaratacaktır. Nitekim 
Bilimsel yaratıcı bireyler bilgilerini yeni durumlara uygulayabilenlerdir ve bu durumda yaratıcılık bilimseldir ve 
günlük yaşamla ilişkilidir (Can, 2007; akt. Kılıç, 2011, s.25; Farooq, 2008, s.3). 

Öneriler 

Araştırma tartışma sonuçlarına göre gelecek çalışmalara yol göstermek adına yazılabilecek öneriler 
aşağıdaki gibidir: 

● Bu gibi çalışmalarda daha çok öğretmen ve yöneticiden görüş alınabilir. 
● Çalışmalarda disiplinler arası etkileşimin çoğaltılması açısından başka disiplinlere de yer verilebilir.  
● Öğretmenlere yaratıcılık eğitimleri verilebilir. 
● Robotik atölyelerinde disiplinler arası uygulamaların öğrenenlerin yaratıcılıkları üzerindeki etkileri 

tespit edilebilir.  
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Özel Eğitim Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisi Ve Pedagojik Çikarim 
Kalitesi İlişkisi 

Erkan Akyürek, İnegöl Atatürk Ortaokulu, Türkiye, erkanakyurek@hotmail.com 

 

Öz 

Bu çalışmada özel eğitim öğretmenlerinin pedagojik çıkarım kalitesi, pedagojik alan bilgisi arasındaki ilişki 
ölçülmeye çalışılmıştır.  Araştırmanın teorik varsayımı ışığında öğretmen bilişinin pedagojik çıkarım ve pedagojik 
alan bilgisiyle ilişkisine dair bir model oluşturulmuştur. Çalışmada veri çeşitliliği sağlamak için karma yöntem 
araştırması yapılmıştır. Araştırma nicel verilere dayanmakla birlikte katılımcılarda gözlemlenen eğilimler ve yarı 
yapılandırılmış görüşmelerden yapılan alıntılarla desteklenmektedir. Bu amaçla 50 özel eğitim öğretmenine 11 
argümanı içeren yarı yapılandırılmış görüşmelerden oluşan pedagojik çıkarım görüşme formu uygulanmış, elde 
edilen bilgiler ışığında pedagojik çıkarım kalitesi en yüksek 5 kişi ve en düşük 5 kişiye 8 maddesi genel pedagojik 
bilgiden, 17 maddesi pedagojik konu alanı bilgisinden oluşan, pedagojik alan bilgisi rubriği iki farklı puanlayıcı 
tarafından ders içi gözlem ve video kayıtları aracılığıyla puanlanmıştır. Elde edilin veriler ışığında öğretmenlerin 
pedagojik çıkarım kalitesi ve pedagojik alan bilgisi arasında güçlü bir ilişki gözlemlenmiştir. Pedagojik çıkarım 
kalitesi öğretmenlerin sınıfta aldıkları öğretim kararları için sağlam gerekçe sunarken, sınıf içi uygulamaların 
gözlenmesi öğretmen mesleki yeterliliğinin göstergesi olması açısından önemli görülmektedir. Ayrıca öğretmen 
eğitiminde derslerin içeriğinin sorgulayıcı öğrenmeyle ilişkisine dair bir resim ortaya koymakta ve konuların 
içeriğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. Araştırma öğretmenlerin pedagojisi ve 
pedagojik çıkarım kalitesi uyumu göstermesi açısından önemli görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Alan bilgisi, çıkarım, özel eğitim, öğretmen, pedagoji.  

 

The Relation of Special Education Teachers’ Pedagogical Content Knowledge 
and Pedagogical Inference Quality 

 

Abstract 

In this study, the relationship between pedagogical inference quality and pedagogical content knowledge of 
special education teachers was tried to be measured. In the light of the theoretical assumption of the research, 
a model was created regarding the relationship between teacher cognition and pedagogical inference and 
pedagogical content knowledge. In the study, mixed method research was conducted to provide data diversity. 
Although the research is based on quantitative data, the trends observed in the participants are supported by 
quotations from semi-structured interviews. For this purpose, 50 special education teachers applied a 
pedagogical inference interview form consisting of semi-structured interviews including 11 arguments, in the 
light of the information obtained, 8 people from the general pedagogical knowledge, 17 items from the 
pedagogical subject area information, and 5 from the lowest 5 people The field knowledge rubric was scored by 
two different raters through in-class observation and video recordings. In the light of the data obtained, a 
strong relationship was observed between the pedagogical inference quality of teachers and pedagogical 
content knowledge. While pedagogical inference quality provides a solid rationale for teachers' educational 
decisions in the classroom, observation of classroom practices is considered important in terms of being an 
indicator of teacher professional competence. In addition, the teacher presents a picture of the relationship 
between the content of the lesson and interrogative learning and shows that the content of the subjects should 
be revised. The research is considered important in terms of teachers' pedagogy and pedagogical inference 
quality. 

Keywords: Content knowledge, inference, pedagogy, special education, teacher. 
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Giriş 

Eğitim-öğretimle ilgili faaliyetler nelerdir?, Öğretmenler sınavları sadece öğrencilerin ne öğrendiklerini 
belirlemede mi kullanırlar?, Alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin ne bildiği ve bu bildiklerini öğretimin 
başarılı olmasında kullanıp kullanılmadıkları (Guerriero, 2017), öğrenmede duyguların önemi (Baker, D’Mello, 
Rodrigo ve Graesser, 2010), öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve sınıftaki uygulamaları (Gess-Newsome ve 
ark., 2019), öğretmen bilgisinin ölçülmesi (Gitomer ve Zisk, 2015), konularının son zamanlarda çok fazla 
tartışıldığı görülmektedir. Günümüzde öğrencilerin öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi ve bu zorlukların 
üstesinden gelecek doğru ders işlenmesinin belirlenmesinde en önemli rolü öğretmenler oynamaktadır (Van 
Driel ve ark., 1998; Kunter ve ark., 2013).  Öğretmen bilgisinin bilginin 7 kategorisini kapsadığı düşünülmektedir: 
konu bilgisi, pedagojik bilgi, müfredat bilgisi, öğrenenlerin bilgisi, içerik bilgisi, eğitimle sonuçlanan bilgi, amaç 
ve değerler ve pedagojik alan bilgisidir (Schulman, 1987). Pedagojik alan bilgisini de beraberinde kapsayan 
bilginin iki alt grubu ise; konuya uygun ders strateji ve sunum bilgisi, öğrencilerin öğrenme güçlüklerini anlama 
ve önceden var olan kavramlarını anlama bilgisidir (Schulman, 1986). Schulman (1987)’ın konu alanı bilgisi, 
pedagojik alan bilgisi ve genel pedagojik alan bilgisi arasındaki yaptığı ayrım, farklı alanlarda kullanılan testlerle 
öğretmenin mesleki bilgisinin, öğretim uygulamaları ve öğrenci başarısında etkinli olduğunu ortaya koymaktadır 
(Baumert ve ark., 2010; Bl€omeke ve ark., 2009; Hill ve ark., 2005).  

İlk olarak Shulman (1987) tarafından ortaya atılan ve fen bilimleri araştırmacılarının çoğu tarafından kabul 
gören pedagojik alan bilgisi kavramı pedagoji ve alan bilgisi kavramlarının iç içe geçtiği mesleki anlayışın özel bir 
formudur. Etkili öğretmenlerin de sadece konu alanı bilgisine değil, pedagojik alan bilgisine de sahip olması 
gerektiği savunulmaktadır (Shulman, 1987). Pedagojik alan bilgisi öğretmenin bilgi ve beceriler bütünü olarak 
tanımlanabilir. Van Driel, Verloop ve De Vos (1998)’a göre pedagojik alan bilgisinin gelişiminde ön koşul konu 
alanı bilgisidir. Ayrıca pedagojik alan bilgisi öğretmenlerin konu alanı bilgilerini anlamlı öğrenmeye 
dönüştürmede, öğretim sürecine ışık tutmayı sağlayabileceği için önemli görülmektedir (Van Driel, Verloop ve 
De Vos, 1998). Pedagojik alan bilgisinin ölçümüne yönelik ise her konu için özel hazırlanan test-görüşme-video 
kaydı-anket gibi birçok yöntemin birleşiminden ölçüm yapıldığı bu durumunda küçük örneklemlerle çalışmak 
için elverişli ancak büyük örneklemlerde uygulanmasının zor olduğu belirtilmiştir (Grossman, 1990; Abell, 2008). 
Bu çalışma diğer ölçme araçlarından bağımsız ancak aynı işi görebilen, pedagojik çıkarım görüşme formu 
aracılığıyla alternatif bir ölçme aracı bulması açısından da önemli görülmektedir.  

Özel eğitim öğretmenlerinin pedagojik alan bilgisinin inançlardan daha çok epistemik durumdan etkilendiği 
düşünülmektedir (Fenstermacher, 1994; Richardson, 1996). Bazı araştırmacılara göre ise pedagojik alan bilgisi 
bilişsel olmayan yapılar ve buna ek konuyu öğretme amaçlı öğretmende var olan kavramlar (Grosman, 1990), 
öğretmen yeterliliği (Park ve Oliver, 2008), duygular (Zemblas, 2007), özel eğitim öğretimine yönelik 
oryantasyonlar (Magnusson ve ark., 1999)  gibi bileşenlerle pedagojik alan bilgisi modellerini etkilemektedir. 
Durağan görüşü savunan araştırmacılar ‘bilgi nedir?’ sorusuna bireyin zihninden geçen cevaplara odaklanırken, 
dinamik görüşe sahip araştırmacılar günlük hayatın bir parçası olarak bilgiye odaklanmaktadır (Akyürek, 2018; 
Cook ve Brown, 1999). Schulman (1987)’a göre pedagojik alan bilgisi öğrencilere ulaşmada pedagojik olarak 
faydalı yolları bilme olduğundan öğretim bilgisinin ayrı bir yapısı olarak görülmektedir. Öğretmenlerin öğretim 
uygulamaları ve öğrenci gelişiminde yüksek yordayıcı güce sahip olduğu için (Baumert ve ark., 2010; Hill, Ball, ve 
Schilling, 2008; Hill ve ark., 2005) bu çalışmada bilgi kategorilerinden pedagojik alan bilgisi üzerine durulmuştur. 

Pedagojik alan bilgisi(PAB) alana özgü müdür?, Pedagojik alan bilgisi sınıf dışı ortamlarda da incelenebilir mi? 
Bazı araştırmacılar standart kalem kağıt testleriyle bu incelemenin yapılabileceğini savunurken, bazıları 
öğretmen pedagojik alan bilgisinin sadece ders konularının yer aldığı vakumlanmış bir ortam olmadığını 
savunmaktadır. Bu noktada pedagojik alan bilgisinin araştırılmasına yönelik bilişsel ve yerleşik olmak üzere 2 
farklı bakış açısı geliştirilmiştir (Depaepe ve ark., 2013). Bilişsel görüş pedagojik alan bilgisinin sınıf ortamından 
bağımsız incelenebileceğini savunurken, yerleşik görüş pedagojik alan bilgisinin derse özgü konularla 
araştırılmasına odaklanmıştır. Yani bir grup PAB’ın öğretmenin kafasında yerleşik bilgi olduğunu, diğer grup 
PAB’ın bir konuya özgü sosyal set görüşünü savunmaktadır. Abell (2008)’de alanın ilerlemesi ve uzlaşma 
oluşması adına yaptığı çalışmasında PAB’ın 4 ana noktasını belirlemiştir. Bunlar: 1) PAB bilginin farklı şekillerinin 
dönüşümünü içeren bilgi kategorisidir. 2) PAB ayrık bilgi bileşenlerini kapsar. 3) Öğretmen pedagojik alan bilgisi 
zaman içerisinde elde edilen öğretim deneyimleri sonucu gelişebilir. 4) Konu içeriği pedagojik alan bilgisiyle 
ilişkilidir.  

Son yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında öğretmen eğitiminde bilgiye yönelik çalışmalara yoğunlaşıldığı 
fakat bu çalışmaların çoğunlukla üniversite örnekleminde ve tümevarımsal olduğu görülmektedir (Bl€omeke ve 
ark., 2008; Krauss, Baumert, ve Blum, 2008). Ayrıca deneyimli öğretmenlerin aday öğretmenlerden daha yüksek 
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pedagojik alan bilgisine sahip oldukları bulunmuştur (Kleickmann ve ark., 2013). Günümüzde mesleki bilgi 
üzerine yapılan çalışmalarda çoğunlukla kağıt-kalem değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu testler muhakeme 
bilgisinin ölçümüne de olanak tanır (Anderson ve Krathwohl, 2001). Ancak öğretmenlerin sınıf koşullarındaki 
aktarımını yansıtan ek ölçümler yapılması önerilmektedir (Bl€omeke ve ark., 2015; Kersting ve ark., 2016). 
Pedagojik alan bilgisi ölçümüne yönelik bir uzlaşı oluşsa da deneysel çalışmaların bu uzlaşı bağlamında yokluğu 
da (Kennedy ve Hume, 2018) bu çalışmayı önemli kılmaktadır. 

Pedagojik çıkarım öğretmenlerin pedagojik olay ve durumlar hakkında yapmış oldukları çıkarımlardır. Örneğin 
doğrudan (bilgi nedir?) sorusu yöneltmektense, öğretmenlerin profesyonel yaşamlarında sıkça karşılaştıkları bir 
olay hakkında yorum yapmaları öğretmenlerin muhakemelerini net bir şekilde ortaya çıkaracaktır (Bonawitz ve 
ark., 2011; Akyürek, 2019). Bu çalışmada öğretmenlerin pedagojik alan bilgilerinin yordanabileceği bir değişken 
olarak pedagojik çıkarımlar ve pedagojik alan bilgisi üzerine bir ölçme yapılmış ve bir iç-içelik barındırıp 
barındırmadığı konusunda ilişkilerine bakılmıştır.  

Alan yazın incelendiğinde pedagojik alan bilgisi ve pedagojik çıkarım ilişkisini yansıtan bir çalışma bulunmadığı 
görülmektedir. Pedagojik çıkarım kalitesi yüksek öğretmenlerin son dönemde üzerinde yüksek oranda çalışılan 
öğrenci duygularını etkileme kabiliyetleri yani öğrencilerin kalplerine dokunma durumu da ayrıca üzerinde 
düşünülmesi gereken bir durum olarak görülmektedir. Var olan bazı çalışmalarda bu ilişkinin çalışılmasına 
yönelik bazı öneriler bulunmasına karşın net bir resim ortaya çıkarılmamıştır (Akyürek, 2018; Bl€omeke ve ark., 
2016; Könik, 2014). Bununla birlikte öğretmenlerin sınıf içindeki aktivitelerini anlamak ve yorumlamak 
öğretmen pedagojisinin kullanılabilirliği ve bu durumun öğretmen muhakemesinden nasıl etkilendiği konusu da 
net değildir (Bl€omeke ve ark., 2015; Kersting ve ark., 2016). Bilişsel ve motivasyonel durumların (pedagojik 
alan bilgisi ve öğretmen muhakemesi gibi) ve daha sonra öğretmenlerin sınıf içi performansına dönüşen 
durumların (pedagojik çıkarım gibi) öğrenci öğrenmesini de üst düzeyde etkilediği düşünülmektedir (Muis ve 
ark., 2018). Bu nedenle pedagojik çıkarım ve pedagojik alan bilgisi öğretmenlerin öğretmek için ihtiyaç 
duydukları bilgi ve becerileri yansıtan değer olarak görülebilir. Dolayısıyla sınıf uygulamalarının sadece bir sonuç 
değil aynı zamanda uygulamanın fark edilmesi ve yorumlanmasıyla ortaya çıkan pedagojik alan bilgisi ve 
pedagojik çıkarım kalitesinin değişmesinde bir başlangıç noktası olabileceği düşünülmektedir (Santagata ve Yeh, 
2016). 

Şekil 1   Öğrenci Başarısı 

 

 Pedagojik Alan Bilgisi                               Pedagojik Çıkarım Kalitesi 

 

      

Epistemik Muhakeme 

 

Şekil 1.’e bakıldığında öğretmenlerin epistemolojik muhakemelerinin de konu alanı bilgisiyle iç içe geçmiş 
pedagojiyi gün yüzüne çıkarmada da etkili olduğu belirtilmektedir (Seidel ve Stürmer, 2014). Buna karşılık 
pedagojinin bilginin sınıftaki kullanılabilirliği olduğu düşünülmektedir (Kersting, Givvin, Stigler, ve Sotelo, 2010). 
Öğretmenlerin sınıf içinde gerçekleşen anlamlı ve anlamsız olayları çözümleme güçleri muhakeme şemalarını da 
göstermektedir (Anderson, 1984; Borko ve Livingston, 1989; Berliner, 2001). Öğretmenlerin sınıf içi uygulama 
deneyimleri arttıkça konunun özünü oluşturan kavramları öğrenciye verdiği konuya özel önemsiz detayları da 
vermeyecekleri düşünülmektedir (Akyürek, 2019; Krauss, Baumert ve ark., 2008). Kısacası pedagojik alan bilgisi 
ve pedagojik çıkarım kalitesinin sınıf içi uygulamalara yansımasının öğretmenin dolayısıyla öğrencinin 
öğrenmesini artıracağı düşünülmektedir. Mevcut çalışmanın öğretmen pedagojik alan bilgisinin ve pedagojik 
çıkarım kalitesine ilişkin boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Özel eğitim öğretmenleri eğitimi bakış açısından 
bu ilişkinin araştırılmasında eksiklik bulunması, mesleki yeterliliğin pedagojik ve konu alanı muhakeme becerisi 
açısından değişiklik göstermesi de önemli görülmektedir. Bu amaçla aşağıdaki amaç ve hipotezler ararştırmaya 
rehberlik etmektedir: 

1. Özel eğitim öğretmenlerinin inanç yapısı hakkında bilgi edinmek için Pedagojik alan bilgisi ve Pedagojik 
çıkarım kalitesi arasında ilişki var mıdır? 

2. Pedagojik çıkarım kalitesi ve pedagojik alan bilgisi sürekli yeterlilik teorisine göre (Bl€omeke ve ark., 
2015) birbiriyle aynı olmayan ancak ilişki kurulması gereken kavramlar mıdır? 
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3. Pedagojik çıkarım kalitesi yüksek epistemik muhakemenin ön şartı sayıldığı için (Akyürek, 2018), 
çalışmadaki pedagojik alan bilgisi ölçümüyle benzer korelasyon deseni göstereceği beklenmektedir. 

4. Pedagojik çıkarım kalitesi ve pedagojik çıkarım kalitesi ile öğrencilerin başarıları arasında ilişki var 
mıdır? 

 

Yöntem 

Bu çalışmada, veri çeşitliliği sağlaması açısından karma yöntem araştırma desenine göre veri toplama ve 
analizler yapılmıştır. Karma yöntem araştırması nitel ve nicel yöntemlerle veri toplama, analiz etme ve 
bütünleştirme, veri üçlemesi; analizlerle verilerin anlamların artırılmasına olanak vermektedir (Creswell ve 
Clark, 2011). Araştırma nicel verilere dayanmakla birlikte katılımcılarda gözlemlenen eğilimler ve yarı 
yapılandırılmış görüşmelerden yapılan alıntılarla desteklenmektedir. Seçilen toplamda 50 kişiden pedagojik 
çıkarım kalitesi en düşük 5 öğretmenle pedagojik çıkarım kalitesi en yüksek 5 kişinin belirlenmesi açısından 
PÇGF kapsamında yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerin ses kayıtları dinlenmiş ve transkripsiyonlar 
oluşturulmuştur.  

Seçilen toplamda 50 kişiden pedagojik çıkarım kalitesi en düşük 10 öğretmenle pedagojik çıkarım kalitesi en 
yüksek 10 kişinin belirlenmesi açısından PÇGF kapsamında yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerin ses kayıtları 
dinlenmiş ve transkripsiyonlar oluşturulmuştur. Bu transkripsiyonlarda öğretmenlerin her bir soruda, bir 
argümanda yapılan pedagojik çıkarımı kalite açısından incelemeleri istenmiştir. Burada çıkarımların mantıklılığı 
ve gücü gibi parametreler, mantık hataları ve otorite algısı gibi temalar sorgulanmıştır. Öğretmenlerin vermiş 
oldukları cevaplarda pedagojik çıkarım kalitesini ortaya çıkarmak amacıyla çıkarımların geçerliliğini sağlayan 
doğruluk, takip edebilirlik, ölçüm-iç-dış geçerlilik ve güvenilirlik (Golafshani, 2003) gibi temalara dikkat edilmiş 
ve her bir argüman için bir yönerge hazırlanmıştır. Katılımcı yönergede yer alan temalarda birbirinden bağımsız 
olarak ifade ettiği her bir mantıklılık ya da güçlülük sağlayıcı ifade için bir (1) puan almıştır. Aşağıdaki örnekte 
PÇGF’de yer alan bir soruda pedagojik çıkarım kalitesi açısından dört (4) puan alan bir öğretmenin ifadesi için 
yapılan puanlama gösterilmiştir. 

Argüman 2: Bir Özel Eğitim öğretmeni, otoritesini öğrencileri ile paylaşmalıdır, sonuçta 11-14 yaş grubundaki 
öğrenciler kendi otoritelerini kurabilecek yaştadırlar. 

Yukarıdaki ifadenin tamamını dikkate aldığınızda ne derece mantıklı bir çıkarım yapıldığını düşünüyorsunuz?   

 Yönerge: Bu fikir kişinin bakış açısına göre farklılık gösteren bir durum olarak görülmektedir. Böyle bir durumun 
insanlar üzerindeki inandırıcılığının da tartışılması gerekmektedir. Çünkü bu tespiti kimin yaptığı, faydası 
görülüp, görülmediği belirtilmemiştir. Ayrıca öğrencinin otoritesini kurması, öğretmenin otoritesini öğrencisiyle 
paylaşması anlamını da taşımamaktadır. Çünkü öğrenciler otoriteyi kendileri kurarsa çıkabilecek olumsuz 
sonuçlara ilişkin herhangi bir bilgi de verilmemiştir. Mantıksal sıralamadaki hatalar da irdelenmelidir. 

Örnek-Öğretmenin Cevabı ve Puanlaması: 

                                                       1 Puan                         1 Puan                         1 Puan 

 

Tabi bunun araştırmanın nerede yapıldığı ne zaman yapıldığı, başka sonuçlarda var mı?, hangi durumda bunun 
doğru bir yöntem olacağı, hangi durumda olmayacağı, tabi ki önemli. 

           1 Puan         

 

Çalışmanın ikinci aşamasında ise 10 kişilik grubu değerlendirmek için rubrikteki 25 maddenin 7’si genel 
pedagojik bilgiyle ilgili, 18’i öğretmen uygulaması olarak ölçülmeye çalışılmıştır. 2012 yılı pedagojik alan bilgisi 
zirvesinde uzlaşılan bu maddelerin hepsinin öğrencilerin öğrenmeyi gerçekleştirdikleri sınıf kavramını yansıttığı 
düşünülmektedir. Ayrıca ölçekteki maddelerin dersin konusundan bağımsız, eleştirel düşünme kavramının 
ötesini gösterdiği düşünülmektedir (Piburn ve Sawada, 2000). Genel pedagojik bilgiyi ölçerken genel pedagojik 
becerinin ölçüldüğü varsayılmaktadır. PAB zirvesinde genel öğretim bilgisinin belli bir konu alanı bilgisinin yerini 
alma potansiyeli dillendirilmekle birlikte bunun uygulamaya dönüşümü noktasında kanıtlanmaya ihtiyacı olduğu 
noktasında bir uzlaşı oluşmuştur. Bu nedenle genel pedagojik becerilerin ölçümü daha gerçekçi görülmektedir. 
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3. Aşama öğretmen uygulaması 

Rubrikte kalan 18 maddeden alınan puanlar, öğretmenlerin eleştirel düşünmeye yönelik uygulamalarının bir 
ölçütü olarak kullanılmış ve böylece öğretmen uygulamasının ölçütü olmuştur. Örnekleme ait toplam rubrik 
puanları 17-92 arasında değişmekte olup, ortalama 44,8’dur (sd = 16,9). Bu oran ölçek geliştiriciler tarafından 
kullanılan norm grubununkilerle kıyaslandığında oldukça iyi kabul edilmektedir: (aralık = 18–98, X = 51.3; sd = 
20.1). Genel pedagojik bilgi ve öğretim uygulaması kazanımları eşleştirilmiş çift t-testleri ile belirlenmiştir. Ölçek 
iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlerin sınıflarında belli bir konuyu öğretmeyi düşünmeleri 
ve aşama aşama format, öğretmenin ne yaptığı, öğrencilerin ne yaptığı ve öğretim için bu kararı almalarının 
gerekçesi olan konuyu örnekleyen ve kendilerine yardımcı olacak istedikleri mazeme olanağı tanınacağı 
bildirilerik, bir ders planı hazırlamaları istenilmiştir. Ders aşamaları (4 ila 10 arasında) tanımlandıktan sonra 
öğretimsel karar vermelerini ortaya çıkarmak için tasarlanan sorulara cevap vermiştir. Çalışmanın ikinci bölümü 
bu iki yazılı yansıma ve röportajlar üzerine kurgulanmıştır. 

Rubrik, PAB'nın her bir bileşeni tarafından tasarlanıp düzenlenmiştir. Her bir bileşen içinde, sınırlı, temel, uzman 
veya ileri düzey öğretmen bilgisine karşılık gelen, 0, 1, 2 ve 3 puan verilebilecek kriterler bulunmaktadır 
(Gardner ve Gess-Newsome, 2011). Bileşenlere göre muhtemel puanlar: PAB-KB: 0–12, PAB-PB: 0-9. Toplam 
puanlar 0 ile 24 arasında değişebilir. Toplam PAB puanları (konular arasında ortalama olarak) 2,5 ile 16 arasında 
değişmekte olup, ortalama 9,03, sd = 3,31'dir. PAB rubriği, öğretmenlerin sınıftaki uygulamalarını 
değerlendirmek için kullanılmış ve derslerin birinin video kayıtlarına dayanarak kullanılmıştır. 

Rubriğin puanlayıcılar arası güvenilirliği için iki farklı puanlayıcı kullanılmış ve bu puanlayıcılarvideo kayıtlarını da 
temel almıştır. Sınıf içi korelasyon katsayısında anlamlı bir farlılık bulunmamıştır. Puanlayıcılar arasında [F (1, 6) 
= 3.176, p = .098]. Yazılı  

Tek yönlü ANOVA kullanarak PAB'deki kazanımları belirlenmiştir.  

Katılımcılar  

Bursa ilinin farklı ilçelerinden kolay örnekleme yoluyla seçilen toplamda 57 özel eğitim öğretmeni 
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 50 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. 
Katılımcılar 2018-2019 eğitim öğretim yılında İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde görev yapan öğretmenler arasından 
gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Katılımcılardan 20’si bu değerlendirmelerin her iki bölümüne de 
katılmıştır. Bu 20 kişilik katılımcıların %70’i bayan %30’u erkek öğretmenlerden oluşmaktadır. Katılımcıların 
%90’ı lisans derecesine sahipken, %10’luk kısmı yüksek lisans dercesi oluşturmaktadır. Grup içi mesleki kıdem 1-
27 yıl arasında değişkenlik gösterirken, ortalama 11,7 yıldır. Katılımcıların %35’i sınıf öğretmenliğii mezunu iken, 
%15’i çocuk gelişimi öğretmenliği mezunu olup,  %10 okul öncesi öğretmenliği, %45 özel eğitim öğretmenliği 
mezunu olup, özel eğitim öğretmeni olarak atanan bireylerden oluşmaktadır. Dört öğretmen Bursa ilinin gelir 
düzeyi yüksek okullarında çalışırken diğerleri benzer bölgelerde çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır. Yüzde 95 
dilimi öğretmenlerin şehir merkezinde diğerleri kırsal bölgelerde hizmet vermektedir. Öğretmenlerin çalıştıkları 
okullarda Türkçe yetkinlik düzeyi düşük göçmen öğrencilerin (Suriye, Irak) oranı %13’dür. Oniki öğretmen 
okullarındaki öğrencilerin %50 den fazlasının düşük gelir grubunda bulunduğunu beyan etmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

PÇGF(Pedagojik Çıkarım Görüşme Formu) öğretmenlerin pedagojik olay ve durumlar hakkında yapmış oldukları 
çıkarımlar üzerine kurgulanmış ölçme aracıdır. Her ne kadar pedagojik çıkarımlar üzerinden öğretmen eğitimi 
literatürüne yeni bilgiler katılsa da özellikle dikkat edilen husus Pedagojik çıkarım görüşme formu (PÇGF) 
(Akyürek, 2018)’da katılımcıların pedagojik durumlar ile ilgili öğretmenlerin günlük yaşamlarında sıklıkla 
karşılaşabilecekleri pedagojik çıkarımlara dayalı argümanlar oluşturulmasıdır. Bu argümanlardan bazıları 
tümevarımsal bazıları tümdengelimsel iken bazıları da çıkarımsal hatalara, bazıları da otorite algısına 
dayanmaktadır. Bu kapsamda toplam 11 argümandan oluşan pedagojik durumlar ile ilgili belli öncüllerden ve bu 
öncüllere dayalı çıkarımlardan oluşmaktadır. Her bir katılımcıya sırasıyla bu argümanlar gösterilmiş ve her bir 
argümanı okuması tamamlandıktan sonra ilgili argümanda yer alan çıkarımın ne kadar mantıklı ya da güçlü 
olduğu sorgulanmıştır. Ayrıca bir soruda katılımcıların mantık hatalarını bulmaları, bir soruda da otorite algısının 
sınanması sağlanarak katılımcıların pedagojik çıkarım kaliteleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Genel pedagojik bilgiyi ve öğretmen uygulamaları video kaydını ölçmek için Piburn ve Sawada (2000) tarafından 
geliştirilen rubrik uygulanmıştır. Genel pedagojik bilgi rubriğinde özel eğitim derslerinde ortaya çıkan 
sorgulamaya dayalı öğretim uygulamalarını değerlendirme amaçlanmaktadır. Rubrik 25 sorudan oluşmaktadır. 
Bir ders sunumu gözlemlendikten sonra her bir soru davranışın hiç oluşmamasına (0) veya dersin (4) çok 
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açıklayıcı olmasına (toplam puan 0 ila 100 arasında) dayalı olarak 0-4 olarak ölçek puanlandırılmıştır. Rubrik 
geliştirilirken, ortaokul ve üniversite sınıflarında kullanıldığında, ortalama puanları 51.3 (sd = 20.1) olan tipik 
olarak 18 ile 98 arasında değişen son puanlarını almıştır. Ölçeğin genel güvenilirliği .954 olarak ölçülmüştür. 
Ölçeğin ortalama  puanları arasında .88 korelasyonla öğrencinin başarısına yönelik öngörüsel geçerliliği tespit 
edilmiştir. 

Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, genel pedagojik bilgi ve öğretmen uygulamalarını ölçmek için bir soru alt 
kümesi kullanılmıştır. (Ek 2). 

Bulgular 

Araştırmanın ilk aşamasında 50 kişilik örneklem grubunun hepsine pedagojik çıkarım görüşme formu 
uygulanarak, bu formdan pedagojik çıkarım kalitesi en yüksek 5 kişi ve en düşük 5 kişi yönergeye göre 
pualandırılarak belirlenmiştir. Pedegojik çıkarım yüksek (PÇY) ve pedagojik çıkarım düşük (PÇD) kişilerinin örnek 
ifadeleri şu şekilde olmuştur: 

Argüman 1: “İstatistiklere göre özel eğitim öğretmen adaylarının % 90’ı öğretmenlik mesleğini iş garantisi 
olarak gördükleri için seçtiklerini söylemişlerdir. Bu durum Türkiye’de kısa süre içerisinde okullardaki özel 
eğitim öğretmenliğinin kalitesinin daha da düşeceği anlamına gelmektedir” 

     Yönerge: Öncülde birçok noktada sınırlılıklar bulunduğu için güçlü bir çıkarım yapılamamaktadır. Bu 
sınırlılıkların birincisi öncülün başlangıcındaki cümlenin başında istatistiklere göre diye başlayan cümle olarak 
görülmektedir. Bu istatistiği kimin yaptığı, kaç kişilik örneklemde yapıldığı, %90 rakamına nasıl ve kaç kişilik 
örneklemde ulaşıldığı belirtilmemiştir. Ayrıca ankette kaç seçenek olduğu, cevap alternatiflerinin neler olduğu, 
anketin nasıl bir ortamda uygulandığı, görüşmeci yahut anketi uygulayan kişinin katılımcıları etkileyip 
etkilemediği, kişilerin bundan maddi kazanç sağlayıp sağlamadığı ile ilgili bilgiler verilmemiştir. Ayrıca öncül ne 
kadar doğru da olsa bu öncülden ilgili sonucun mantıklı olup olmadığı irdelenmelidir. Örneğin bazı bireyler iş 
garantisi olarak görse de süreç içerisinde mesleklerini sevebilirler. Öte yandan öncül-sonuç ilişkisini barındıran 
kanıtlar da verilmemiştir. 

PÇY: Bu çıkarım kendi yaşantımdan yola çıkarak ve çevremdeki gözlemlere göre burada sayının hangi 
araştırmaya göre acaba işte kapsamı geçerliliği bunların araştırılıp olması yani benim için bunun doğru bir 
cümle olmadığını düşünüyorum. Buradaki araştırma işte kimin tarafından kapsamı, bunun dışında işte 
örneklemin ne kadar yapıldığı bunları bilseydim ona göre yorum yapardım. Tabii ki bunun geçerlilik payı olabilir 
ama bu veriler olmadan doğru değil. 

PÇD: Meslek kaygısı olan, garanti meslek olarak seçilen işlerde, sevmeden yapılan işler, verim alınmasının zor 
olduğunu düşünüyorum. %90 ının bu nedenle seçmesi bu durumun göstergesi... Güçlü bir çıkarım. 

Araştırmadaki teorik modelin ikinci aşamasında belirlenen bu 20 öğretmenin DNA’nın yapısı konusunu 
anlatımları sırasında ve sonunda video kayıtlarının izlenmesiyle 2 puanlayıcı tarafından rubriğe verilen 
puanlama neticeleri ve ön test son test etkileri eşleştirilmiş t- testi aracılığıyla Tablo 1’ de sunulmuştur. 

Tablo 1. Öğretmen Bilgi ve Uygulamaları 

Sınıftaki Uygulumalar ve PAB rubriği 

 df  t
 

p Etki 
boyutu

 

Genel Pedagojik Bilgi  17  1,57 <..001  0,96 
PAB-Konu Bilgisi  25       5,93 <.0001  1,62 
PAB-Pedagojik Bilgi 
 

 25  5,27       <.0001            
1,57 

Sınıf gözlemleri ile ölçülen öğretmenlerin genel pedagojik bilgisi  (Pedagojik Çıkarım Kalitesi Düşük: X = 5.62, sd 
= 4.93; Pedagojik Çıkarım Kalitesi Yüksek: X = 10.59, sd = 3.54) olarak bulunmuştur. Bu sonucun oluşmasında; 
sabit otorite öğretmendir algısı yerine beraber öğrenme ortamlarının oluşturulmasıyla ilgili becerilerde daha 
belirgin farkların olduğu görülmüştür. 

Hem PAB-pedagojik bilgi hemde PAB-konu bilgisinde farklılığın oluşmasında ise; öğretmenin konu 
bağlantıları arasındaki geçiş, sorgulayıcı yöntemlerin seçimi, öğrencinin geçmişen gelen kavramlarını dikkate 
almadan kaynaklanmıştır. Bu alanların puan vericiler tarafından pedagojik çıkarım kalitesi yüksek bireylerde 
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daha yüksek puanlamaya sebep olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar öğretmen pedagojik alan bilgisi, 
öğretmen uygulaması ve pedagojik çıkarım kalitesi arasında güçlü bir ilişki bulunsa da (Gess-Newsome ve ark., 
2019)’daki çalışmasında kullandığı regrasyon çalışması sonucunda da ortaya çıkan küçük de olsa gözden kaçan 
başka faktörlerin de olacağı önemli bir durumdur. Pedagojik çıkarım kalitesi yüksek bir öğretmenin dersinden 
çıkan örnek öğrenci ifadesi: Gerçekten öğretmenimiz hepimize değer verdiğini hissettirdi, Dersin sonunda adeta 
orkestradaki bireylerin farklı çalgılarla aynı notayı uyum içerisinde çalması gibiydik… 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, özel eğitim öğretmenlerinin pedagojik çıkarım kaliteleri ve pedagojik alan bilgisi 
öğretmen uygulamaları arasındaki ilişki boyutları incelenmiştir. Ayrıca 2012 yılı pedagojik alan bilgisi zirvesinde 
oluşan uzlaşıya deneysel anlamdaki boşluğu doldurmaya katkı sağlaması açısından da bu çalışma önemli 
görülmektedir. 

Öncelikle 50 kişilik örneklem grubuna Akyürek (2018) tarafından geliştirilen, toplamda 11 argümandan 
olaşan yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak pedagojik çıkarım kalitesi açısından, yönergelerden yola çıkarak 
puanlama yapılıp en yüksek ve en düşük 5’er kişilik gruplar oluşturulmuştur.  

İkinci aşamada toplam 10 kişilik gruba Gardner ve Gess-Newsome (2011) tarafından geliştirilen PAB’nin 
değerlendirilmesinde birden fazla araştırmacı tarafından yazılı ve video kayıtlarını güvenle değerlendirebilme 
imkânı veren rubrik kullanılmıştır. Ayrıca, PAB’nin tüm alanlarında (genel pedagojik bilgi, PAB-alan bilgisi ve 
PAB-pedagojik bilgi ve sınıf içi uygulama) öğretmen bilgi ve becerisi hakkında genel çerçeve çizmesi açısından 
bu çalışma alana katkı sağlamaktadır. Bu nicel sonuçlar ve pedagojik görüşme formundan elde edilen nitel 
sonuçlar, ikisi arasında güçlü ilişki olduğunu kanıtlamaktadır. Öğretmenleri muhakeme etmeye zorlayan 
soruların, öğretmenlerin sınıflarındaki çalışmalarına yönelik inançlarının değişmesine yol açtığı şeklinde 
yorumlanabilir. Ancak yine de bu durum öğrenci başarıları arasında anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. 
Çalışmada oluşturulan teorik modeli doğrulamak için bazı hipotezler araştırılmıştır. Buna göre PAB’nin hem 
konunu akademik yönden hem de pedagojik bileşenlerden ayrı kendine has benzersiz bir yapı oluşuna ilişkin 
deneysel kanıt sunması açısından alandaki eksikliği gidermede Kennedy ve Hume (2018), katkı sağlayacağı 
söylenebilir. Sınıf içi uygulamalarla genel pedagojik alan bilgisi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunurken, pedagojik çıkarım kalitesi ve PAB’nin diğer değişkenler açısından sınıf içi uygulamaları öngörmede 
başarısız olduğu söylenebilir. Araştırmadan elde edilen bulgular teorik modelle tam olarak uyuşmamakla birlikte 
bunun göz ardı edilen diğer değişkenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Pedagojik çıkarım kalitesi açısından 
yüksek gruptaki öğretmenlerin öğrenci başarıları ile pedagojik çıkarım kalitesi düşük grubun öğrenci başarıları 
arasında bir fark bulunmamıştır. Bu sonuçta ölçme araçlarındaki madde sayısı ve öğretmen mesleki 
gelişimindeki diğer faktörler etkili olmuş olabilir. Ayrıca bulunan negatif ilişki müfradattaki konu içeriğine ilişkin 
önlemler alınması gerektiğine dair ipucu vermektedir. Bu bulgular, güçlü PAB'ye sahip öğretmenlerin, PAB'si 
zayıf olan öğretmenlerden daha fazla öğrenmeyi olumlu yönde etkileme ihtimalinin yüksek olduğunu 
varsayımımızı desteklememektedir. Bunun nedenleri; PAB’nin öğretmenlerin sözel olarak anlattıklarını sınıfta 
deneysel sonuçlar desteklenerek ölçülememesi, başka değişkenlerin etkisi şeklinde açıklanabilir. Bulgular Piburn 
ve Sawada (2000)’nın üniversite düzeyindeki çalışmasıyla uyuşmazken, Gess-Newsome ve ark. (2019)’nın lise 
düzeyindeki çalışmasıyla uyuşmaktadır. Pedagojik çıkarım kalitesi öğretmenlerin sınıfta aldıkları öğretim 
kararları için sağlam gerekçe sunurken, sınıf içi uygulamaların gözlenmesi öğretmen mesleki yeterliliğinin 
göstergesi olması açısından önemli görülmektedir. Müfredat değişikliği gibi uygulamaların etkisinin 
gözlenmesinde sınf içi uygulamaların incelenmesi her zaman önemli görülürken, öğrenci öğrenmesini 
gözlemlemedeki zorluk devam edecektir. Bundan sonraki çalışmalarda pedagojik çıkarım, öğrenci uygulamları 
ve epistemik duygu üzerinde çalışılabilir.  
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Özet 

Mesleğe yeni başlamış olan öğretmenler, çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmakta ve bu süreçte daha 

deneyimli öğretmenlerin desteğine gereksinim duymaktadır. Bu çalışmada, aday öğretmenlere yönelik 

düzenlenen bir e-mentorluk programı, mentilerin hangi konularda desteğe gereksinim duydukları bağlamında 

incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı (AÖEMP)’na katılan 11 farklı 

branştan 57 ortaokul öğretmenidir. Bu öğretmenlerden 34’ü menti, 23’ü ise mentor rolüyle programda yer 

almaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamak 

amacıyla bir anket ve iki yazılı görüş alma formu geliştirilmiş ve çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Uygun veri analiz 

teknikleri kullanılarak ulaşılan bulgular doğrultusunda, aday öğretmenlerin desteğe gereksinim duydukları 

konular belirlenmiştir. Buna göre aday öğretmenlerin e-mentorluğa gereksinim duydukları konular şu 

şekildedir: Kendi branşlarında alan bilgilerini geliştirmek, öğretimde farklı yöntem ve tekniklerin kullanımı, sınıf 

yönetimi, teknolojinin eğitim amaçlı kullanımı, uzaktan eğitim, mevzuat bilgisi, mentorların deneyimlerinden 

yararlanmak, iletişim becerilerini geliştirmek, kaynaştırma eğitimi, Milli Eğitim sistemine uyum sağlama, kişisel 

gelişim ve girişimcilik. 

Anahtar kelimeler: Aday öğretmenlik, E-mentorluk, Meslekî gelişim, Mentorluk, Menti gereksinimleri 

Abstract 

Beginning teachers usually face a wide variety of problems and thus need to be supported by their experienced 

colleagues. This paper examines an electronic mentoring program addressed to beginning teachers to find out 

the particular issues on which they, as mentees, need support. The study group consisted of 57 teachers 

teaching 11 different subjects at secondary education level who also took part in the E-Mentoring Program for 

Beginning Teachers (AÖEMP). If the participants, 34 were mentees and the rest of 23 fulfilled the role of 

mentor. The study was carried out in case study model among qualitative research methods. For data 

collection, three different instruments were developed and sent to the respondents online: a questionnaire 

form and two forms for interview in writing. The data was analyzed by using appropriate techniques and the 

topics of support need of the novice teachers were determined. According to the results, the mentees need 

electronic mentorship on the following areas: Developing content knowledge in their respective field of 

teaching, using varied methods and techniques in teaching, classroom management, using technology for 

educational purposes, distance education, professional legislation, benefiting from the experiences of mentors, 

improving communication skills, inclusion training, adaptation to the principles and rules of the Ministry of 

National Education (MoNE), personal growth, and, lastly, entrepreneurship. 

Keywords: Beginning teachers, E-mentoring, Mentoring, Mentee needs, Professional development 

                                                           
2
 Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen 120K280 numaralı “Aday Öğretmenlerin Meslekî ve Psiko-Sosyal 

Gelişimlerini Desteklemeye Yönelik Kısa Süreli Bir Elektronik Mentorluk Programının Planlanması, Uygulanması 
ve Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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Giriş 

Günümüz toplumlarının yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetlerinin en etkili ögelerinden biri öğretmenlerdir. 

Başarılı nesiller yetiştirmek isteyen toplumlarda öğrencilerin alacağı eğitimin önemi kadar öğretmenlerin 

nitelikleri de oldukça önemlidir. Öğretmen başarısını ve kalitesini üst seviyelere çıkarmak isteyen toplumlar, 

öğretmenlerin gelişimine destek sağlayacak çeşitli programlar uygulamaktadır. Eğitimde gelişmiş ülkelerin 

uyguladıkları aday öğretmenlik sistemleri, bu programların başlıca örneklerinden birisidir. Aday öğretmen, Milli 

Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından; “öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk 

defa atama suretiyle atanan öğretmenler” şeklinde tanımlanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2019). Woolfolk ve 

Hoy (1990)’a göre aday öğretmenlik süreci, öğretmenlik mesleğinin, mesleğe yeni başlamış kişiler tarafından 

benimsenmesi ve sosyalleşmesi için önemli bir geçiş dönemidir. Ekinci (2010) aday öğretmenliğin, mesleğe 

hazırlanmada pratik değeri olan ve uygulama ile en yoğun şekilde buluşulan bir süreç olduğuna dikkat 

çekmektedir. Türkiye’deki aday öğretmenlik sistemi ile ilgili yapılmış çalışmaların sonuçları (Altun ve Gülay, 

2017; Tunçbilek ve Tünay, 2017), adaylık sürecindeki öğretmenlerin bazı problemlerle karşılaştıklarını ortaya 

koymaktadır. Bunlar içinde öne çıkanlar şu şekilde ifade edilebilir:   

 Lisans eğitiminde alınan öğretmenlik uygulamasının aday öğretmenleri mesleğe hazırlamak konusunda 
yetersiz kalması ve buna bağlı olarak aday öğretmenlerin mezun olduktan sonra kendilerini mesleğe 
hazır hissetmemesi. 

 Öğretmen-veli iş birliğini yeterince sağlayamama. 

 Öğrencilerin ne gibi davranışlar sergileyeceğini kestirememe. 

 Öğrenme-öğretme sürecinde zaman yönetimi ile ilgili sıkıntı yaşama. 

 Farklı yöntem-teknikleri derslerinde kullanma konusunda yetersizlikler. 

 Sınıf yönetimi konusunda sorunlarla karşılaşma ve bunların üstesinden gelememe.  

Aday öğretmenlerin tüm bu sorunlarla baş etmeleri sürecinde okullarındaki danışman öğretmenlerinden yeterli 

desteği alamadıklarına işaret eden çalışmalar bulunmaktadır. Gökulu (2017) tarafından yapılan araştırmada 

danışman öğretmenlerin adaylık süreci içerisinde gerekli formları doldurma, derse hazırlık yapma, ders planı 

hazırlama ve değerlendirme gibi konularda aday öğretmelere yeterli düzeyde destek olmadıkları belirlenmiş ve 

danışman öğretmenlerin aday öğretmenlere daha çok destek olmaları gerektiği önerilmiştir. Coranavirüs 

(Covid-19) pandemisi, aday öğretmenlerin yaşadıkları mevcut sorunların üzerine başka sorunların da eklendiği 

bir dönem olmuştur. İlgili çalışmalar (Görgülü Arı ve Hayır Kanat, 2020; Bakioğlu ve Çevik, 2020; Akyavuz ve 

Çakın, 2020) incelendiğinde, bu sorunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

 Velilerle etkileşimde sorun yaşama, 

 Öğrencilere yeterli geri dönüt sağlayamama, 

 Öğrenci takibi ile ilgili sıkıntılar, 

 Öğrencilerin odaklanma problemi yaşaması, 

 Uzaktan eğitim yöntemine hakim olmama, 

 Bilgisayar okur yazarlık becerilerinin uzaktan eğitim için yeterli olmaması, 

 Uzaktan eğitim sürecinde donanım ve yazılımsal problemlerin yaşanması.  

Aday öğretmenler, kendilerinden daha deneyimli öğretmenlerden destek almaya gereksinim duyarlar. Usta 

çırak ilişkisi içerisinde yürütülecek bu destekleme süreci, aday öğretmenlerin meslekî, psikolojik ve sosyal 

gelişimleri açısından son derece önemlidir. Bu durum, aday öğretmen eğitim programlarının mentorluk felsefesi 

ile ilişilendirilmesini sağlamaktadır. Nitekim, Duran, Sezgin ve Çoban (2011), aday öğretmenlik sürecinin çağdaş 

uygulamada örnekleri olan mentorluk sürecine benzer şekilde gerçekleşmesini önermektedir. Mentorluk, 

deneyimli bir kütüphanecinin daha az deneyimli bir kütüphaneciye sürekli destek vermesi olarak düşünülebilir. 

Mentorluk bir denetleme biçimi değil, yol gösterme sürecidir. Mentor ile mentorluk uygulamasından yararlanan 

kişi/kişiler arasındaki her türlü etkileşim tam bir güvene dayalı olmalıdır. Mentor, sorduğu sorularla danışan 

kişinin, hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı olur. Yüzyıllar boyunca süregelen mentorluk 

kavramı günümüzde pek çok farklı alandaki deneyimli kişilerin, kendilerinden daha az deneyime sahip kişilere 
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meslekî ve kişisel destek sunduğu süreçlere dönüşmüş durumdadır (Arkün Kocadere ve Kızılkaya Cumaoğlu, 

2015; Anderson ve Shannon, 1988). 

Geçmişten günümüze mentorluk uygulamalarında; birebir mentorluk, akran mentorluğu, grup mentorluğu gibi 

farklı mentorluk tür ve modellerinin kullanıldığı görülmektedir. Bilişim teknolojilerinin eğitim-öğretim 

süreçlerindeki varlığının artması ile birlikte mentorluğun bir dönüşüme uğradığı ve elektronik mentorluk (e-

mentorluk) modelinin ortaya çıktığı görülmektedir (Arkün Kocadere ve Kızılkaya Cumaoğlu, 2015; Single ve 

Single, 2005).  Single ve Muller (2001)’in e-mentorluk tanımı, “uzman/deneyimli birey (mentor) ile daha az 

beceriye sahip birey (menti) arasında, mentinin başarması için gerekli bilgi, beceriyi kazanması ve kendine 

güveninin artırılmasını amaçlayan, temelde elektronik iletişim araçlarının kullanıldığı, doğal yollarla oluşan ya 

da bir program çerçevesinde eşleştirilerek kurulan ilişki” şeklindedir. Geleneksel mentorluk veya e-mentorluk 

programlarındaki deneyimli kişiler ‘mentor’, daha az deneyime sahip kişiler ise ‘menti’ olarak adlandırılmaktadır 

(Alemdağ, 2015). Bu programlarda mentilerin, eksik oldukları konulardaki ihtiyaçlarını gidermesi noktasında 

mentorlarından destek alması üzerine bir ilişki kurulmaktadır (Özan ve Özdemir, 2013). Mentorluk 

programlarının hedefleri mentilerin gereksinimleri temel alınarak oluşturulmaktadır. Bu bağlamda, bir 

mentorluk programı için mentilerin hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduklarının belirlenmesi önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı aday öğretmenlerin e-mentorluğa gereksinim duydukları konuları belirlemektir. Bu 

doğrultuda, “Aday öğretmenler hangi konularda e-mentorluğa gerek duymaktadır?” problemi, aşağıdaki alt 

problemler kapsamında ele alınmaktadır:  

1. Mentiler hangi konularda kendilerini geliştirmeye gereksinim duymaktadır? 
2. Mentorlara göre mentilerinin hangi konularda kendilerini geliştirmeye gereksinimleri vardır? 

 Yöntem 

Bu çalışmada aday öğretmenlerin hangi konularda e-mentorluğa gereksinim duyduklarının derinlemesine 

incelenmesi amaçlandığı için durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir. Durum çalışmaları, ‘nasıl’ ve ‘niçin’ 

sorularını temel alarak, araştırmacının kontrol altına alamadığı bir olgu ya da olayı derinliğine incelenmesine 

imkân vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırma, TÜBİTAK tarafından desteklenen 120K280 numaralı 

‘Aday Öğretmenlerin Meslekî ve Psiko-Sosyal Gelişimlerini Desteklemeye Yönelik Kısa Süreli Bir Elektronik 

Mentorluk Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi’ başlıklı proje kapsamında 

yürütülmekte olan ‘Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı (AÖEMP)’ katılımcıları ile gerçekleştirilmiştir.   

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma grubu AÖEMP’ye katılan 11 farklı branştan 57 ortaokul öğretmenidir. Bu öğretmenlerden 

23’ü mentor, 34’ü ise menti rolüyle programda yer almıştır. Mentorlar, meslekte beş yılını doldurmuş ve bir 

aday öğretmene e-mentorluk yapmak isteyen öğretmenler arasından seçilerek programa dahil edilmiştir. 

Mentiler ise, pandemi sürecinde bir deneyimli öğretmenden e-mentorluk hizmeti almak konusunda istekli olan 

başvuru sahibi aday öğretmenler arasından seçilmiştir. Dört ay süren AÖEMP süresince tüm etkinlikler çevrimiçi 

ortamlarda gerçekleştirilmiştir.    

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla uzman görüşü alınarak geliştirilmiş bir anket ve iki yazılı görüş alma formu 

kullanılmıştır. İlk uygulanan veri toplama aracı, mentilerin programa başvururken doldurdukları çevrimiçi 

‘AÖEMP Başvuru Formu’dur. AÖEMP Başvuru Formu, kişisel bilgiler, meslekî bilgiler, ilgi alanları, iletişim ve 

teknoloji erişim bilgileri, programa yönelik beklenti ve öneriler konularına yönelik hazırlanan 37 sorudan oluşan 

bir ankettir. Anketin ‘programa yönelik beklenti ve öneriler’ bölümü altındaki açık uçlu soruların cevapları, bu 

araştırma için veri kaynağı olarak kullanılmıştır. İkinci araç her bir mentor-menti çifti tarafından gerçekleştirilen 

programın zorunlu etkinliklerinden birisinde mentiler tarafından doldurulan ‘Güçlü ve Zayıf Yönlerim Formu’ 

dur. Bu form mentilerin hangi yönlerini güçlü veya zayıf gördüklerini açıklamalarına yönelik hazırlanan 5 
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sorudan oluşmaktadır. Üçüncü araç, programın ilk ayı tamamlandıktan sonra, mentorlar tarafından doldurulan 

‘Menti İhtiyaç Değerlendirme Formu’dur. Menti İhtiyaç Değerlendirme Formu, mentorlara yönelik hazırlanmış 

olup, mentilerinin hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade edebilmelerine yönelik 3 soru 

içermektedir.  

Bulgular 

AÖEMP’ye başvuru sırasında doldurulmak üzere hazırlanan ‘AÖEMP Menti Başvuru Formu’nda kişisel ve 

meslekî olarak adayın kendisini hangi konularda geliştirmeye ihtiyaç duyduğu ve mentorundan hangi konularda 

destek görmeyi umduğu ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu sorulara verilen cevaplar içerik analizine tabi 

tutulduğunda, Tablo 1’deki bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 1.  

Mentilerin kendilerini geliştirmeye gereksinim duydukları konular 

Temalar Kodlar f % 

Meslekî gelişim Alan bilgisi 24 70,5 
Yöntem, teknik ve etkinlikler 20 58,8 
Sınıf Yönetimi 20 58,8 
Deneyim  13 38,2 
Mevzuat bilgisi 9 26,4 
Özel öğretim 4 11,7 
Öğrenciyle iletişim 4 11,7 
Okul-Aile-Çevre 4 11,7 

Kişisel ve psikososyal gelişim Teknoloji kullanımı  19 55,8 
Genel kültür/Güncel konular 4 11,7 

 

Tablo 1 incelendiğinde; meslekî gelişim teması içerisinde yer alan kodların ‘Alan bilgisi, Yöntem, teknik ve 

etkinlikler, Sınıf Yönetimi, Deneyim, Mevzuat bilgisi, Özel öğretim, Öğrenciyle iletişim, Özel öğretim, Okul-Aile-

Çevre’ şeklinde olduğu görülmektedir. Mentilerin en çok alan bilgisi, yöntem-teknik ve etkinlikler ile sınıf 

yönetimi konularında kendilerini zayıf hissettikleri görülmektedir. Aşağıda meslekî gelişimle ilgili örnek aday 

öğretmen ifadeleri yer almaktadır:  

“Alanım ile alakalı küreselleşen dünyaya tam anlamıyla ayak uydurmak en temel düşüncem.” 

“ …sınıf yönetimi, zaman yönetimi ve çocuk psikolojisi konusunda yetersiz görüyorum.”  

 “Mesleğimin gereksinimi olarak öncelikle alanımla ilgili kendimi geliştirmeye ihtiyaç duyuyorum.” 

 “Yazılım alanı ve öğretmenlik meslek bilgisi alanında kendimi geliştirmek istiyorum.” 

“Sınıf yönetimi konusunda gelişime ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.”  

“Sınıf yönetimi konusunda eksiklerim olduğunu düşünüyorum.”  

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere,  kişisel gelişim teması içerisinde yer alan kodların ‘Teknoloji kullanımı, Genel 

kültür/Güncel konular’ şeklinde olduğu görülmektedir. Bu tema içinde aday öğretmenler en çok teknoloji 

konusunda kendilerini geliştirmeye gereksinim duymaktadır. Aşağıda örnek ifadeler yer almaktadır:  

“Konuşma kabiliyetimin gayet iyi olduğunun farkındayım fakat alan yeterliliğimi, tecrübemi ve teknoloji 

okuryazarlığımı geliştirmeliyim.”  

“Hitabetim, planlamam, araştırmam yeterli fakat teknoloji kullanımım eksik.”  

“…bilgi teknolojilerinde yeniliklere ayak uydurarak bilgi birikimimi artırıp öğrencilere çağın gereksinimi olan 

robotik ve kodlama eğitimleri verecek şekilde kendimi geliştirmek istiyorum.” 

‘Güçlü ve Zayıf Yönlerim Formu’ nda aday öğretmenlerin zayıf oldukları konularla ilgili yazdıkları ifadeler içerik 

analizine tabi tutulduğunda, Tablo 2’deki bulgulara ulaşılmıştır.  
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Tablo 2. 

Mentilerin kendilerini zayıf hissettiği konular 

Temalar Kodlar f % 

Meslekî konular Deneyimsizlik 4 13,3 

Sınıf yönetimi  3 10 

Yöntem ve teknik seçme 2 6,6 

Teknoloji kullanımı 2 6,6 

Kişisel ve psikososyal konular Duygusallık 8 26,6 

Kararsızlık 5 16,6 

Girişimcilik 5 16,6 

Hayır diyememek 5 16,6 

Öfke 4 13,3 

Detaycı olma 4 13,3 

Zaman yönetimi 3 10 

Liderlik 2 6,6 

Sabırsızlık 2 6,6 

Aşırı stres ve sıkıntı 2 6,6 

 

Mentilerden alınan yanıtlara göre 11 mentinin meslekî konularda kendisini zayıf hissettiği görülmektedir. Bu 

konular arasında ‘Deneyimsizlik, Sınıf Yönetimi, Yöntem ve Teknik Seçme, Teknoloji kullanımı’ kodları yer 

almaktadır. Aşağıda bu kodlara dair örnek ifadeler verilmiştir: 

“Konuları somutlaştırırken yöntem ve teknik seçmek, akıllı tahtayı etkin kullanmak, yeni nesil soru çözümü 

yapmak.” şeklinde belirtmiştir. 

“… İşimde tecrübem çok az eksik yanlarım var bunları kapatmak istiyorum.” 

“…Öğretmenlik konusunda deneyiminin az olduğunu düşünüyorum.”  

Tablo 2’ye göre, kişisel ve psikososyal konular temasına ait kodlar arasında ‘Duygusallık, Kararsızlık, Girişimcilik, 

Hayır Diyememek’ yer almaktadır. Aşağıda bu kodlara ilişkin örnek aday öğretmen ifadeleri verilmiştir. 

“…detaycı olma, sayısal alan veya matematiksel alan eksikliği. Analitik düşünebilme, liderlik, doğaçlama yapma, 

hesabi işler, çizim vb. alanlardaki eksiklik.”  

“Girişimcilik, bir işi yarım bırakma, aşırı stres ve sıkıntı, yeni ve farklı fikir üretme, çabuk öfkelenme. ”  

“Hayır diyememek, hırslı olmak, ani kararlar vermek, liderlik noktasında aşırıya kaçmak, zamanı verimli 

kullanamamak ve yaptığım işten çabuk sıkılmak.”  

‘Menti İhtiyaç Değerlendirme Formu’ yoluyla elde edilen veriler analiz edilerek, mentorlara göre mentilerinin 

hangi konularda gelişme gereksinimleri olduğu ile ilgili Tablo 3’teki bulgular elde edilmiştir.  

Tablo 3. 

Mentilerin desteğe gereksinim duyduğu konular hakkında mentor görüşleri 

Temalar f 

Ders planı hazırlama ve farklı yöntem-teknik kullanımı 9 
Meslekî deneyim kazanma 8 
İletişim becerilerini geliştirme 8 
Mevzuat bilgisi 6 
Sınıf yönetimi 6 
Branş alan bilgisi 5 
Teknoloji kullanımı 5 
Meslekî uyum ve adaptasyon 5 
Kişisel gelişim 4 
Kaynaştırma eğitimi 4 
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Tablo 3’e göre; 9 mentor mentisinin ders planı hazırlama ve farklı yöntem-teknik kullanımı konusunda kendisini 

geliştirmeye gereksinim duyduğunu belirtmiştir. 8 mentora göre mentisi meslekî deneyim kazanma ile ilgili 

desteğe gereksinim duymaktadır. Mentisinin iletişim becerilerini geliştirmesi gerektiğini düşnenen mentor sayısı 

ise 8’dir. Mevzut bilgisi, sınıf yönetimi, branş alan bilgisi, teknoloji kullanımı, meslekî uyum, kişisel gelişim ve 

kaynaştırma eğitimi; dile getirilen diğer konulardır. Aşağıda, örnek mentor ifadeleri yer almaktadır:  

“Mentimin öğretim yöntem ve tekniklerini etkin kullanabilme konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu 

gözlemledim.”  

“Menti yeni öğretmen olmasından kaynaklı bir desteğe ihtiyaç duymaktadır. Mesleğine dair tüm konularda 

ortaklaşa çözüm ihtiyacı olduğunu iletmiştir. Bu konuda bilmesi gereken ne varsa öğrenmek istediğini ifade 

etmiştir.”  

“Mentimin okula ilk gittiğinde öğretmenler ve idareyle iletişiminin nasıl olması gerektiği noktasında soruları 

oldu.”  

“Meslek ile ilgili kanun ve yönetmelikler konusunda eksiklik hissettiğini ve bu konuda yardıma ihtiyaç 

duyduğunu gözlemledim.”  

“Öğrencilerle etkileşim ve sınıf yönetimi ile ilgili desteğe ihtiyacı var.” 

“…teknolojinin sınıf içi etkinliklerde kullanımı noktasında desteğe ihtiyaç duymaktadır.”  

“Mentim ilk ortamın gerginliğini yaşıyor. Okula adaptasyon konusunda yardıma ihtiyacı var.”  

“Mentim kaç gün rapor alabilirim, idarenin dediği her şeyi yapmak zorunda mıyım, itiraz hakkım var mı gibi 

kişisel ve özlüğe dayalı bilgilere de desteğe ihtiyaç duyuyor.”  

“Mentinin en çok zorlandığı konulardan birisi kaynaştırma öğrencilerini de derse dahil edebilmek.”  

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada mesleğe yeni başlamış ve adaylık süreçleri devam etmekte olan öğretmenlerin bir e-mentorluk 

programında mentor desteğine ihtiyaç duydukları konuların belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular 

incelendiğinde; mentilerin beklentilerinin, meslekî konular ve kişisel gelişim olmak üzere iki başlık altında 

toplandığı görülmektedir. Aday öğretmenlerin meslekî olarak en çok alan bilgisi, yöntem, teknik ve etkinlikler, 

sınıf yönetimi, deneyimsizlik konularında desteğe gereksinim duydukları belirlenmiştir. Kişisel gelişim başlığı 

altında desteğe gereksinim duydukları konular ise teknoloji kullanımı, genel kültür/güncel konular, duygusallık, 

girişimcilik ve kararsızlık şeklindedir. Mentorlardan alınan görüşlere göre, mentilerin ders planlama, farklı 

yöntem ve tekniklerin uygulanması, iletişim becerileri konularıda meslekî gelişime ihtiyaçlrı vardır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçların, aday öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen başka mentorluk 

programlarının (Akay, 2016; Alemdağ, 2015; Dağ ve Sarı 2017; Kahraman, 2012; Naillioğlu Kaymak, 2017; Pala, 

2017) sonuçlarıyla benzer olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmanın sonuçları, aday öğretmenlerin meslekî deneyim kazanma, ders planı hazırlama, farklı yöntem ve 

tekniklerin kullanımı konuları odağında e-mentorluk hizmeti almak istediklerini ortaya koymaktadır. Aday 

öğretmenler ayrıca kişisel olarak kendilerini yetersiz buldukları konularda da e-mentorlarından destek almak 

istemektedir. Bu bağlamda, aday öğretmenlere yönelik düzenlenecek e-mentorluk programlarında görev 

yapacak mentorların, yalnızca meslekî gelişim ile ilgili değil aynı zamanda kişisel gelişim konusunda da onların 

gelişimine katkıda bulunacak nitelikteki öğretmenler arasından seçilmesi gerekmektedir. Bir aday öğretmenin 

farklı konularda yetkin birden fazla mentorla eşleştirileceği mentorluk modeli de, bu durum için bir seçenek 

olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda meslekî gelişim ile ilgili farklı bir mentorun, kişisel gelişimle ilgili farklı bir 

mentorun programa dahil edileceği programlar düzenlenebilir. Ayrıca, aday öğretmenlere yönelik e-mentorluk 

programlarının etkinlikleri hazırlanırken, bu araştırmanın sonuçlarıyla ortaya koyulan, meslekî gelişim ve kişisel 

gelişim konularındaki aday öğretmen beklentilerinin göz ardı edilmemesi önerilmektedir.   
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Öz 

Fen bilimleri programlarında son yıllarda yapılan güncellemelerde 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması ve 

disiplinler arası etkileşimin (STEM, Fen-Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları vb.) sağlanmasına yönelik 

değişimler görülmektedir. 3. sınıf düzeyinden itibaren fen bilimleri öğretimi yapacak olan sınıf ve fen bilgisi 

öğretmen adaylarının fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin düşüncelerini belirlemek, öğretim 

süreçlerinde bu uygulamaları ne şekilde gerçekleştireceklerine ilişkin bizlere bir çerçeve oluşturabilir. Bu 

araştırmanın amacı, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına yönelik 

görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma genel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Batı 

Karadeniz’de bulunan bir üniversitenin sınıf öğretmenliği (N=48) ve fen bilgisi öğretmenliği (N=50) anabilim 

dallarında öğrenim görmekte olan son sınıf düzeyindeki 98 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın 

verileri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda araştırmacılar tarafından oluşturulan fen eğitiminde 

girişimcilik uygulamalarına yönelik 8 açık uçlu soruyu kapsayan yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 

toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda her iki anabilim dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları 

genellikle girişimcilik kavramını, yeni ürün geliştirmek ve atılım yapmak olarak tanımlamışlardır. Her iki grupta 

fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin örnek üretme noktasında zorluk yaşamakla birlikte genelde 

STEM uygulamalarının örnek teşkil edebileceğini ifade etmişlerdir. Lisans eğitim sürecinde öğretmen adaylarının 

girişimciliğe ilişkin yeterli düzeyde eğitim almadıkları ve fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin 

kendilerini yeterli görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular doğrultusunda fen eğitiminde girişimcilik 

uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarının yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığı, fen eğitiminde girişimcilik 

uygulamalarını gerekli görmekle birlikte, gerçekleştirebilme noktasında yetersiz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Girişimcilik Uygulamaları, STEM, Fen Öğretim Programı, Öğretmen Adayları  

Abstract 

In the recent updates in science programs, there are changes regarding the acquisition of 21st century 
skills and providing interdisciplinary interaction (STEM, Science-Engineering and Entrepreneurship Practices 
etc.). Determining the ideas of pre-service science teachers who will be teaching science from the 3rd grade 
level on entrepreneurship practices in science education can form a framework for us on how to implement 
these practices in teaching processes. The purpose of this research is to determine the opinions of pre-service 
teachers and teachers about entrepreneurship practices in science education. The research is in general 
screening model. The study group of the research consists of 98 pre-service teachers who are studying at the 
departments of a university in the Western Black Sea (N = 48) and science education (N = 50). The data of the 
research were collected through a structured interview form that includes 8 open-ended questions on 
entrepreneurship practices in science education created by researchers at the end of the fall semester of the 
2019-2020 academic year. As a result of the analysis of the data, prospective teachers studying in both 
departments generally defined the concept of entrepreneurship as developing new products and making 
progress. Although both groups experienced difficulties in producing examples related to entrepreneurship 
practices in science education, they stated that STEM practices could serve as an example. It was concluded 
that pre-service teachers did not receive sufficient training on entrepreneurship in the undergraduate 
education process and they did not consider themselves adequate in entrepreneurship practices in science 
education. Findings were concluded that prospective teachers related to entrepreneurship practices in science 
education do not have sufficient knowledge and equipment, although they do not consider entrepreneurship 
practices in science education necessary, but are insufficient to realize. 

Keywords: Science Education, Entrepreneurship Practices, STEM, Science Education Program, Prospective 
Teachers 
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Giriş 

Günümüz dünyasında artan nüfus yoğunluğu, kaynakların azalması ve ekonominin küçülmesine neden 
olmaktadır. Teknolojik gelişmeler, insan iş gücü ve istihdamın azalmasıyla birlikte yeni meslek gruplarının 
oluşmasına, eski dönemlerdeki meslek gruplarının geçerliliğini her geçen gün kaybetmesine neden olmaktadır. 
(Aydın, 2018; Öcal ve Altıntaş, 2018). Bu gelişmeler çağımızda bireylerin karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların 
çözümü için ihtiyaç duyulan becerileri de farklılaştırmıştır. Günümüz dünya standartlarında yaşamını sürdüren 
bireyler, yeniliklere uyum sağlayabilme, istihdam yaratabilme, yeni kaynaklara ulaşabilme gibi özelliklerle 
birlikte günlük yaşantıda karşılaştığı sorunları çözüme ulaştırabilmek için geçmiş yıllardaki becerilerden farklı 
olarak yaratıcı düşünme, işbirliği, problem çözme, özyönetim, üretkenlik, liderlik ve girişimcilik gibi 21. yüzyıl 
becerilerine sahip olması gerekmektedir (Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar, 2016; Churt, 2011; Eryılmaz ve Uluyol, 
2015; Griffin ve Care, 2014; Van Laar, Van Deursen, Van Dijk ve De Haan, 2017). Ülkelerin refah seviyelerini 
artırabilmeleri için birbiriyle ilişkili beceriler arasında girişimciliğin ön plana çıktığı söylenebilir. Bu bakımdan 
günümüzde tüm toplumların girişimci bireyler yetiştirmeyi istediklerini söylemek mümkündür (Pan ve Akay, 
2015). Girişimcilikle bağlantılı özelliklerin eğitim ile bireylere kazandırılabileceği söylenebilir (Aydın ve Öner, 
2016). 

Becerilerin erken yaşlarda kazandırılması ve yaşam boyu sürdürülebilir şekilde kullanılması kalifiye bir 
eğitimle mümkündür (Gürültü, Aslan ve Alcı, 2020; Van Laar, Van Deursen, Van Dijk ve De Haan, 2017). 
Günümüz dünya standartlarında günlük yaşantıda ihtiyaç duyulan beceriler değişiklik göstermekteyken eğitim 
ve öğretim programının güncellenmesi de gerekmektedir (Yaz, Yüzbaşıoğlu ve Kurnaz, 2019) Değişen 
gereksinimler doğrultusunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılabilmesi 
amacıyla öğretim programlarında güncellemelere gidilmiş ve girişimcilik eğitimine yer verilmeye başlanmıştır 
(MEB, 2013). Ülkemizde erken yaş döneminden itibaren girişimcilik eğitimi ile ilgili yapılan uygulamaların fen 
bilimleri eğitimi temellinde yapılandırıldığı ifade edilebilir. Şu an aktif bir şekilde uygulanmaya devam eden 
2018 fen bilimleri öğretim programında girişimcilik becerisinin öneminden hareketle Fen-Mühendislik ve 
Girişimcilik Uygulamalarına yer verildiği görülmektedir. Fen-Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları 
kapsamında öğrencilerden günlük hayatta karşılaşılan problemleri tanımlamaları ve bu problemlerin çözümüne 
ilişkin malzeme, zaman ve maliyet kriterlerini göz önünde bulundurarak araç, nesne veya sistemler 
geliştirmeleri istenmektedir. Aynı zamanda geliştirilen ürünleri pazarlamak için stratejiler oluşturmaları ve 
tanıtım araçları kullanmaları beklemektedir (MEB, 2018). 

Öğretim programında yer alan girişimcilik eğitiminin gerçekleştirilebilmesi ve öğrencilerin bu becerileri 
kazanabilmesi için bu uygulamaları yönetecek olan öğretmenlerin de girişimcilik becerilerine ve girişimciliğe 
ilişkin mesleki bilgiye sahip olması gerekmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin derslerde girişimci öğrenme 
ortamları oluşturmaları beklenmektedir (Mars, 2016; Pounder, 2016; Zhang, 2014; Paloniemi ve Belt, 2015). 
Belirtilen öğrenme ortamlarının sağlanabilmesi için öğretmen yetiştirme sürecinde girişimciliğe ilişkin nitelikli 
eğitim sağlanmalıdır. Literatürde öğretmen yetiştirme sürecinde girişimciliğe ilişkin sağlanan eğitimlerin, 
öğretmenlik mesleğinde girişimcilik uygulamalarının yönetilebilmesini doğrudan etkileyebileceğine işaret eden 
çalışmalar mevcuttur (Deveci ve Çepni, 2014; İnaltekin, Samancı ve Kirman-Bilgin, 2019).   

Becerilerin erken yaş dönemlerinde kazanıldığı ve yaşam boyu sürdürülebildiği düşünülürse (Susar-Kırmızı, 
2014; Tuğluk ve Altın, 2018) ilkokul düzeyinden itibaren bireylere 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılması 
gerekmektedir. Belirtilen becerilerin ağırlıklı olarak fen bilimleri dersi kapsamında ele alındığı düşünülürse 3. 
sınıf düzeyinden itibaren fen bilimleri öğretimi yapacak olan sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl 
becerilerinin kazandırılmasında etkin rol oynayan fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin düşünceleri 
öğretim süreçlerinde bu uygulamaları ne şekilde gerçekleştireceğine ilişkin bir çerçeve oluşturabilir. Bu 
araştırmanın amacı, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin 
görüşlerinin belirlenmesidir.  

Yöntem 

Bu araştırmada sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin 
görüşlerinin belirlenmesi amaçlandığından ve öğretmen adaylarının fen eğitimi sürecinde girişimcilik 
uygulamalarını ne şekilde gerçekleştireceğine ilişkin bir çerçeve oluşturabilmek amacıyla görüşlerinin olduğu 
gibi raporlaştırılmasından dolayı araştırmanın modelini genel tarama modeli oluşturmaktadır (Fraenkel ve 
Wallen, 2006; Karasar, 2012). 

 

 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

370 
 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Batı Karadeniz’de bulunan bir üniversitenin sınıf öğretmenliği (N=48) ve fen 
bilgisi öğretmenliği (N=50)  anabilim dallarında öğrenim görmekte olan son sınıf düzeyindeki 98 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda toplanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesi için öğretmen adaylarına araştırmacılar tarafından oluşturulan fen eğitiminde girişimcilik 
uygulamalarına yönelik 8 açık uçlu soruyu kapsayan yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Veri toplama 
aracında yer alan maddeler için fen bilimleri eğitimi alanında uzman iki kişiden görüş alınmıştır. Bunun 
sonucunda birçok madde revize edilmiş ve bir madde atılmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular Tablo 1’de 
sunulmuştur. 

Tablo 1.  
Görüşme Formunda Yer Alan Sorular 

Sorular 

1. Girişimcilik sizce ne demektir? Açıklayınız. 

2. Fen eğitimini girişimcilik ile bağdaştırabilir misiniz? Açıklayınız. 

3. Sizce fen eğitiminde girişimcilik uygulamaları yapılabilir mi? Tartışınız. 

4. Fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına yönelik örnekler verebilir misiniz? 

5. Lisans eğitimi sürecinde girişimciliğe yönelik yeterli düzeyde eğitim aldınız mı? Açıklayınız? 

6. Fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin yeterlilik düzeyiniz sizce nedir? Neden? 

7. Fen eğitimi bağlamında girişimcilik uygulamaları sizce gerekli midir? Neden?  

8. Fen eğitiminde girişimcilik uygulamaları alanında kişisel gelişim gerekli midir? Neler yapılabilir?  

Verilerin Analizi 

Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Veriler iki araştırmacı 
tarafından bağımsız bir şekilde incelenerek iki araştırmacı tarafından elde edilen veriler arasındaki uyum yüzdesi 
%97,83 olarak hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Görüş ayrılığı olan maddeler araştırmacılar 
tarafından tartışılarak görüş birliği sağlanarak tablolaştırılmıştır.  

Bulgular 

Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının görüşme formunun ilk sorusu olan “Girişimcilik sizce ne demektir? 
Açıklayınız.” sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgulara Tablo 2.’de yer verilmiştir. 

Tablo 2.  

Öğretmen Adaylarının 1. Soruya Yönelik Görüşleri 

Kodlar 

Fen Bilgisi 

Öğretmen Adayları 

Sınıf Öğretmen 

Adayları 

f % f % 

Yeni Ürün, Proje ve Fikir Üretmek Geliştirmek 28 56 13 27,08 

Risk Almak /Cesaret Göstermek 7 14 15 31,25 

Atılım Yapmak/ Harekete Geçmek 13 26 12 25 

Yenilikçi/Yaratıcı Düşünme 6 12 8 16,66 

Fırsatlar Oluşturmak 1 2 8 16,66 

Ticari Amaçlı Uygulama 7 14 6 12,50 

İstekli/ Gönüllü Olmak 5 10 3 6,25 

Kendini Geliştirmek 4 8 1 2,08 

Lider Olmak 1 2 3 6,25 

Hayal Kurmak 1 2 2 4,16 

Farklı Bakış Açısıyla Bakmak 1 2 2 4,16 

İstihdam Sağlamak 1 2 1 2,08 
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Meraklı Olmak 2 4 - - 

İleriyi Görebilmek  1 2 - - 

Tablo 2. incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimciliği “Yeni Ürün, Proje ve Fikir Üretmek 
Geliştirmek (%56), Atılım Yapmak/ Harekete Geçmek (%26), Risk Almak /Cesaret Göstermek (%14)” gibi kodlar 
ile ifade ettiği görülmektedir. Sınıf öğretmen adayları ise girişimciliği “Risk almak/Cesaret Göstermek (%31,25), 
Yeni Ürün, Proje ve Fikir Geliştirmek (%27,08), Atılım Yapmak/ Harekete Geçmek (%25)” gibi kodlar ile ifade 
ettiği görülmektedir. Aşağıda fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarına ait bazı ifadelerden örnekler verilmiştir. 

F-10: Farklı alanlara yönelik yeni fikirler geliştirmek ve bu fikirleri uygulamak girişimcilik olarak değerlendirilir. 

F-19: Bir konu veya olayda atılgan olmaktır. 

S-39: İnovatif düşünme, analitik düşünme, farklı bakış açılarına sahip olan insanların yapmış olduğu eylemdir. 

S-47: Bence girişimcilik risk ya da riskler almak demektir. Bu riskleri almak için de cesaret gerekir. Yani 
girişimcilik aynı zamanda cesur olmak demektir. 

Görüşme formunun ikinci sorusu olan “Fen eğitimini girişimcilik ile bağdaştırabilir misiniz? Açıklayınız.” 
sorusuna ilişkin fen ve sınıf öğretmen adaylarının yanıtlarından elde edilen bulgular Tablo 3.’te sunulmuştur. 

Tablo 3. 

Öğretmen Adaylarının 2. Soruya Yönelik Görüşleri 

Kodlar 

Fen Bilgisi 

Öğretmen 

Adayları 

Sınıf 

Öğretmen 

Adayları 

f % f % 

Bağdaştırabilirim 

Proje/Materyal Hazırlamak 10 20 5 10,41 

Günlük Yaşamla İlişkilidir 10 20 6 12,5 

Yaratıcı Düşünme 7 14 8 16,66 

Deney Yapmak/Tasarlamak 1 2 7 14,58 

Araştırma Yapmak 5 10 3 6,25 

STEM 5 10 1 2,08 

 Bilmiyorum 5 10 1 2,08 

Teknolojik Uygulamaları 1 2 4 8,33 

Laboratuvar Uygulamalar 4 8 - - 

Üretkenlik Var - - 3 6,25 

Fende Risk Var - - 3 6,25 

İcat/Keşif Yapmak 2 4 1 2,08 

Fenin Temelinde Var - - 2 4,16 

Fen Okuryazarı Olmak 1 2 - - 

Problem Çözmek 1 2 - - 

Sunum Yapmak 1 2 - - 

Bağdaştıramam Uzman Değilim - - 3 6,25 

Bilmiyorum  - - 1 2,08 

Tablo 3. incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adayları fen eğitimini girişimcilik ile “Proje/Materyal 
Hazırlamak (%20), Günlük Yaşamla İlişkilidir (%20), Yaratıcı Düşünmek (%14)” gibi kodlar çerçevesinde 
bağdaştırılabileceğini belirtmişlerdir. Sınıf öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu fen eğitimini girişimcilik ile 
“Yaratıcı Düşünme (%16,66), Deney Yapmak/Tasarlamak (%14,58), Günlük Yaşamla İlişkilidir (%12,5)” gibi 
kodlar çerçevesinde bağdaştırılabileceğini ifade ederken üç öğretmen adayı “Uzman Değilim (%6,25)” nedeni ile 
bağdaştırılamayacağını belirtmiştir. Aşağıda fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarına ait bazı ifadelerden örnekler 
verilmiştir. 
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F-27: Fen eğitimi günlük yaşantımızda birçok alanda kullandığımız bilgileri içerir. Yani bir ürün elde etmek için 
fen alanından faydalanabiliriz. 

F-35: Evet. 2018 Fen Bilgisi Öğretim Programında ele alınmıştır. (Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları) 
Bu uygulama kapsamında öğrencilerden günlük hayata yönelik bir problemin çözümü için atılan adımların, bu 
projeyi gerçekleştirmek için malzeme, maliyet ve zaman kriteri açısından ele alır. 

S-11: Şu an bağdaştıramadım alanında uzman olmadığım içindir. 

S-43: Fen-matematik mühendisliğin temelini oluşturmaktadır. Bu alanlar farklı düşünmeyi, herkesin sahip 
olduğu bakış açısına sahip olmayan insanların yetkin olduğu alanlardır. Fen öğretimi de girişimciliği gerektirir. 

Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının görüşme formunun üçüncü sorusu olan “Sizce fen eğitiminde 
girişimcilik uygulamaları yapılabilir mi? Tartışınız.” sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgulara Tablo 
4.’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.  

Öğretmen Adaylarının 3. Soruya Yönelik Görüşleri 

Kodlar 

Fen Bilgisi 

Öğretmen 

Adayları 

Sınıf 

Öğretmen 

Adayları 

f % f % 

Yapılabilir 

Bilmiyorum 6 12 14 29,16 

Proje Tasarlamak/Üretmek 12 24 3 6,25 

Deney Yapmak/Tasarlamak 3 6 8 16,66 

Günlük Yaşamla İlişkilidir 6 12 4 8,33 

Yeni Fikirler Geliştirmek 6 12 - - 

Üretime Yönlendirme - - 5 10,41 

Fenin Temelinde Var - - 5 10,41 

Konu Alanı Geniştir 4 8 4 8,33 

Programda Var - - 4 8,33 

Çağın Gereksinimidir - - 4 8,33 

Model/Materyal Tasarlamak 3 6 2 4,16 

Farkındalık Kazandırılabilir 3 6 - - 

Her Alanda Yapılabilir - - 3 6,25 

Yenilikçi Olmak - - 3 6,25 

Farklı Uygulamalar - - 3 6,25 

Araştırma Yapmak 2 4 2 4,16 

Problem Çözme 1 2 2 4,16 

Öğrenci Merkezlidir 2 4 - - 

Değişime Açıktır 2 4 - - 

Girişimcilik ve Mühendislik Uyg. 2 4 - - 

Kişisel Gelişim - - 2 4,16 

STEM - - 2 4,16 

Buluş Yapmak 1 2 - - 

Yapılamaz Bağdaştıramadım - - 1 2,08 

Fikrim Yok  - - 1 2,08 

Tablo 4. incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adayları fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarını “Proje 
Tasarlamak/Üretmek (%24), Günlük Yaşamla İlişkilidir (%12), Yeni Fikirler Geliştirmek (%12)” gibi kodlar 
çerçevesinde yapılabileceğini belirtmişlerdir. Sınıf öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu fen eğitiminde 
girişimcilik uygulamalarını  “Bilmiyorum (%29,16), Deney Yapmak/Tasarlamak (%16,66), Üretime Yönlendirme 
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(%10,41)” gibi kodlar çerçevesinde yapılabileceğini ifade ederken iki öğretmen adayı yapılamayacağını 
belirtmiştir. Aşağıda fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarına ait bazı ifadelerden örnekler verilmiştir. 

F-17: Yapılabilir. Çünkü araştırmacı, yeniliğe açık, meraklı bireyler yetiştirip fen eğitiminde daha başarılı olur, 
proje üreten birey sayısı arttırabiliriz. 

F-50: Evet yapılabilir. Yaşadığımız çevrede bir problem yaşıyorsak bunun çözülmesi için probleme çözüm yolu 
bulabilecek bir proje tasarlayıp bunu yaşama taşıyabiliriz. 

S-6: Yapılabilir. Değişen ve gelişen hayat şartları için bu önem taşımaktadır. 

S-21: Tabiki de yapılabilir. FETEM, STEM gibi uygulamaların, yeni program, eğitime bakış ve fen eğitiminde 
zihniyetin beklentisi girişimci nesiller yetiştirmektir. Bununla birlikte bu yönde uygulamalar öncelikli hedeftir. 

Görüşme formunun dördüncü sorusu olan “Fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına yönelik örnekler 
verebilir misiniz?” sorusuna ilişkin fen ve sınıf öğretmen adaylarının yanıtlarından elde edilen bulgular Tablo 
5.’teki gibidir. 

Tablo 5. 

Öğretmen Adaylarının 4. Soruya Yönelik Görüşleri 

Kodlar 

Fen Bilgisi 

Öğretmen Adayları 

Sınıf Öğretmen 

Adayları 

f % f % 

STEM 12 24 20 41,66 

Proje Tasarlamak/Yapmak 14 28 3 6,25 

Bilmiyorum 11 22 11 22,91 

Tübitak (Proje/Bilim Şenliği) 3 6 8 16,66 

Laboratuvar Uygulamaları 5 10 6 12,5 

Sunum Yapmak 5 10 2 4,16 

Materyal/Model Tasarlamak 4 8 2 4,16 

Film/Dergi/Gazete Hazırlamak 2 4 - - 

Fen-Mühendislik Girişimcilik Uyg. 2 4 - - 

Problem Çözmek - - 2 4,16 

Yaratıcı Düşünme - - 2 4,16 

İşbirlikli Grup Çalışmaları 1 2 1 2,08 

Argümantasyon Temelli Öğr. 1 2 - - 

Yeni Fikir - - 1 2,08 

Tablo 5. incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adayları fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına yönelik 
“Proje Tasarlamak/Yapmak (%28), STEM (%24), Bilmiyorum (%22)” gibi kodlar çerçevesinde örnekler 
belirtmişlerdir. Sınıf öğretmen adayları fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına yönelik “STEM (%41,66), 
Bilmiyorum (%22,91), Tübitak (Proje/Bilim Şenliği) (%16,66)” gibi kodlar çerçevesinde örnekler belirtmişlerdir.  
Aşağıda fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarına ait bazı ifadelerden örnekler verilmiştir. 

F-3: Öğrencilerle birlikte bir proje tasarlanarak sonunda projelerini tanıtacakları bir sergi yapılabilir. STEM 
eğitimi verilirken çeşitli etkinlikler yapılarak sonunda çıkan ürünü tanıtmaları istenebilir. 

F-44: Aklıma gelmiyor. Bu konuda yeterli bilgiye sahip değilim. 

S-17: Alan uzmanı olmadığım için aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. 

S-43: STEM, FETEM gibi uygulamalar destek bulunur, hayata geçirilir ve benzeri girişimciliğe destek olacak 
kaynaklar sunulursa örnekler daha da çoğalabilir. 

Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının görüşme formunun beşinci sorusu olan “Lisans eğitimi sürecinde 
girişimciliğe yönelik yeterli düzeyde eğitim aldınız mı? Açıklayınız.” sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen 
bulgular Tablo 6.’de sunulmuştur. 
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Tablo 6. 

Öğretmen Adaylarının 5. Soruya Yönelik Görüşleri 

Kodlar 

Fen Bilgisi 

Öğretmen Adayları 

Sınıf Öğretmen 

Adayları 

f % f % 

Almadım 35 70 39 81,25 

Kısmen (Orta Düzey/Yeterli Değil) 13 26 9 18,75 

Aldım 2 4 - - 

Tablo 6. incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adayları lisans eğitimi sürecinde girişimciliğe yönelik yeterli 
düzeyde eğitim aldınız mı? Sorusuna ilişkin “Almadım (%70), Kısmen (Orta Düzey/Yeterli Değil) (%26), Aldım 
(%4)” kodlarını yanıt olarak verdikleri görülmektedir. Sınıf öğretmen adaylarının ilgili soruya ilişkin yanıtları 
“Almadım (%81,25), Kısmen (Orta Düzey/Yeterli Değil) (%18,75), Aldım (-)” kodlarını yanıt olarak verdikleri 
görülmektedir. 

F-16: Lisans eğitimim sürecinde yeterli düzeyde eğitim verilmedi. Sadece laboratuvar derslerinde girişimciliğe 
yönelik proje yapmamız istendi. 

F-44: Tam bir eğitim aldığımızı söyleyememekle beraber, aldığımız uygulama derslerinin (laboratuvar, materyal 
tasarım…) girişimcilik düzeyimizi artırmış olabileceğini söyleyebilirim. 

S-29: Yeterli eğitim aldığımı düşünmüyorum. Çünkü eğitim olarak fakültemiz sınava yönelik. 

S-33: Bence yeterli düzeyde olmasa da kendime bir temel aldım. Ve kendimi geliştirirsem temelimin üstüne 
oturtabilirim. 

Görüşme formunun altıncı sorusu olan “Fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin yeterlilik düzeyiniz 
sizce nedir? Neden?” sorusuna ilişkin fen ve sınıf öğretmen adaylarının yanıtlarından elde edilen bulgular Tablo 
7.’deki gibidir. 

Tablo 7. 

Öğretmen Adaylarının 6. Soruya Yönelik Görüşleri 

Kodlar 

Fen Bilgisi 

Öğretmen 

Adayları 

Sınıf 

Öğretmen 

Adayları 

f % f % 

Yeterli Değilim 

Eğitim Almadım 23 46 22 45,83 

Bilmiyorum - - 8 16,66 

Bilgi Eksikliğim Var 7 14 5 10,41 

Kendimi Geliştirmedim 4 8 6 12,5 

Temel Özelliklere Sahip Değilim 5 10 - - 

İlgi Alanım Değil - - 2 4,16 

Alışa Gelmiş Şekilde Eğitimimi Tamamladım 2 4 - - 

Orta Düzey 

(Kısmen) 

Eğitim Almadım 4 8 - - 

Kendimi Geliştirmedim 3 6 - - 

Laboratuvar Dersleri 1 2 2 4,16 

İstekli Değilim 1 2 - - 

Yeterliyim 

Eğitim Almadım - - 3 6,25 

Kendimi Geliştirdim 1 2 - - 

Meraklı 1 2 - - 

Aktif 1 2 - - 
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Tablo 7. incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu kendini fen eğitiminde 
girişimcilik uygulamalarına ilişkin yeterli bulmadığını bunun nedenini “Eğitim Almadım (%46), Bilgi Eksikliğim Var 
(%14)” gibi kodlar ile belirtmişlerdir. Yeterliliklerini orta düzeyde bulunduğunu ifade edenler ise nedenini 
“Eğitim Almadım (%%8), Kendimi Geliştirmedim (%6)” gibi kodlar ile ifade etmişlerdir. Fen bilgisi öğretmen 
adaylarından iki kişi kendini yeterli bulduğunu nedeni olarak ise “Meraklı (%2), Aktif (%2)” olduklarını 
belirtmişlerdir. Sınıf öğretmen adaylarının da büyük bir kısmı kendini fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına 
ilişkin yeterli bulmadığını nedenini ise “Eğitim Almadım (%45,83), Bilmiyorum (%16,66), Kendimi Geliştirmedim 
(%12,5)” gibi kodlar ile ifade etmişlerdir. Kendini orta düzey yeterli bulduğunu ifade eden iki sınıf öğretmeni 
bulunmakta onlarda “Laboratuvar Dersleri (%4,16)” yanıtı ile nedenini belirtmişlerdir. Üç sınıf öğretmen adayı 
ise kendini yeterli bulduğunu belirtirken nedenini ise “Eğitim Almadık (%6,25)” olarak ifade etmiştir. Aşağıda 
fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarına ait bazı ifadelerden örnekler verilmiştir. 

F-4: Ben yeterli olmadığımı düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar aldığım eğitim bu doğrultuda verilmedi. 

F-10: Yeterli olduğumu düşünmüyorum. Çünkü bu konu ile ilgili daha önce bir şey okumadım, bir konferansa 
katılmadım. Bu konu hakkında eğitim almadığım için yeterli olduğunu düşünmemekteyim. 

S-1: Kendimi fen eğitiminde iyi bir öğretici olarak yeterli görmüyorum. Bu tür uygulamalara yönelik ders 
sayısının yeterli olmadığını düşünüyorum. Çok kısa zamanda genel bilgilerle öğrenmeye çalışıyoruz. Bu da bizim 
için yeterli olmuyor. 

S-12: Kısıtlı imkanların sunulduğu bir ortamda yüksek düzey bir yeterlilik zaten mümkün değil. Yetersiz 
görüyorum. Umarım gelişme kaydettiğimiz dönemler gelir. 

Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının görüşme formunun yedinci sorusu olan “Fen eğitimi bağlamında 
girişimcilik uygulamaları sizce gerekli midir? Neden?” sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgulara 
Tablo 8.’de yer verilmiştir. 

Tablo 8. 

Öğretmen Adaylarının 7. Soruya Yönelik Görüşleri 

Kodlar 

Fen Bilgisi 

Öğretmen 

Adayları 

Sınıf 

Öğretmen 

Adayları 

f % f % 

Gereklidir 

Öğrencilerin Yeniliklere Açık Olması 14 28 8 16,66 

Kendimizi Geliştirmek 13 26 3 6,25 

Etkin Eğitim Sağlar - - 9 18,75 

Günlük Yaşamla İlişkilidir 6 12 8 16,66 

Bilmiyorum 5 10 6 12,5 

Ülkeyi Geliştirmek  4 8 6 12,5 

Konu Alanı Geniştir 3 6 4 8,33 

Çağın Gereksinimidir 3 6 3 6,25 

Fen Okuryazarı Birey 3 6 3 6,25 

Teknoloji Uygulamaları - - 3 6,25 

Fen Disiplinleri ve Teknoloji Uyg. 1 2 - - 

Programda Var 1 2 - - 

Bilmiyorum  - - 1 2,08 

Gerekli Değildir  - - - - 

Tablo 8. incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adayları fen eğitimi bağlamında girişimcilik uygulamalarının 
“Öğrencilerin Yeniliklere Açık Olması (%28), Kendimizi Geliştirmek (%26), Günlük Yaşamla İlişkilidir (%12)” gibi 
kodlar ile gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu fen eğitimi 
bağlamında girişimcilik uygulamalarının “ Etkin Eğitim Sağlar (%18,75), Öğrencilerin Yeniliklere Açık Olması 
(%16,66),  Günlük Yaşamla İlişkilidir (%16,66)” gibi kodlar ile gerekli olduğunu ifade ederken bir sınıf öğretmen 
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adayı bilmediğini belirtmiştir.  Aşağıda fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarına ait bazı ifadelerden örnekler 
verilmiştir. 

F-7: Evet çok gereklidir. Ayrı bir ders olarak da verilmelidir. Sürekli araştırıp, sorgulayan, fen okuryazarı bireyler 
yetiştirilmelidir. 

F-19: Bence gereklidir. Son zamanlarda üzerinde durulan 21. yüzyıl becerilerinin gelişebilmesi için girişimciliğin 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

S-3: Kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Geleneksel eğitim modelinden gelen bir öğrenci olarak fen 
öğrenmede yaptığımız etkinliklerle, deneylerle, doğa gezileriyle derslerin nasıl eğlenceli geçtiğini gördüm. 
Öğrenciler içinde hem girişimcilik özelliklerinin gelişmesi hem de kalıcı öğrenmeler olması için gereklidir. 

S-47: Bilgim yok. 

Görüşme formunun sekizinci sorusu olan “Fen eğitiminde girişimcilik uygulamaları alanında kişisel gelişim 
gerekli midir? Neler yapılabilir?” sorusuna ilişkin fen ve sınıf öğretmen adaylarının yanıtlarından elde edilen 
bulgular Tablo 9.’de sunulmuştur. 

Tablo 9.  

Öğretmen Adaylarının 8. Soruya Yönelik Görüşleri 

Kodlar 

Fen Bilgisi 

Öğretmen 

Adayları 

Sınıf 

Öğretmen 

Adayları 

f % f % 

Gereklidir 

Bilmiyorum 19 38 13 27,08 

Eğitim Verilmelidir 8 16 8 16,66 

Konferans/Seminer  5 10 7 14,58 

Araştırma Yapılmalıdır 6 12 4 8,33 

Proje Tasarlamak 6 12 - - 

Kitap Okunmalıdır 4 8 3 6,25 

Uygulamalar Yapılmalıdır 4 8 - - 

Kurslara Gidilmelidir 2 4 3 6,25 

Farklı Bakış Açısı Geliştirilmelidir - - 3 6,25 

STEM Uygulamaları Yapılmalıdır - - 3 6,25 

Özgüven Geliştirilmelidir - - 2 4,16 

Yaratıcı Düşünme Geliştirilmelidir - - 2 4,16 

Fikrim Yok  1 2 1 2,08 

Gerekli Değildir  - - - - 

Tablo 9. incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adayları Fen eğitiminde girişimcilik uygulamaları alanında 
kişisel gelişimin gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Neler yapılabileceğini “Bilmiyorum (%38), Eğitim Verilmelidir 
(%16), Proje Tasarlamak (%12)” gibi kodlar çerçevesinde belirtmişlerdir. Sınıf öğretmen adayları fen eğitiminde 
girişimcilik uygulamaları alanında kişisel gelişimin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Neler yapılabileceğini 
“Bilmiyorum (%27,08), Eğitim Verilmelidir (%16,66) Konferans/Seminer (%14,58)” gibi kodlar ile ifade 
etmişlerdir.  Aşağıda fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarına ait bazı ifadelerden örnekler verilmiştir. 

F-17: Evet. Girişimcilik eğitimi verilen kurslara katılınabilir, bireysel olarak araştırılıp konu hakkında bilgi sahibi 
olunabilir, okullarda öğrencilere girişimcilik eğitimleri de verilebilir. 

F-50: Evet, ürettiğini hayata geçirmek, proje tasarlamak gibi konular yapılabilir. 

S-6: Evet. Girişimcilik herkesin özünde vardır ancak girişimcilik uygulamalarını gerçekleştirmek için de kişinin 
kendini her alanda geliştirmesi gerekir. Bunu kitap okuyarak, sempozyumlara katılıp farklı bakış açısı kazanarak, 
bugüne kadar gelen birikimleri inceleyerek kısacası yaşam tarzını üretmeye adayarak yapılabileceğini 
düşünüyorum. En önemlisinin ise eğitim fakültelerinde ve okullarda girişimcilik uygulamalarının arttırılmasının 
da kişisel gelişimi destekleyeceğini düşünüyorum.  
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S-37: Girişimcilik uygulamaları için kişisel gelişim gereklidir. Kişi eğer ki kendisini geliştiremiyorsa ülkesini 
geliştirmek için alması gereken riskleri alamaz ve gereken cesareti gösteremez. Bunun için daha fazla kitap, 
makale, bilimsel niteliği olan metinler okunabilir. Bunun için de öncelikle ülkemizdeki kitap okuma oranını 
arttırmak için çaba göstermeliyiz. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Elde edilen verilerin analizi sonucunda, Sınıf ve Fen Bilgisi öğretmen adayları genellikle girişimcilik 
kavramını, yeni ürün geliştirmek, atılım yapmak ve risk almak olarak tanımlamışlardır. Girişimcilik kavramına 
ilişkin literatür incelendiğinde birçok disiplinde girişimcilik kavramının çalışıldığı görülmektedir. Bu durumun 
sonucu olarak girişimcilik kavramına ilişkin birçok farklı tanımın kullanıldığı görülmektedir (Grigore, 2012; 
Vurgun ve Bektaş, 2019). Girişimcilik kavramına ilişkin yapılan tanımlamaların yenilikçi olma, risk alma, karar 
verme, fikirleri eyleme dönüştürmeye istekli olma, liderlik, bir işe sahip olma, fırsatlar oluşturma ve kendine 
güven gibi özellikler çerçevesinde yapıldığı belirtilebilir (Deveci, 2016; Deveci ve Çepni, 2015; European 
Comission, 2011; Grigore, 2012). Literatürde girişimciliğe yönelik bu özellikler kapsamında yapılan 
tanımlamaların öğretmen adaylarının görüşlerini destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Öğretmen adayları, 
girişimcilik kavramını yenilikçilik temelinde düşünmesine karşın girişimciliğin riskli olabileceğine yönelik bakış 
açısına sahip oldukları görülmektedir. Bu durum girişimciliğe ilişkin atılımda bulunma noktasında öğretmen 
adaylarının risk almaktan kaçınma eğiliminde olarak sorumluluk üstlenmemelerine sebebiyet verebilir.  

Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adayları fen eğitimi ile girişimciliğin günlük hayatla ilişkilendirme ve yaratıcı 
düşünme açısından ilişkili olduğunu ifade ederken fen bilgisi öğretmen adayları, fen eğitiminde projeler 
aracılığıyla girişimcilik uygulamalarının gerçekleştirilebileceğini, sınıf öğretmen adayları ise deneyler yapmak 
aracılığıyla girişimcilik uygulamalarının gerçekleştirilebileceğini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının fen 
eğitiminde girişimcilik uygulamalarının, proje ve laboratuvar uygulamaları kapsamında ele alınabileceğine, 
uygulamalı, süreç gerektiren ve bir ürünün ortaya çıkabileceği fen eğitim süreçlerinin girişimcilikle ilişkili 
olabileceğine yönelik düşünceye sahip oldukları ifade edilebilir.  Bu görüşü destekler nitelikte 2018 fen bilimleri 
öğretim programı Fen-Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları kapsamında öğrencilerden günlük yaşantıda 
karşılaştıkları problemlerin veya ihtiyaçların çözümüne ilişkin malzeme, zaman ve maliyet kriterleri 
çerçevesinde yaratıcı olan ürünler ve projeler geliştirmelerini beklemektedir (MEB, 2018).  

Fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin örnek üretme noktasında fen bilgisi ve sınıf öğretmen 
adaylarının zorluk yaşamakla birlikte genelde STEM uygulamalarının örnek teşkil edebileceği ifade etmişlerdir.  
Bununla birlikte diğer öğretmen adaylarından farklı olarak iki fen bilgisi öğretmen adayı, Fen-Mühendislik ve 
Girişimcilik Uygulamalarının örnek olabileceğini belirtmiştir.  Öğretmen adaylarının fen eğitiminde girişimcilik 
uygulamalarına ilişkin örnek üretme noktasında zorluk yaşamları, lisans eğitimi sürecinde girişimciliğe ilişkin 
içeriğe sahip herhangi bir ders almamalarından kaynaklı olabilir. Deveci (2018) fen bilgisi öğretmen adaylarının 
sahip olduğu FeTeMM farkındalıklarının girişimci özellikleri yordama durumunu incelediği araştırmasının 
sonucunda FeTeMM farkındalığı ile girişimci özellikler arasında önemli bir ilişki olduğunu ifade ederken 
FeTeMM eğitimi ile girişimciliğin birbirini geliştiren bir yapısı olduğunu bu iki eğitim anlayışının birlikte 
sürdürülmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Lisans eğitim sürecinde fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının girişimciliğe ilişkin yeterli düzeyde eğitim 
almadıkları ve fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin kendilerini yeterli görmedikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Girişimcilik uygulamalarına ilişkin öğretmen yetiştirme lisans programlarında herhangi bir ders veya 
içeriğin bulunmaması öğretmen adaylarının fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarını yönetebilme noktasında 
kendilerini yetersiz görmelerinin temel sebeplerinden biri olarak görülebilir. Fen eğitiminde girişimcilik 
uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adayları tarafından kişisel gelişim, yenilikçilik ve üretkenlik açısından, sınıf 
öğretmen adayları tarafından etkili öğretim açısından gerekli görüldüğü ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının 
fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin kendilerini yeterli görmemelerine rağmen, girişimcilik 
uygulamalarını nitelikli eğitim açısından gerekli görmeleri, girişimcilik uygulamalarının fen eğitimi açısından 
gereklilik arz ettiğine ilişkin düşünceye sahip olduklarının göstergesi olarak yorumlanabilir. Öğretmen adayları 
tarafından fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin kişisel gelişimin gerekli olduğu ve eğitim/seminer 
aracılığıyla kişisel gelişimin sağlanabileceği ifade edilmiştir. 

Araştırma sonucunda fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarına ilişkin fen bilgisi ve sınıf öğretmen 
adaylarının yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığı, fen eğitiminde girişimcilik uygulamalarını gerekli görmekle 
birlikte, gerçekleştirebilme noktasında kendilerini yetersiz gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. İnaltekin, Samancı 
ve Kirman Bilgin (2019) fen bilgisi öğretmen adayları ile yapmış oldukları çalışmalarında, katılımcıların çoğunun 
girişimcilik becerisini açıklayamadıkları ve girişimci bireylerin özelliklerini bilmediklerini ve girişimcilik becerisini 
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öğrencilere kazandırmaya yönelik etkinlikler planlama, ölçme ve değerlendirme açısından adayların mesleki 
bilgilerinin yetersiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bacanak (2013) fen bilgisi öğretmenlerinin, girişimcilik 
kavramı ile ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıklarını ve bunun sonucunda öğrencilerine girişimcilik 
becerisini kazandırmada bambaşka anlayış ve uygulamaları tercih ettiklerini ifade etmektedir. Avşar (2007) 
lisans öğrencilerinin girişimci özelliklerini incelemek amacıyla üniversitenin farklı fakültelerinde öğrenim gören 
öğrenciler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında, eğitim fakültesinde öğrenimine devam eden öğrencilerin 
girişimci özellik puanları açısından üniversite ortalamasının oldukça altında yer aldıklarını belirtmektedir. 
Girişimcilik uygulamalarının ve girişimcilikle bağlantılı özelliklerin ortaöğretim düzeyinden itibaren 
programlarda yer aldığı görülmekle birlikte öğretmen yetiştirme programlarında yer almadığı görülmektedir 
(Karademir, Balbağ ve Çemrek, 2018). Bu bakımdan öğretmen yetiştirme programlarında, girişimcilikle 
bağlantılı özellikleri geliştirecek ve fen eğitiminde girişimciliği kullanabilecek dersler ve içerikler oluşturulabilir. 
Aynı zamanda hizmet içi eğitim süreçlerinde, girişimcilikle bağlantılı özelliklere yönelik bilgiler ve fen eğitiminde 
girişimcilik uygulamalarına ilişkin örnek uygulamalar öğretmenlere aktarılabilir. 
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ÖZ 

Türk eğitim sisteminde lise öğrencilerinin hem bilgi düzeylerinin ölçülmesi hem de kademe atlama 

süreçleri genellikle test tekniği ile hazırlanmış sınavlarla belirlenmektedir. Bu sınavlarda her öğrencinin sorulara 

yaklaşımı ve soruları çözme stilleri birbirlerinden farklı olabilmektedir. 2019 yılında Akdeniz Üniversitesinde 

toplam 117 kişinin katıldığı 4. Antalya Kimya Olimpiyatı (AKO) 1. aşama test sınavına katılan 10. Sınıf 

öğrencilerinden geri teslim alınan sınav kitapçıkları, oluşturulan sistematik bir yaklaşımla görsel incelemeye tabi 

tutulmuş, öğrencilerin soru çözme biçim ve yaklaşımları sınıflandırılmıştır. İncelenen 10. sınıf test kitapçıkları, 

devlet ve özel Anadolu / Fen liseleri olmak üzere iki ana grup halinde incelenmiştir. Amaçlı örnekleme uygun 

olarak seçilen 5 devlet okulu, 6 özel okuldan toplam 33 öğrencinin test kitapçığı çalışma grubuna katılmış ve her 

duruma özel en az üçer kitapçığın incelenmesi, standardize edilmiş 8 ayrı kriter ışığında sınıflandırılmıştır. 

Üzerinde çalışılan öğrenci test kitapçıkları analiz edildiğinde; öğrencilerin çoğunlukla 8 farklı kriterden 

a) soruları eleme yöntemini kullanarak cevaplandırdıkları (%23), b) soruları çözmek için uğraştıkları (%44) ve c) 

soruları hesap yaparak çözdükleri  (%10) tespit edilmiştir. 

 Genel olarak bir inceleme yapıldığında fen lisesinde eğitim alan öğrencilerinin anadolu lisesinde eğitim 

alan öğrencilere kıyasla soru çözme biçim ve yaklaşımlarında  sekiz kriterden üçünde anlamlı farklılıklar ortaya 

çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kimya Testi Çözme Stili, Görsel Analiz, 10. Sınıf, Kimya Olimpiyatları 

ABSTRACT 

In the Turkish education system, both the measurement of the knowledge levels of high school 

students and the processes of going on to the next level are generally determined by exams prepared with the 

test technique.  In these exams, each student's approach to questions and their style of solving questions may 

differ from each other.  In 2019, the exam booklets that were returned from the 10th grade students who 

participated in the 4th Antalya Chemistry Olympiad (AKO) 1st stage test exam at Akdeniz University, attended 

by a total of 117 people, were subjected to visual examination with a systematic approach, and the students' 

way of solving questions and approaches were classified.  The 10th grade test booklets were examined in two 

main groups as public and private anatolian and science high schools.  A total of 33 students from 5 public and 

6 private schools participated in the test booklet study group selected in accordance with the purposeful 

sampling, and the examination of at least three booklets was classified in the light of 8 standardized criteria.  

When the student test booklets were analyzed;  It was determined that the students mostly answered 

questions from 8 different criteria a) using the elimination method (23%), b) tried hard to solve them (44%) and 

c) solved the questions by calculation (10%).  

In general, when a study was conducted, significant differences were found in three of the eight 

criteria mentioned above  in the way of solving questions and approaches of students studying at a science 

high school compared to students studying at anatolian high school. 

Keywords: Chemistry Test Solving Style, Visual Analysis, 10th Grade, Chemistry Olympiads  
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Giriş 

Eğitim, insanlıkla birlikte başlayarak günümüze dek varlığını sürdüren önemli bir olgudur; toplumda da bu 

varlığını koruyup hala sürdürmektedir(Varış, 1994). Genel manada eğitim, bireylerin davranışlarında istendik 

değişim meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Ertürk, 1972). Eğitimi sağlamak ve öğrenme ortamını 

oluşturmak üzere ölçme ve değerlendirme unsurlarından da yararlanılır. Sistematik olarak ölçme ve 

değerlendirme; öğrenmenin ne kadar kaliteli olduğunu değerlendirmek için de kullanılır(Arslan, Çelik, 2012). 

Eğitim hedeflerinin öğrenciye ulaşıp ulaşmadığını ve öğrencide değişimi beklenen durumların gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin saptanması gerekir bu da ölçme ve değerlendirmenin işlevi ile önemini ortaya koyar(Yelken, 

Karaduman, 2020). 

Ölçme kavramı, herhangi bir özelliğin gözlemlenip, gözlemlerden elde edilen sonuçların sayı veya 

sembollerle belirtilmesi şeklinde tanımlanmıştır(Turgut,1997). Yaşar (2008) ise; ölçme kavramını kişilerin 

edindikleri özelliklerin derecelerinin belirlenmesi ve bu özelliklerle ilgili şekillenecek olan kararların 

dayandırılması için ölçme verilerinin elde edilmesi olarak tanımlamıştır. Başka bir yönüyle ölçme, ölçmeye konu 

olan psikolojik yapıya ait algılanan büyüklüğün gözlenebilen değerinin belirlenmesi işlemi olarak 

düşünülmektedir. Olimpiyat sınavı gibi farklı anlamlar yüklenebilen bazı sınavlarda ölçmeye veya incelemeye 

esas alınan özelliklerin psikolojik bir arka planı olduğu ve bu psikolojik boyutun öğrencinin sınav sürecindeki 

davranışsal bazı reaksiyonlarına yansıdığı, bu yansımaların ise görsel analiz boyutu ile birlikte algılanan bir 

büyüklüğe sahip olduğu söylenebilir. Ölçme sonrasında kullanılan değerlendirme ise, öğrencilerin eğitim 

hayatları boyunca elde ettikleri bilgilerin neler olduğunu, bu edinilen bilgileri ne derece kullandıklarına dair fikir 

elde edebilmek için farklı kaynaklardan yardım alınarak derlenen bir süreçtir(Huba ve Freed, 2000) . Ölçme ve 

değerlendirme işlemi yapılırken ilk önce ölçme işlemi daha sonra değerlendirme işlemi gerçekleştirilir. Bu sıra 

daimidir değişiklik göstermez(Akbağ, 2011). 

Ülkemizde öğrenciler okula başladıkları andan itibaren tüm eğitim yaşamlarında, ayrıca iş edinme 

aşamasında bile çeşitli sınavlara tabi tutulmaktadır. Hayati değer taşıyan bu sınavların en yaygın olanları çoktan 

seçmeli sınavlardır. Çoktan seçmeli testler, testi cevaplandıracak olan kişi tarafından önüne sunulmuş 

seçenekler içinden bir tanesini seçip, doğru cevaba ulaşması beklenilen soruların barındığı testlerdir(Doğan, 

2007). Bu testlerin cevapları soruyu cevaplayacak kişiler tarafından verilmediği, yani doğru yanıtın testi 

oluşturanlar tarafından seçenekler sunularak, cevaplayacaklardan doğru cevabın belirlenmesinin istendiği 

testlerdir(Güler, 2017). Öğrenci kendi isteğine göre cevap veremez, önüne sunulan seçenekler arasından doğru 

yanıtın seçilmesi ile sonuca ulaşır(Tan, Kayabaşı ve Erdoğan, 2002: 333). Çoktan seçmeli testler de yanlılık 

olmadan puanlama yapılması imkanını sunar(Turgut ve Baykul, 2012). Ayrıca bu testlerde öğrencilerin doğru 

cevaba yönelmelerinde; tahmin etme, eleme yapma durumları yardımcı olmaktadır. Soru şıklarını sayısının 

artması doğru cevabı tahmin ederek ortaya çıkarma olasılığı düşmekte(Yazıcıoğlu, 2007) ve öğrencilerin şansa 

bağlı olarak doğru yanıtı tespit etme olasılığı da ortaya çıkmaktadır(Gültekin, 2014). Çoktan seçmeli testler, 

bireyin temel bilgilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlansa da diğer üst düzey becerilerini tam olarak ölçemez. 

Bu testler öğrencinin bilgi düzeyini ve kendini, düşüncelerini ortaya çıkarma olanaklarını sağlayamaz(Yıldırım, 

1983). Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin doğru cevaba ulaşma sırasında şans faktörlerini kullanarak tahmin 

ve eleme yöntemini kullandıkları söylenebilir(Öksüz ve Demir 2019). Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin 

tahmin ve yorum yaparak belli bir seçeneğini işaretleme yapabilme ihtimali söz konusu olduğundan; 

öğrencilerin gerçek bilgi ve becerilerini ölçmekte sorun olduğu bilinmektedir(Bush, 2001). Öğrencilerin çoktan 

seçmeli testler üzerinde bilişsel stratejilerden faydalanarak ilerlemekten ziyade; testleri çözme tekniklerini 

geliştirebilirler (Birgili, 2014). Çoktan seçmeli sınavlarda öğrencilerin performansları sadece işaretleyip 

cevapladıkları doğru yanıtlara göre olmaktansa; ortaya koydukları teknik ve bir gerekçeye dayandırma 

yeteneklerine göre değerlendirilebilir (Birgili, 2014).  

Yapılan literatür taraması sonucunda öğrencilerin çoktan seçmeli soruları çözerken kitapçık üzerinde 

bıraktıkları izlerin görsel analizinin yapılması ve buna bağlı olarak test performanslarının değerlendirilmesini 
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içeren özgün bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamız, sınav dokümanlarını görsel kaynak verisi 

olarak kullanan ve soru çözme yaklaşımlarını standardize eden bir çalışmadır.  

Özçelik, (1992); ve Turgut (1995)’a göre bir testi cevaplandıran kişinin vereceği cevaplar ve sorulan soruya 

dair üretebileceği düşünceler, sadece seçenekler ile sınırlıdır. Ancak bu çalışmadaki hipotez şöyledir, sınav 

sürecinde sorular okunurken, örneğin matematiksel veya bilimsel bazı hesaplamalar yapılır-çizilirken sınavda 

kullanılan kalem yardımı ile kağıda istemsiz olarak dökülen bazı karakteristik çizimler, bireyin bilgi birikimi ve 

psikolojisinin soruyu çözme stiline yansımasının muhtemel olduğu ve o bireye dair birçok görsel veri ortaya 

koyulabileceği şeklindedir. Bu görsel veriler yaşanan sınavın doğasına, bireyin psikolojisine, aldığı eğitim veya 

yaptığı hazırlığın etkisine bağlı olmaktadır. Çalışmamızda bu karakteristik işaretlemeler standart hale 

getirilmeye çalışılmış, kullanılmış olimpiyat sınav kitapçıklarını görsel kaynak verisi şeklinde dikkate alınarak bazı 

soru çözme biçim ve yaklaşımlarının anlaşılmasına çalışılmıştır. Bu sayede, öğrencinin aldığı eğitim kalitesi, hazır 

bulunuşluk düzeyi, kaygı ve stres gibi o andaki psikolojik durumunu ve ayrıca başarılı olduğu konuların düzeyini 

değerlendirmek üzere ek bilgiler üretilmesi amaçlanmıştır. Bazı faaliyetler sırasında oluşturulmuş simge ve 

imajların anlamlandırılarak analiz edilmesi, bireyin yaşadığı duruma yönelik çıkarımlar üretilmesini 

sağlayabilecek potansiyele sahiptir (akt. Taner MS, 2020). 

Özetle, çalışmamızda olimpiyat sınavına katılan herhangi bir öğrencinin sınav boyunca karşılaştığı sorulara 

yönelik cevaplandırma yaklaşımı kapsamında soru çözme faaliyetinin görsel analizine dayalı bir “yeni bilgi 

üretme” çabasıdır. 

Yöntem 

Araştırmada görsel analiz yöntemi kullanılarak öğrencilerin sınav kitaplarına verdikleri cevaplar 

incelenmiş, soruları yanıtlama sürecinde bireylerin tercih ettikleri soru çözme yöntem ve reaksiyonları önceden 

tasarlanan 8 farklı kritere göre incelenmiştir. Analiz için öğrencilerin sınav sonunda teslim ettikleri test 

kitapçıkları rastgele seçilmiştir. 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu , Antalya ili ve il dışından sınava katılan 10.sınıf düzeyindeki  33 öğrenci 

oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler özel ve devlet okullarından sınava katılmış olup aynı zamanda 

Anadolu ve Fen Lisesi türü okullarda okuyan öğrencilerdir. 4. Antalya Kimya Olimpiyatlarına katılan toplam 117 

öğrenci bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, randomize olarak seçilen bu öğrencilerden 

oluşturulmuştur. Araştırmada incelemeye toplam 33 öğrenci alınmıştır. Çalışmanın örneklemini  %27’si devlet 

fen lisesinde okuyan, %19 devlet anadolu lisesinde okuyan, %27’si özel fen lisesi ve %27 özel devlet lisesinde 

okuyan öğrenciler oluşturmaktadırlar. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

10 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Antalya Kimya Olimpiyatlarına katılan öğrencilerin kitapçıkları bu 

araştırmanın veri toplama aracıdır. Kimya Olimpiyatı (AKO)  test sınavında katılımcı 10. Sınıf öğrencilerden geri 

teslim alınan sınav kitapçıkları, oluşturulan sistematik bir yaklaşımla görsel incelemeye tabi tutulmuş, 

öğrencilerin soru çözme biçim ve yaklaşımları sınıflandırılmıştır. Farklı devlet ve özel okullara ait  kitapçıkların 

incelenmesi, standardize edilmiş  8 ayrı kriter ışığında yapılmıştır. Elde edilen bulgular sınıflandırılmış, gruplar 

görsel olarak analiz edilerek Devlet/Özel okullar kendi aralarında kıyaslanmıştır. 
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Tablo 1.   

Kitapçıkların görsel incelenmesi için tasarlanan 8 kriter. 

Kriterler  

1. Öğrenci soruyu hesaplama yaparak çözmüş. 

2. Öğrenci soruyu çözmek için uğraşmış ve çözmüş. 

3. Öğrenci soruyu çözmek için uğraşmış ancak çözememiş. 

4. Öğrenci soruyu denklem yazarak çözmüş. 

5. Öğrenci soruyu okumuş ama boş bırakmış. 

6. Öğrenci soruyu okumamış ve boş bırakmış (atlamış). 

7. Öğrenci sorudaki şıkları eleme yaparak çözmüş. 

8. Öğrenci soruyu direkt işaretleyerek cevaplandırmış. 

Öğrencilerin kitapçıkları belirlenen 8 kritere uygun olarak analiz edilmiştir. Kitapçıkları görsel analiz yoluyla 

incelenmiş olup, öğrencilerin yalnızca soru üzerindeki müdahaleleri göz önünde bulundurulmuştur.  

Görsel İncelemeye Örnek: 

Görsel 1 : Görseldeki örnekte öğrencinin soru üzerinde yapmış 

olduğu müdahaleleri görülmektedir. Görsel incelendiğinde 

öğrencinin soru üzerinde uğraşmış olduğu ve belli bir şıkkı 

işaretlediği için soruyu çözmüş olarak değerlendirilmesi kararı 

verilmiştir. Ayrıca öğrenci, sonuca ulaşmak için şıkları eleme 

yöntemini de tercih etmiştir. 

 Bu açıklamalar doğrultusunda bu soru 2. ve 7. kriterleri 

(sırasıyla Öğrenci soruyu çözmek için uğraşmış ve çözmüş ve 

Öğrenci sorudaki şıkları eleme yaparak çözmüş) karşılıyor 

şeklinde yorumlanmıştır.  

 

 Görsel 2 : Görseldeki soru örneğinde öğrencinin soru üzerinde 

gerçekleştirdiği müdahaleleri görülmektedir.  

Örnek incelendiğinde öğrencinin soru üzerinde uğraştığını, 

matematiksel hesaplamalardan, kimya denkleminden ve bir şıkkı 

işaretlediği için soruyu çözmüş olarak değerlendirilmesi kararı 

verilmiştir.  

Bu açıklamalardan yola çıkılarak bu soru için 1., 2. ve 7. kriterleri 

(sırasıyla Öğrenci soruyu hesap yaparak çözmüş, Öğrenci soruyu 

çözmek için uğraşmış ve çözmüş ve Öğrenci soruyu denklem 

yazarak çözmüş) karşılıyor şeklinde yorumlanmıştır. 

 

Görsel 3:  Görseldeki soru örneğini incelendiğinde öğrencinin soru 

üzerinde yapmış olduğu müdahaleler görülmektedir. Görsele 

bakıldığında  öğrencinin soru üzerinde uğraştığını, doğru cevaba 

ulaşma ihtimalini artırmak adına şıklar üzerinde eleme yöntemi 

yaptığını ve hesaplamalardan yararlandığı görülmektedir.  

 

Bu yorumlardan yola çıkılarak bu soru için 1., 2. ve 7.  kriterlerine  

(sırasıyla öğrenci soruyu hesap yaparak çözmüş, öğrenci soruyu çözmek için uğraşmış ve çözmüş ve öğrenci 

soruyu denklem yazarak çözmüş) uygun müdahalelerde bulunduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Tablo 2.  8 ayrı kriter için kitapçıklarda belirlenen örneklerin toplu gösterimi
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Görsel.4 : 1.kriter ; ‘öğrenci soruyu hesap 

yaparak çözmüş’. 

Görsel.5 : 2.kriter ; ‘öğrenci soruyu 

çözmek için uğraşmış ve çözmüş.’ 

Görsel.6 : 3.kriter ; ‘ öğrenci soruyu 

çözmek için uğraşmış ama çözememiş.’ 

Görsel.7 4.kriter ; ‘ öğrenci soruyu  

denklem yazarak çözmüş.’ 

   
 

Görsel.8. 5.kriter ; ‘  öğrenci soruyu okumuş 

ama boş bırakmış.’ 

Görsel.9. 6.kriter ; ‘ öğrenci soruyu 

okumamış ve boş bırakmış.’ 

Görsel.10. 7.kriter ; ‘öğrenci soruyu eleme 

yaparak çözmüş.’ 

Görsel.11. 8.kriter ; ‘öğrenci soruyu 

direkt işaretleyerek cevaplamış’. 
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BULGULAR 

 

Tablo 3.Özel/Devlet Anadolu, Özel/Devlet Fen Lisesi Öğrencilerinin Kriterlere Uygun Cevaplandırmalarına Ait 

   

 
 

KRİTERLER 

 

CEVAPLANDIRMA SAYILARI 

Devlet 
Anadolu Lisesi 

Toplam 

Özel Anadolu 
Lisesi 

Toplam 

 Devlet Fen 
Lisesi 

Toplam 

Özel Fen 
Lisesi 

Toplam 
1.Öğrenci soruyu hesaplama yaparak çözmüş.  

48 CVP 
 

59 CVP 
 

86 CVP 
 

91 CVP 

2.Öğrenci soruyu çözmek için uğraşmış ve çözmüş.  
212 CVP 

 
271 CVP 

 
356 CVP 

 
378 CVP 

3.Öğrenci soruyu çözmek için uğraşmış ancak çözememiş.  
14 CVP 

 
59 CVP 

 
55 CVP 

 
26 CVP 

4.Öğrenci soruyu denklem yazarak çözmüş.  
18 CVP 

 
13 CVP 

 
29 CVP 

 
41 CVP 

5.Öğrenci soruyu okumuş ama boş bırakmış.  
21 CVP 

 
65 CVP 

 
48 CVP 

 
24 CVP 

6.Öğrenci soruyu okumamış ve boş bırakmış (atlamış).  
24 CVP 

 
39 CVP 

 
4 CVP 

 
6 CVP 

7.Öğrenci sorudaki şıkları eleme yaparak çözmüş.  
128 CVP 

 
147 CVP 

 
171 CVP 

 
197 CVP 

8.Öğrenci soruyu direkt işaretleyerek cevaplandırmış.  
42 CVP 

 
44 CVP 

 
11 CVP 

 
32 CVP 

 
*CVP : Cevaplama  
* Kalınlaştırılmış karakterler, ilgili kriter için kıyaslananlar arasında skoru yüksek olan grubu ifade eder 
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Tablo 4. Devlet/Özel Anadolu Lisesi ve Devlet/Özel Fen Lisesi Öğrencilerinin Kritere Uygun Cevaplamalarının 
Ortalamalarına ve Oranlarına Ait Tablo  
 

 
8 KRİTER IŞIĞINDA OKUL 

KIYASLAMA 

Devlet 
Anadolu 

Lisesi 
Ortalama 

Özel 
Anadolu 

Lisesi 
Ortalama 

Devlet Fen 
Lisesi 

Ortalama 

Özel 
Fen Lisesi 
Ortalama 

Endeks 

Devlet/Özel 
Anadolu 

Oranı 

Devlet/Özel 
Fen 

Oranı 

  
1.  

Öğrenci soruyu hesap 
yaparak çözmüş .  

 
8.00 CVP 

 
6.56 CVP 

 
9.56 CVP 

 
10.11 CVP 

 
1.2 

 
0.9 

  
2. 

Öğrenci soruyu çözmek 
için uğraşmış ve çözmüş. 

 
35.33 CVP 

 
30.11 CVP 

 
39.56 CVP 

 
42.00 CVP 

 
1.1 

 
0.9 

  
3.  

Öğrenci soruyu çözmek 
için uğraşmış ama  
çözememiş 

 
2.33 CVP 

 
6.56 CVP 

 
6.11 CVP 

 
2.89 CVP 

 
0.3 

 
2.1 

  
4.  

Öğrenci soruyu denklem 
yazarak çözmüş. 

 
3.00 CVP 

 
1.44 CVP 

 
3.22 CVP 

 
4.56 CVP 

 
2 

 
0.7 

  
5. 

Öğrenci soruyu okumuş 
ama boş bırakmış. 

 
3.5 CVP 

 
7.22 CVP 

 
5.33 CVP 

 
2.67 CVP 

 
0.4 

 
1.9 

  
6. 

Öğrenci soruyu 
okumamış ve boş 
bırakmış. 

 
4 CVP 

 
4.33 CVP 

 
0.44 CVP 

 
0.67 CVP 

 
0.9 

 
0.6 

  
7.   

Öğrenci sorudaki şıkları 
eleme yaparak çözmüş. 

 
21.33 CVP 

 
16.33 CVP 

 
19.00 CVP 

 
21.89 CVP 

 
1.3 

 
0.8 

  
8. 

Soruyu direkt 
işaretleyerek 
cevaplandırmış. 

 
7.00 CVP 

 
4.89 CVP 

 
1.22 CVP 

 
3.56 CVP 

 
1.4 

 
0.3 

 

CVP : Cevaplama   Endeks : 1’den büyük olan endeks değerleri,  Devlet okulları;  küçük olan değerler Özel 

okullar lehine durumunu belli etmektedir 

Tablo 4’de öğrencilerin kitapçıklarında 8 kritere uygun cevaplamalarının okul türlerine göre ortalamaları ve 

devlet/özel oranları hesaplanmıştır.
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Tablo 5. Tüm Liselere Ait Cevaplandırma Tablosu (CVP :  Cevaplama sayıs

 
KRİTERLER 

 
ANADOLU LİSELERİ 

TOPLAM 

 
FEN LİSELERİ 

TOPLAM 

 
YORUM 

1. Öğrenci soruyu hesap yaparak çözmüş.  
107 CVP 

 
177 CVP 

Fen liselerinde eğitim alan öğrencilerin, sınavdaki soruları hesap yaparak 
cevaplandırmayı seçme  tercihleri ; Anadolu liselerinde okuyan 
öğrencilere göre fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

2.Öğrenci soruyu çözmek için uğraşmış ve 
çözmüş. 

 
483 CVP 

 
734 CVP 

Fen liselerinde okuyan öğrencilerin kimya sorularını cevaplandırmak için 
uğraşma ve çözme tercihleri daha fazladır. 

3. Öğrenci soruyu çözmek için uğraşmış ama  
çözememiş. 

 
73 CVP 

 
81 CVP 

Fen lisesindeki öğrencilerin; soruları ilgili kritere göre cevaplandırmaları 
Anadolu liselerindeki  öğrencilere göre 8 soru farkla fazla olduğu 
görülmektedir. 

4. Öğrenci soruyu denklem yazarak çözmüş.  
31 CVP 

 
70 CVP 

Anadolu liselerinde ;soruları kimya denklemi yazmadan çözme alışkanlığı 
Fen liselerine kıyasla daha düşük çıkmıştır. 
 

5.Öğrenci soruyu okumuş ama boş bırakmış.  
86 CVP 

 
72 CVP 

Anadolu liselerindeki soruyu okumalarına rağmen boş bırakma durumları 
Fen liselerindeki  öğrencilere kıyasla daha fazla olduğu saptanmıştır. 

6.Öğrenci soruyu okumamış ve boş bırakmış.  
63 CVP 

 
10 CVP 

Anadolu liselerindeki öğrencilerin soruyu okumayıp boş bırakma tercihleri 
Fen liselerine büyük farkla fazla olduğu  tespit edilmiştir. 

7.  Öğrenci sorudaki şıkları eleme yaparak 
çözmüş. 

 
275 CVP 

 
368 CVP 

Fen liselerindeki öğrencilerin soruları cevaplandırırken başvurdukları  
eleme yöntemi ,Anadolu liselerindeki öğrencilerden daha fazla olduğu 
görülmektedir. 

8.Soruyu direkt işaretleyerek cevaplandırmış.  
86 CVP 

 
43 CVP 

Anadolu liselerindeki öğrencilerin olimpiyat sınavında yer alan soruları 
direkt okuyup cevabı işaretleme tercihlerinin fazla olduğu belirlemiştir. 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

388 
 

 

 

KRİTERLER 

 

ANADOLU LİSELERİ 

TOPLAM 

 

FEN LİSELERİ 

TOPLAM 

 

TOPLAM 

 

ORTALAMA 

1. Öğrenci soruyu hesap yaparak çözmüş.  

107 CVP 

 

177 CVP 

 

284 CVP 

 

8.61 

 

2. 

Öğrenci soruyu çözmek için uğraşmış ve çözmüş.  

483 CVP 

 

734 CVP 

 

1.217 CVP 

 

36.79 

 

3. 

 Öğrenci soruyu çözmek için uğraşmış ama  çözememiş   

73 CVP 

 

81 CVP 

 

154 CVP 

 

4.67 

 

4. 

 Öğrenci soruyu denklem yazarak çözmüş.  

31 CVP 

 

70 CVP 

 

101 CVP 

 

3.06 

 

5. 

Öğrenci soruyu okumuş ama boş bırakmış.  

86 CVP 

 

72 CVP 

 

158 CVP 

 

4.79 

 

6. 

Öğrenci soruyu okumamış ve boş bırakmış.  

63 CVP 

 

10 CVP 

 

73 CVP 

 

2.21 

 

7. 

Öğrenci sorudaki şıkları eleme yaparak çözmüş.  

275 CVP 

 

368 CVP 

 

643 CVP 

 

19.85 

 

8. 

Soruyu direkt işaretleyerek cevaplandırmış.  

86 CVP 

 

43 CVP 

 

129 CVP 

 

3.91 

Tablo 6. Her iki tür liseden sınava katılan 33 öğrenciye ait toplam cevaplandırma sayısı (CVP) ve genel sınav ortalamaları 

Tablo 6 incelendiğinde Anadolu ve Fen liselerinden sınava katılan tüm öğrencilerin kitapçıkları görsel olarak analiz edildiğinde, öğrencilerin soruları cevaplandırırken daha 

çok 1., 2. ve 7. kritere uygun olarak davrandıkları görülmektedir. 2. kritere bakıldığı zaman öğrencilerin kitapçık üzerinde çözmek için uğraştıkları ve soruları çözüme 

ulaştırdıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra Anadolu liselerine devam eden öğrencilerin 8.kriteri tercih etmeleri, Fen liselerine kıyasla daha fazla (86) olduğu saptanmıştır. 

Sorularda 6. kriteri tercih etme isteği Anadolu lisesi öğrencilerinde daha fazladır. 3. ve 5. kriterleri öğrenciler soruları cevaplandırırken fazlasıyla tercih ettikleri de 

görülmektedir. En az tercih edilen kriter ise soruları okumadan boş bıraktıkları kriterdir. Bu durum sınava katılan öğrencilerin genellikle her soruyu bir kez bile olsa okuyup 

üzerinde gerekli müdahaleyi yapabildiği sonucuna vermektedir. Fen liselerinde eğitimini devam ettiren öğrenciler anadolu liselerindeki öğrencilere kıyasla 6.kriteri daha az 

tercih etmiş ve soruları cevaplandırmasalar bile en azından soruya müdahalede bulunmuşlardır. En çok tercih edilen kriterler (1,2,7) de fen lisesindeki öğrencilerin anadolu 

liselerindeki öğrencilere göre daha fazla cevaplandırma yaptıkları görülmüştür.



  

SONUÇ 

Bu araştırmada, Antalya Kimya Olimpiyatları’na katılmış olan öğrencilerden geri toplanan kitapçıklar görsel 

olarak incelemeye alınmış ve öğrencilerin sınav esnasında karşılaştıkları sorulara yönelik tercih ettikleri 

cevaplandırma stillerinin neler olduğu çözümlenerek görsel olarak analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın planlama aşamasında belirlenen 8 kriter (Tablo 1) ışığında görsel analiz sonuçları 

sınıflandırılarak, 33 öğrenci için tüm bulgular tablolar halinde değerlendirmeye alınmıştır. Özel ve devlet fen 

liselerinde yer alan öğrencilerin kitapçıkları incelemeye alındığında (tablo 3);   öğrencilerin çoğunlukla  kitapçıkta 

yer alan soruları çözmek için çaba göstererek mutlaka bir şık işaretledikleri görülmüştür. Bu durum sınav 

teknikleri ve zaman yönetimi konusunda bilinçli olan olimpiyat öğrencilerinin okul ve dershane sürecinde 

öğrendikleri bilgileri sınavda kullanarak genellikle soruları cevapsız bırakmamaya çalıştıkları gerçeğini ortaya 

koymaktadır. Fen lisesi  öğrencileri soruları cevaplandırmak için şıklar üzerinde eleme yöntemini (%23,66 ) 

kullanmış ve bu şekilde doğru sonuca ulaşmada kendilerine kolaylık ve hız sağladıkları görülmüştür. Eleme 

yöntemi yaklaşımına uygun davranışların özel fen liselerindeki öğrencilerin devlet okulundaki öğrencilere kıyasla 

daha fazla sergilediği (%24,97) sonucu ortaya çıkmıştır.  Ayrıca özel ve devlet fen liselerindeki öğrencilerin 

kitapçıktaki soruları okumadan boş bırakıp başka soruya geçme davranışını çok az (%0,64) tercih ettikleri 

saptanmıştır. Boş bırakılan bu soruların gözden kaçırılmadan, bilinçli olarak boş bırakıldığı gözlemlenmiş, bunun 

bilgi yetersizliği ya da vakit kaybı olacağını düşünerek uğraşmak yerine başka soruya geçtikleri düşünülmüştür. 

Özel ve devlet anadolu liselerindeki öğrencilerin 8 kriter ışığındaki davranışları incelendiğinde ; öğrencilerin 

sınav kitapçığında yer alan sorular üzerinde uğraştıkları ve cevaplandırmaya gayret ettikleri görülmüştür. Bunun 

yanı sıra  eleme yöntemini kullanma oranın fazla olduğu  (%22,84) belirlenmiştir. Öğrenciler soruları çözerken 

bu tekniğe oldukça fazla başvurmuşlardır. Bunun sebebi olarak ; doğru cevaba kısa sürede ulaşmak için cevabın 

o olamayacağından emin oldukları şıkkı eleyip bu şekilde doğru cevaba ulaşmış oldukları düşünülebilir.  

Soruları çözme yaklaşımlarından özellikle iki yaklaşımı (2. ve 7.kriter ) özel anadolu liselerindeki öğrenciler 

devlet anadolu lisesindeki öğrencilere kıyasla daha çok kullandıkları sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin en az  

(%2,5 ) tercih ettikleri teknik; kimya denklemi yazmak yerine yazmadan soruları cevaplandırdıkları görülmüştür. 

Öğrencilerin denklem yazmaktan kaçınma nedeni olarak; yaptıkları çözümlere bakıldığında denklem yazma 

kısmını zihinlerinden oluşturup direkt olarak hesaplama kısmına geçtikleri  ya da denklem yazmaya üşenerek 

direkt olarak işaretleme yaptıkları görülmektedir. 

Anadolu ve fen lisesinde eğitim alan öğrencilere ait grupları kıyaslandığında, öğrencilerin sınavdaki soruları 

cevaplandırma gayretlerinin fazla olduğu ve yanıtlamak için uğraştıkları görülmüştür. Öğrencilerin sınav soruları 

üzerinde uğraştıklarına dair yargı, kitapçıklarda bırakılan çözüme yönelik bırakılan yoğun izlerden 

anlaşılmaktadır. 

Anadolu ve fen lisesindeki öğrencilerin soruları cevaplandırırken hesap yapmayı tercih ettikleri (%10) 

saptanmıştır. Bu noktada öğrencilerin sorulara; bilgilerini ve matematiksel becerilerini kullanarak cevap 

verebildikleri görülmüştür. En çok tercih edilen bir başka kriter ise eleme yöntemini kullanarak soruları 

cevaplandırmadır. Bu yöntem neredeyse sınava katılan bütün öğrencilerin sergilediği davranış olarak 

gösterilebilir. Eleme yöntemi kullanılarak cevap veren öğrencinin soruyu cevaplandırabilmedeki şansını artırmak 

için,  soruda yer alan seçenekleri eleyip, kalan seçenekler arasından doğru cevabı bulma yoluna gidebilmektedir. 

Aynı zamanda tahminle soruyu  cevaplandırma başarısı da artabilmektedir(Çetin ve Kelecioğlu,2007). Bu 

davranışla ortaya çıkan durum,  kitapçıklar da bu kriterin neden çok fazla (% 23) tercih edilme sebebini açıklar 

niteliktedir. 
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Genel bir inceleme yapıldığında fen lisesinde eğitim alan öğrencilerin anadolu liselerindeki öğrencilere 

kıyasla 2., 1. ve 7. kriterlerde belirtilen soru çözme biçim ve yaklaşımlarında, fen liseleri lehine önemli (%10,41) 

bir fark  ortaya çıkmıştır.  

Öğrenciler çoktan seçmeli soruları çözerken kendilerine kolaylık sağlayacağı stratejiler belirleyerek sınav 

boyunca yer alan soruları farklı yollarla çözmeyi denerler.  Dooden (2008)‘e göre, testlerde uyguladıkları 

stratejileri öğrencilerin sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerini ve sınavdaki sorulara nasıl müdahale edecekleri 

konusunda yardımcı olmaktadır. Literatürdeki bu açıklama, çalışmamızdaki öğrencilerin sınav esnasında 

kullandıkları veya tercih ettikleri yöntemlerin nedenini destekler niteliktedir. 

Kim ve Goetz  (1993) tarafından yayınlanan  ‘test sorularının stratejik incelenmesi: kolej öğrencilerinin test 

işaretleme müdahaleleri’ adlı çalışmada (Kim ve Goetz,1993), rastgele seçtikleri 60 öğrencinin test kitapçıklarını, 

altı farklı işaretleme kategorisiyle incelemeye almışlardır. Çalışmanın sonunda öğrencilerin test çözerken 

kullandıkları işaretleme yöntemleri sayesinde soruları yanıtlamalarına olumlu şekilde yardımcı olduğu tespit 

edilmiştir. 

Literatür tarandığında yapılan çalışmaya benzer çalışmaların çok az olduğu tespit edilmiştir. Çoktan seçmeli 

sınavların betimsel analizi, veri analizi ve madde analizinin yapıldığı fakat görsel analiz yardımıyla soruların 

incelemeye alınmadığı görülmüştür. Bu çalışma ile öğrencilerin çoktan seçmeli sınavlarda kullandıkları stratejiler 

hakkında yeni ve yararlı bilgiler de sağlanacağı düşünülmektedir. Bundan sonra yapılacak analizi temelli 

çalışmalara, görsel analiz ile soru çözme biçim ve stratejilerinin değerlendirilmesi yaklaşımının ek bir yaklaşım, 

model veya kaynak olması önerilmektedir. 
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Öz 

 Öğretmenler hizmet öncesi ve hizmet içi olmak üzere eğitimden geçmektedirler. Bunlardan biri de 
2016 yılı Şubat ayında hizmet içi kapsamında uygulamaya konan eğitimdir. Mesleğe atanan her öğretmene, 
öğretmen yetiştirme programı kapsamında seminerler verilir. Bu seminerler hafta içi ve sonu verilmek üzere 
toplam 654 saattir. Bunun 348 saati okul ve sınıf içi faaliyetler, 90 saati okul dışı faaliyetler ve 180 saat hizmet içi 
eğitim faaliyetleridir (MEB, 2016). Aday öğretmen okul ve sınıf içi faaliyetlerde tüm yaptığı aktiviteleri her hafta 
rapor haline getirir. Süreç 1 yıl veya 1 yıldan daha fazla zaman dilimde tamamlanınca raporların tamamı bir 
dosya haline getirilmektedir. Dosya ilgili ilin ilçe şube müdürlerince puanlanmaktadır. Yeni atana öğretmenler 
yoğun bir çalışma programına tabi tutulur. Bu program süreci bazen bıktırıcı, yorucu, sıkıcı boyuta 
ulaşabilmektedir. Öğretmenlerin mesleğe uyum sağlamanın yanında, atandığı şehre de uyum sağlamak 
zorundadır. Böyle yoğun bir programa tabi tutulmanın, seminerlere katılmanın, her hafta dosya hazırlamanın 
gerçekten öğretmenler açısından kazanımları merak edilmektedir.  

Bu nedenle çalışma, mesleğe yeni atanan öğretmenlere verilen seminerlerin, çeşitli çalışmaların ve 
etkinliklerin öğretmenlerin kazanımları açısından etkili olup-olmadığı konusunda, öğretmen görüşlerini tespit 
etmeyi amaçlamaktadır. 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması yönteminden faydalanılmıştır. 
Durum çalışması yöntemi sistematik basamaklardan (bilgi toplama, toplanan bilgileri organize etme, yorumlama 
ve bulgulara ulaşma) oluşmaktadır (Merriam, 1988; Akt.: Vural ve Cenksever, 2005). Katılımcılar Van’ın Erciş 
ilçesinde 2018-2019 eğitim- öğretim yılının Eylül ayında göreve yeni atanan ve bu seminerlere katılmış 5 
öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin farklı branşlarda, değişik okullarda görev yapıyor olmasına 
dikkat edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden faydalanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış mülakat formu önce yedi soru maddesinden, alanında uzman olanların görüşleri alındıktan sonra 
beş soru maddesine indirilmiştir. Mülakat yapılacak öğretmenler belirlendikten sonra araştırmacılar kendi 
arasında görev taksimatı yaparak çalışmayı hızlandırmışlardır. Her mülakat yaklaşık 5-10 dakika sürerek, veriler 
sesli kayıt yapılmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analizi ile tasnif yapılarak çözümlenmiştir.   

Verilerin analizin sonunda, seminerlerin içeriğinin düzenli ve zengin olduğunun ancak semineri veren 
eğiticilerin nitelikli olmadığı vurgulanmıştır. Sıkıcı, verimsiz ve zaman kaybı olduğu belirtilmiştir. Katılımcı 
öğretmenlerin çoğu tarafından, seminerlerin uzun sürdüğü bu durumunda öğretmenleri bunalttığı ve ilgilerinin 
kalmadığını, her yapılan aktivitenin rapor haline getirilmesinin kâğıt israfı olduğu ve programların yeterince 
denetlenmediği görüşü sonucuna varılmıştır. Aday öğretmen yetiştirme programının daha kısa sürede, 
öğretmenin ilgi ve ihtiyacına göre uzmanlarca verilmesi, yapılan uygulamalar sonucunda nitelikli bir sınav tabi 
tutulması önerilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Hizmet içi seminer, Mesleğe yeni atanma, Yeni öğretmen görüşü 
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Giriş 

Çağımızda ülkeler gelişmek ve yaşam standartlarını arttırmak için diğer ülkelerle sürekli rekabet halindedir. 

Varolan rekabette güçlü olmak adına devletlerin iyi eğitim almış bireylere ihtiyaçları vardır. Bundan dolayı tüm 

ülkeler çağa ayak uyduran, sorgulayan, eleştirel düşünen, nitelikli ve yüksek donanıma sahip vatandaşların 

varolmasını amaçlar (İlğan ve Ceviz ,2019). Bu bağlamda belirtilen özelliklere sahip bireylerin yetişmesindeki en 

büyük rolü üstlenen kişiler şüphesiz anaokulundan liseye kadar eğitim veren öğretmenlerdir. 

Öğretmen; öğrencilere rehberlik etmek ve onların öğrenme yaşantılarını düzenlemek amacı ile eğitim 

kurumlarında eğitim hizmeti veren kişilerdir (Öncül, 2000: 866). Öğretmen; kendisine has duruşuyla, 

konuşmasıyla olaylar karşısındaki davranışlarıyla ilk olarak öğrencilere sonrasında velilere dolayısıyla zincirin son 

halkası olan topluma ışık tutarak peşinden sürükler. Öğretmenlik mesleği belirli saatlerle sınırlı olmamakla 

birlikte, günün her saatinde fiziksel ve zihinsel olarak çalışmayı gerektirir. Dolayısıyla bir fedakarlık ve 

sorumluluk mesleğidir. Bu fedakarlık ve sorumluluk gönüllülük esasına dayalı bulunduğundan bir vicdan mesleği 

olarak nitelendirilmektedir (Tunçbilek ve Tünay, 2017: 413). 

Öğretmenler özel kurumlarda çalışabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında da çalışabilir. 

Günümüzde öğretmenlerin çoğunluğu devlet okullarında görevini icra etmektedir. Ancak öğretmenlerin MEB’e 

atanmış öğretmen olması için belirli aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Öncelikle lisans eğitimlerini özel alan, 

pedagojik formasyon ve genel kültür şeklinde yükseköğretim kurumlarından alarak eğitimleri tamamlanır. Bu 

süreçten sonra ÖSYM tarafından uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda yeterli puana 

ulaşan adaylar atamaları gerçekleştirilir. (Yüksel, 2004). Atama yapıldıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı atadığı 

her öğretmene öğretmen yetiştirme programı adı altında seminerler vermektedir. Bu seminerler okul devam 

ederken hafta içi ve hafta sonu olmakla birlikte toplamda 654 saat sürmektedir.  

2016 Şubat ayı itibaren başlayan bu uygulamada 348 saat okul içi ve sınıf içi faaliyetleri, 90 saat okul dışı 

faaliyetleri ve 180 saat hizmet içi eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır (MEB, 2016). Aynı zamanda MEB 

tarafından yayınlanan örnek kitap listesi ve film listesindeki kitapların okunması ve filmlerin izlenmesi 

gerekmektedir. Her yapılan uygulama (okul içi -sınıf içi faaliyetler, kitap okuma, film izleme ve diğer sosyal 

uygulamalar) için hafta hafta rapor tutulup dosya haline getirilmesi gerekmektedir. Süreç tamamlandıktan 

sonra raporların tümü bir dosya haline getirilmektedir. Dosya ilçedeki şube müdürlerince (müfettiş olarak tayin 

edilerek) puanlandırılmaktadır Söz konusu aday öğretmen yetiştirme programları bazı illerde 1 yıl, bazı illerde 1 

yılı aşkın bir süreçten meydana gelmektedir. Tecrübe sahibi olmayan öğretmenler bu yoğun çalışma programına 

uyum sağlamakla birlikte atandığı şehre de uyum sağlamaktadır. 

Dolayısıyla çalışmanın amacı; Mesleğe yeni atanan öğretmenlere verilen seminer ve çalışmaların; etkili olup -

olmadığı konusunda öğretmen görüşlerini ortaya çıkarılması amaçlamaktadır. 

Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması yönteminden faydalanılmıştır. Durum 

çalışması yöntemi sistematik basamaklardan (bilgi toplama, toplanan bilgileri organize etme, yorumlama ve 

bulgulara ulaşma) oluşmaktadır (Merriam, 1988; Akt.: Vural ve Cenksever, 2005). 

Katılımcılar  

Bu çalışma; Van’ın Erciş ilçesinde 2018-2019 eğitim- öğretim yılının Eylül ayında göreve yeni atanan ve bu 

seminerlere katılmış 4 farklı branştaki öğretmenle yapılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin farklı branşlarda ve farklı 

okullarda görev yapıyor olmasına dikkat edilmiştir. Öğretmenler etik kurallar nedeniyle K1, K2….K5 kodlarıyla 

belirtilmiştir. Çalışma önce 7 öğretmenle başlamış olup sonrasında 2 öğretmenin gönülsüz olması nedeniyle 

çalışmadan çıkarılmıştır. Kalan öğretmenler için gönüllük esası kuralına uyulmuştur. 
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Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden 
faydalanılmıştır. Araştırmacı öncelikle 7 maddeden oluşan bir mülakat belirlemiştir. Daha sonra alanında uzman 
kişi tarafından incelenerek bu maddelerin ikisi aynı cevaplara götüreceğinden diğeri ise konunun dışında olduğu 
görüldüğünden 5 maddeye indirilmiştir. Her mülakat yaklaşık 15-20 dk sürmekle birlikte tüm konuşmalar ses 
kaydı altına alınmıştır. Mülakat yapıldıktan sonra; tüm yanıtlar kağıda yazılmış ve konuyla ilgili verilen yanıtların 
altı çizilmiştir. Aradan bir hafta geçtikten sonra katılımcılar tekrar aranmış ve verdiği yanıtlar tekrar teyit 
edilmiştir. Alınan sonuçlar büyük bir saydamlıkla  

Bulgular 

Tablo 1 Aldığınız seminerlerin mesleğinize olumlu ya da olumsuz katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz?  

Tema Kodlar              Öğretmenler 

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 
 Oryantasyon niteliğinde olması - - + + 

Se
m

in
er

l

er
in

 

m
e

sl
eğ

e 

o
lu

m
lu

 

ve
 

o
lu

m
su

z 

ka
tk

ıla
rı

 Zaman kaybı/ Fazla süreli + + - + 

Teoride kalıp uygulamaya dökememe. + - + - 

657 kanunu yasal haklarımı öğrenme - + - + 

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin cevapları mesleğe hem olumsuz hem de olumlu katkısı teması altında 

toparlandığı görülmektedir. Katılımcılar ilk soruya oryantasyon niteliğinde olması, zaman kaybı, teoride kalıp 

uygulamaya dökememe kodlarıyla cevap vermişlerdir. 

Ö1 rumuzlu öğretmen genelde olumsuz yönlerine değinerek; “Bir yıl boyunca her hafta sonu seminer olması 4-5 

saat boyunca sürmesi ve konuların hep teorik olarak işlenmesi pratikte mesleğime hiç faydası olmadı” şeklinde 

ifadelerini kullandı. 

Ö2 rumuzlu öğretmen ise; “Bence mesleğime en önemli katkısı seminerde ilk başta verilen konu olan 657 

kanunu. Bir öğretmen olarak yasal haklarımı, izinlerimi ve bana yasak olan davranışları öğrendim mesleğime en 

büyük katkısı bence buydu. Olumsuz yönü ise seminerlerin 1 yıl boyunca devam etmesi bıkkınlık veriyordu” 

şeklinde görüşlerini belirtti. 

Ö4 rumuzlu öğretmen; “Seminerlerde en çok ilgimi çeken konu memurlarla ilgili kanunları yasakları ne yaparsan 

ne cezası alırım kısımları mesleğimde daha temkinli olmam konusunda olumlu bir katkıydı. Ama o kadar çok 

zamana yayıyorlar ki kendimize ayıracak vakit bulamıyorduk. Bir de bu kapsamdaki diğer uygulamalar bizi okula 

ve çevreye hazırlayıcı nitelikteydi“ İfadelerini kullandı. 

Tablo 2 Göreve yeni atanınca daha nitelikli öğretmen olmak için sizce neler ve ne tür uygulamalar yapılabilir? 

Tema Kodlar              Öğretmenler 

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 
 Alanımızdaki teknolojik uygulamalardan haberdar olup 

uygulayarak 
+ - + - 

 N
it

el
ik

li 

ö
ğr

et
m

e

n
 

o
lm

ak
  

iç
in

  

u
yg

u
la

m

al
ar

 

Yeniliklere açık olarak. + + - + 

Alanla ilgili proje veya etkinliklere katılarak. - + + - 

Yeni nesil kurslar - - + + 
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Tablo2 ‘de İkinci soruya verdiği cevaplar “Nitelikli öğretmen olmak için uygulamalar” teması altında 

toparlanmıştır. 

Ö1 rumuzlu öğretmen; “Daha nitelikli öğretmen olabilmek için yeniliklere açık olmakla birlikte teknolojinin 

getirmiş olduğu avantajları daha aktif kullanabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum”. İfadelerini kullandı. 

Ö2 rumuzlu öğretmen; “Öğretmenlik vicdan mesleğidir. Atanınca işin aslında zor kısmı başlar. Bu yüzden 

öğretmen yeniliklere açık olmalıdır. Aynı uygulamayı sürekli başa sarıp vermemelidir. Bu yüzden her ilçe milli 

eğitim öğretmenlerin etkinlik ve çeşitli projelerde yer almasını sağlayacak alt yapıyı hazırlayıp uygulamaya 

geçmelidir. Böylelikle öğretmenler tekdüzelikten çıkar” şeklinde görüş belirtmiştir. 

Ö3 rumuzlu öğretmen; “TÜBİTAK birçok projenin başında bu projeleri takip edip beğendiklerimize katılabiliriz. 

Bu projelerin içinde genelde hızlandırılmış eğitimler veya kurslar oluyor bunlara katılım sağlayabiliriz. Diğer 

yandan teknolojiyi alanımıza iyi entegre ederek ve sıklıkla kullanarak eski uygulamalardan kurtulabiliriz” 

ifadelerini kullandı. 

Tablo 3 Seminer için doldurduğunuz form uygulamalarının size olumlu ve olumsuz yönleri hakkında 

düşünceleriniz nelerdir? 

Tema Kodlar     Öğretmenler 

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 

 Kağıt israfı + - + + 

D
o

ld
u

ru
l

an
 

fo
rm

la
r 

Zaman  kaybı + + + + 

İzleme formu ve gözlem formu faydalı - - + + 

Kitap ve film uygulaması                                                                               + + - - 
Değerlendirilmesi nitelikli değil. - + - + 

Ö4 rumuzlu öğretmen; “Olumlu yönü danışmanın öğretmeni izleme formunu gerekli buluyorum. Dersteki her 

yaşantıyı not almak eksiklikleri belirlemek sınıfın son sırasında öğretmene öğrenci gözüyle bakabilmek gerçekten 

güzeldi. Ama bence olumsuz yönü olarak çok zaman alıyordu. Hem formların doldurulması çok vakit aldı hem de 

seminer süre olarak fazla vakit aldı”  şeklinde görüşlerini belirtti 

Ö2 rumuzlu öğretmen; “Formlar evet gerekli ama az ve öz olduğu sürece. Yani bu form formatının içeriğini 

değiştirilmesi lazım. Her uygulama için form doldurmak zaman kaybı mesela kitap okuma film izleme 

uygulaması için doldurmak duygularımızı ifade etmek için bence önemli. Bunun dışındaki birkaç form hariç 

diğerleri tamamen insanı yormaktan ertesi gün daha yorgun uyanmaktan ibaretti. Üstelik doldurduğumuz 

formlar değerlendirilmiyor açıp kapatılıp puan veriliyor” ifadelerini kullandı.  

Tablo 4 Seminerlerin size eksik gelen yönleri nelerdir? Siz olsaydınız ne tür uygulamalar yapardınız? 

Tema Kodlar              Öğretmenler 

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 
 Çok yoğun içeriği olması + + - - 

Se
m

in
e

rl
e

r 

e
ks

ik
 y

ö
n

le
r 

ve
 

is
te

n
e

n
le

r 

Semineri veren kişilerin nitelikli olmaması - - + + 

Uygulamaya dönük çalışmalar - + + + 

Kısa ve öz + - - + 
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Ö1 rumuzlu öğretmen ise “Program genel olarak çok yoğundu. Hafta içi okul hafta sonları ise seminer olması 

kendimize zaman ayırmamıza bile izin vermiyordu. Bu yoğun program hafifletilip daha kısa sürede daha işimize 

yarayacak nitelikli eğitimler verilebilir”  şeklinde görüşlerini ifade etti. 

Ö2 ise, “Seminer içerisinde Anadolunun kültürel yapısını anlatan konular vardı. Bu yerlerden şehrimizde bulunan 

yerleri görmeye gidebilirdik. Kültürel aktiviteler yapabilirdik. Sanatla ilgili konulara yerinde ziyaret yapabilirdik. 

Her şey uzun bir teoriden ibaret olmayabilirdi” şeklinde ifadeler kullandı. 

Ö3 rumuzlu öğretmen ise “Seminerlerin alanında uzman kişiler tarafından verildiğini düşünmüyorum. İçerik 

olarak düşündüğümüzde bize adaylık sınavına hazırlaması gereken seminerler, semineri veren müdürün okul 

tanıtımı, kişisel düşünceleri, okul başarısı gibi seminer konularından tamamen bağımsız şekilde geçiyor. Biz olsak 

başka bir kültürde yetişip gelen bir öğretmenin hem yörenin sosyal ilişkilerine hem kültürel yapısına uyumu 

kolaylaştıracak etkinlikler planlanmasını sağlardık. Okulun bulunduğu mahalle ve çevrenin sosyal, kültürel ve 

ekonomik yönden nasıl olduğunu anlatır. Burada görev yapacak öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımının nasıl 

olması gerektiğini göstermeye çalışırdık” dedi. 

Tablo 5 Mesleğinize ilk atandığınızda mesleğinizle ilgili beklentileriniz nelerdi? 

Tema Kodlar              Öğretmenler 

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 
 Veli ilgisinin güçlü olması + - + - 

M
e

sl
e

ki
  

B
e

kl
e

n
ti

le
r 

Öğrenmeye meraklı öğrenci kitlesi  + - + 

Etkinlik araç gereçlerinin yeterli olması - + + + 

Hazırbulunuşluk düzeyinin yüksek olması + - - - 

Ö4 rumuzlu öğretmen; “ İlk atandığımda beklentilerim; yani öğrencilerin derslerine karşı daha ilgili olacağını 

düşünüyordum. Böyle azıcık güdülendiğinde öğrenmeye olan istekliliğinin çok artacağına inanıyordum. Bunun 

dışında her okul gibi bir köy okulunun da sınıf materyallerinin eksiksiz olacağını düşünüyordum” ifadelerini 

kullandı 

Ö3 rumuzlu öğretmen; “Atandığımda veliyle ilişkilerimin süper olacağına inanıyordum. Ben onları ararım anlık 

bilgi veririm okula çağırırım, konuşuruz sorunları mutlaka çözeriz diye düşünüyordum ama mümkün olmadı. 

Bunun haricinde bir fen bilimleri öğretmeni olarak her etkinlik veya deney için malzeme olacağına inanmıştım. 

Çünkü üniversitede öyleymiş gibi öğretildi. Ama değil okulda öğrenciden istediğimde bile sınıfın bir çoğu 

getiremiyordu” şeklinde ifadelerini belirtti. 

Ö1 rumuzlu öğretmen;” Mesleğime ilk atandığımda her öğrencinin böyle dersi ilgisinin mükemmel olacağını ve 

hazırbulunuşluklarının çok iyi olacağını düşünüyordum. Çünkü çağımızdaki öğrenciler daha öğrenmeye meyilli 

olduğunu zannediyordum Bir de velilerin çocuklarıyla daha ilgili olacağını zannediyordum ”. Şeklinde görüşler 

belirtti 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Çalışma sonucunda; seminerlerin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında öğretmenler; olumlu olarak seminerlerin 

oryantasyon niteliğinde olması ve 657 memurlar kanununu öğrenmesi şeklinde görüş bildirmiştir Bu durum 

öğretmenin kendi okulunu, okulundaki görevlerini öğrenme ve diğer okulları ziyaret etme, atandığı yerdeki 

kültürel değerleri tanıma gibi şehrin kimliğini tanımaya yönelik uygulamalar öğretmenleri atandığı yere 

uyumunu kolaylaştırdığı düşünülebilir. Her öğretmen tabii olduğu memurluk mertebesinin yasaklarını, izin 

durumlarını öğrenmek ister.657 kanunu hakkında kapsamlı bilgi verilmesi öğretmenlerin ilgisini çekmiş ve bu 

durumu olumlu olarak nitelendirmişlerdir.Olumsuz olarak; zaman kaybı ve teoride kalıp uygulamaya dökememe 
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olarak belirtmişlerdir. Bu durum sürecin 654  saat haftasonu ve hafta içi okuldan sonra sürmesi seminere 

gelmeleri ile birlikte kitap okuma, kültürel değerleri gezme, rapor tutma gibi görevleri olması öğretmenlerin 

kendilerini vakit ayıramamalarına neden olduğu bu yüzden olumsuz olarak gördükleri düşünülmektedir. 

Öğretmenler; daha nitelikli birer öğretmen olmak için; yeniliklere açık olarak, yeni nesil kurslara giderek, alanla 

ilgili proje veya etkinliklere katılarak, alanımızdaki teknolojik uygulamalardan haberdar olup uygulayarak gibi 

kodlarla cevap vermiştir. Günümüzde, robotik kodlama, STEM, yazılım gibi kursların popüler olması 

öğretmenleri bu konuya ilgisini arttırdığı ve alanlarında kullanmayı istek duymalarını sağlamış olabilir. Yine 

projelere katılma, teknolojik uygulamaları kullanma ve etkinliklere dahil olma öğretmenleri klasik yöntemlerden 

çıkıp yeniliğe götürdüğü inancını arttırmıştır. Yenilikleri alanlarını entegre etmeleri ve sınıfta kullanması onları 

daha nitelikli olduğu inancını geliştirdiği düşünülmektedir. Cengiz’e  (2018) göre öğretmenler yeni durumları 

derste kullandıklarında nitelikli hale geldiği düşüncesini daha yoğun hissetmektedirler. 

Her uygulama için öğretmenlerin rapor doldurması hakkında; kağıt israfı, zaman kaybı, değerlendirilmesinin 

nitelikli olmaması, kitap okuma ve film izleme uygulamaları, izleme ve gözlem formu faydalı kodlarıyla cevap 

vermiştir. Seminer programının 654 saat sürmesi ve her saat için bir rapor doldurulması 654 adet kağıda denk 

gelmektedir. Bu durum her aday öğretmen için yapılması milyonlarca kağıt israfı olduğu düşüncesi öğretmenleri 

bu görüşe itmiş olabilir. Öğretmenler 1 yıllık adaylık sürecinde bu formları doldurmasının istenilmesi diğer 

uygulamaları yetiştirmeye çalışan öğretmenler eve geldiklerinde rapor doldurmaya çalışmaları yine olumsuz 

olarak nitelendirmesini desteklemektedir. Bu sonuç; Kozikoğlu ve Soyalp (2018 ) tarafından desteklenmektedir. 

Kitap okuma ve film izleme uygulamalarını  öğretmenler tarafından sevilen ve desteklenen bir uygulama olarak 

görülmektedir. Öğretmenlerin derslerine girmesi ve farklı branştaki öğretmenlerin derslerini izlemesi onlara 

zayıf ve yanlış davranışlarını görme, kendisini geliştirme ve deneyim kazandırması olumlu olarak görmelerini 

sağlamış olabilir.  

Seminerlerin eksik yönleri hakkında yoğun içeriğe sahip olması ve eğitmenlerin nitelikli olmaması kodlarıyla 

cevap vermişlerdir. Eğitmenler, ilçe şubede ilgili koordinatörlük tarafından belirlenmesi ilçede deneyimli 

eğitmen bulunmaması onları olası kişileri seçmeye mecbur bırakmış olması öğretmenlerin eğitmenleri yetersiz 

görmeye sevk etmiştir. Öğretmenler daha kısa ve öz bir uygulama istemesi ilk sene atandığı yere uyum 

sağlamaya çalışırken bir de yoğun bir programla karşılaşmış olması onları daha öz bir program olması talebine 

ittiği söylenilebilir. Bu sonuç yapılan diğer çalışmalar tarafından desteklenmektedir (Köse, 2016; Gökulu, 2017; 

Ekinci, 2010). 

Öğretmenlerin meslekten beklentilerinin bu denli güçlü olması ; lisans döneminde sunumlar yapılırken her 

öğrencinin iyi olduğu düşünülerek yapması, akademisyenlerin bu konuyla ilgili bilgi vermemesi ve öğretmenlerin 

bir okul ve sınıf  yaşantısı geçirmemesi  bu beklentilerinin olmasına bağlanılabilir. 
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Öz 
Öğrenme ortamlarının gelişen teknoloji ışığında hızla değiştiği bu zamanda, öğretmenin merkezde tek bir 

öğe olarak görülmesindense, öğrencilerin öğrenme sürecinin her aşamasına aktif olarak katıldığı bir öğrenme 
ortamının gerekliliği ön plana çıkmıştır. Öğrencilerin düşünme becerilerini kullanabilen ve kişisel gelişimini 
tamamlamış bireyler olarak yetişebilmesi, öğrenme stillerinin öğrenme ortamlarında dikkate alınması ile 
yakından ilişkilidir. Bu çalışmada kavram karikatürü kullanımına yeni bir yorum getirmek suretiyle, öğrencilerin 
gösterilen bir kavram karikatürü örneğinden yola çıkarak, kendi özgün kavram karikatürlerini oluşturmaları 
süreci ile ilgi öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fen bilimleri dersi kapsamında 
bir ders planı olarak kurgulanan bu süreç, “Biyo-karikatür” olarak isimlendirilmiştir. Çalışma nitel araştırma 
yöntemlerinden fenomenografik araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 
eğitim-öğretim yılı boyunca Trabzon ili Sürmene İlçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören altıncı sınıf 
öğrencilerinden oluşmaktadır (n=16). Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen etkinlik değerlendirme 
formu ve öğrenci etkinlik değerlendirme formu kullanılmıştır. Etkinlik değerlendirme formlarında bulunan 
sorular betimsel analize tabi tutularak verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Öğretmen etkinlik değerlendirme 
formunun betimsel analizi sonucunda; kavram yanılgısı, fikir alış-verişi, problem çözme, aktif katılım gibi 
temalar ortaya çıkmıştır. Biyo-karikatür adlı etkinliğin öğrencilerin derinlemesine düşünebilmesi, 
sorgulayabilmesi ve tartışabilmesini sağladığı, öğrencilerde bulunan kavram yanılgılarını ortaya çıkardığı ve 
soyut konuların somutlaşmasını sağladığı yönündeki görüşlerden yola çıkılarak söz konusu etkinliğin farklı 
ünitelerde, farklı sınıf seviyelerinde uygulanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Eğitimi, Kavram Karikatürleri, Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri 

 

Abstract 

In this time when learning environments change rapidly in the light of developing technology, the 
necessity of a learning environment in which students actively participate in every stage of the learning process 
has come to the fore rather than seeing the teacher as a single element in the center. The ability of students to 
be able to use their thinking skills and have completed their personal development is closely related to the 
consideration of learning styles in learning environments. In this study, it was aimed to evaluate the opinions of 
teachers and students about the process of creating their own original concept cartoons, based on an example 
of a concept cartoons, by bringing a new interpretation to the use of concept cartoons. This process, which was 
designed as a lesson plan within the scope of the science lesson, was named as "Bio-cartoon". The study was 
conducted with the phenomenographic research method, one of the qualitative research methods. The study 
group of the study consists of 6th grade students who attended a secondary school in the town of Sürmene in 
Trabzon during the 2016-2017 academic year (n = 16). In the research, teacher activity evaluation form and 
student activity evaluation form were used as data collection tools. The data were analyzed by subjecting the 
questions in the activity evaluation forms to descriptive analysis. As a result of the descriptive analysis of the 
teacher activity evaluation form; Themes such as misconception, exchange of ideas, problem solving, active 
participation have emerged. Based on the views that the activity named bio-caartoon enables students to think 
deeply, question and discuss, reveals the misconceptions found in students and enables the concretization of 
abstract subjects, it is recommended to apply the activity in different units and at different grade levels. 

Key Words: Concept Cartoons, Science Education, Student and Teacher Views 
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Giriş 

        Öğrenme ortamlarının gelişen teknoloji ışığında hızla değiştiği bu zamanda, öğretmenin merkezde tek bir 
öğe olarak görülmesindense, öğrencilerin öğrenme sürecinin her aşamasına aktif olarak katıldığı bir öğrenme 
ortamının gerekliliği ön plana çıkmıştır (Ural & Morgil, 2016). Öğrenme ortamlarının öğrencilerin en fazla fayda 
göreceği şekilde düzenlenmesi konusunda, ana bileşenlerden birisi de öğretmen olarak kabul edilmektedir 
(Çepni, Bacanak & Küçük, 2003). Öğretmenin sorumlulukları arasında önemli bir değişken ise öğrencilerin 
öğrenme stilleri ile ilgili bilgi birikimine sahip olması olarak görülmektedir (Dunn & Dunn 1986; Güven, 2004). 
Öğrenme stili denildiğinde; öğrencilere öğrenme ortamlarında üst düzey katkıyı sağlayabilecek öğretim 
yönteminin seçilmesi anlaşılmaktadır (Yıldız, 2016). Öğrenme stili; öğrencilerin bireysel farklılıkları bağlamında 
ele alınan bir kavram olup, öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel yapılarından etkilenmektedir (Koçak, 2007). 
Öğrencilerin düşünme becerilerini kullanabilen ve kişisel gelişimini tamamlamış bireyler olarak yetişebilmesi 
öğrenme stillerinin öğrenme ortamlarında dikkate alınması ile yakından ilişkilidir (Kılıç, 2017). “Alkathiri, 
Alshreef,, Alajmi, Alsowayan ve Alahmad (2018)’e göre; öğrencilerin öğrenme stilleri düşünme becerilerinin 
gelişimi ile ilişkilidir. Öğrenme stillerinin düşünme becerilerinin gelişimi üzerinde güçlü etkisi vardır”. “Koçak 
(2007)’a göre; birçok duyu organına hitap eden ve olabildiğince zengin içeriğin sunulduğu bir ortam farklı 
öğrenme stillerine sahip öğrencilere hitap etme açısından etkili olacaktır”. Fen Bilimleri öğretim programında; 
öğrencilerin düşünme becerilerini kullanabilmeleri, toplumsal sorunlarla yakından ilgili olmaları ve alternatif 
çözüm önerileri üretebilmeleri hedeflenmiştir (TTKB, 2013). Bu bağlamda öğrencilerin öğrenme stillerinin 
dikkate alınması ile, öğrenme süreçlerine bol miktarda görsel-işitsel öğelerin adapte edilmesi söz konusudur 
(Minárechová, 2016). Görsel öğe olarak fen eğitiminde kavram karikatürü kullanmanın etkili bir öğrenme süreci 
oluşturduğu düşünülmektedir (Bahrani & Soltani, 2011). Kavram karikatürlerinin hedefi; öğrencilerin sorgulama 
yaparak tartışmalarını sağlamak ve ders sürecine anlamlı bir katılım ile, öğrencilerin dinamik bir süreç 
geçirmesini sağlamaktır (Samkova & Ticha 2016). Kavram karikatürlerinin öğrenme sürecine başka bir katkısı ise 
kavram yanılgılarının ortaya çıkarılmasını sağlamak ve soyut konuları somutlaştırmaktır (Duban, 2013). Kavram 
karikatürlerinin bireysel yetenekleri farklı öğrenci gruplarında uygulanması ile öğrenci farklılıklarının, öğrenme 
sürecini zenginleştirmesi, öğrencilere özgüven sağlayarak özgürce konuşabilmelerini sağlaması söz konusudur. 
Aynı zamanda kavram karikatürlerinin esnek bir öğrenme ortamı oluşturması ile eleştirel düşünmenin teşvik 
edilmesi öğrenme sürecinin önemli kazanımları olarak görülmektedir (Karakuş, 2019; Sandström & Ristic, 2016; 
Ültay, 2015). Kavram karikatürleri öğrenme süreçlerinin herhangi bir aşamasına adapte edilebilmektedir. Aynı 
zamanda kavram karikatürlerinin yapılandırmacı yaklaşımda kullanabilecek oldukça uygun bir etkinlik olduğu da 
belirtilmektedir (Demirel & Aslan, 2014).  

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada kavram karikatürü kullanımına yeni bir yorum getirilerek, öğrencilerin gösterilen bir kavram 
karikatürü örneğinden yola çıkarak kendi özgün kavram karikatürlerini oluşturmaları süreci ile ilgi öğretmen ve 
öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Bu çalışmada; altıncı sınıf seviyesinde “Kalbin Yapısı” konusu ile ilgili hazırlanan biyo-karikatür adlı ders 
planı ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma 
yöntemlerinden fenomenografik araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 
eğitim-öğretim yılı boyunca Trabzon ili Sürmene İlçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören altıncı sınıf 
öğrencilerinden oluşmaktadır (n=16). Öğrenciler L1….L16 olarak kodlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak öğretmen etkinlik değerlendirme formu ve öğrenci etkinlik değerlendirme formu kullanılmıştır. 

Öğretmen Etkinlik Değerlendirme Formu: Biyo-karikatür adlı ders planının uygulanması sürecinde aynı 
zamanda uygulama yapılan sınıfın fen bilimleri öğretmeni olan araştırmacı tarafından etkinlik değerlendirme 
formu tutularak ders sürecinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Form dört bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde; ders planı ile ilgili hafta no, konu, etkinliğin adı, sınıf ve şube, kazanım gibi verilerin toplanması 
amacına yönelik boşluklar, diğer bölümlerde ise etkinliğin değerlendirilmesi ile ilgili boşluklar bulunmaktadır. 
Formda yer alan sorular uygulama sürecinden sonra öğretmen tarafından yanıtlanmıştır. Cevaplar betimsel 
analize tabi tutularak verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Öğretmen etkinlik değerlendirme formu ek 1’de 
verilmiştir. 
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Öğrenci Etkinlik Değerlendirme Formu: Biyo-karikatür adlı etkinliğin uygulanması sürecinde, öğrenciler 
tarafından etkinlik değerlendirme formu tutularak ders sürecinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Form dört 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ders planı ile ilgili hafta no, konu, etkinliğin adı, sınıf ve şube, kazanım 
gibi verilerin toplanması amacına yönelik boşluklar, diğer bölümlerde ise etkinliğin değerlendirilmesi ile ilgili 
sorular bulunmaktadır. Formda yer alan sorular uygulama sürecinden sonra öğrenciler tarafından 
yanıtlanmıştır. Altıncı sınıf seviyesinde 16 öğrenci etkinlik değerlendirme formunda bulunan sorulara cevap 
vermiştir. Tüm öğrenci cevapları betimsel analize tabi tutularak verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Öğrenci 
etkinlik değerlendirme formu ek 2’de verilmiştir. 

Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Geliştirilen veri toplama araçları için ayrı ayrı geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılarak pilot çalışma 
yürütülmüştür. Öğretmen ve öğrenci için etkinlik değerlendirme formlarının pilot uygulaması gerçekleştirilmiş 
ve uygulama sonucunda öğrenciler tarafından anlaşılmayan ifadeler formlardan çıkarılmış, içerik-kapsam 
geçerliliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuştur. 

Ders Planı Uygulama Süreci: 

          Biyo-karikatür etkinliği öğrencilerin konunun kazanımı ile ilgili örnek bir kavram karikatürden yola çıkarak, 
kendi kavram karikatürlerini oluşturması esasına dayanır. 6.sınıf seviyesinde sistemler ile ilgili kazanımlar art 
arda gelmekte ve öğrencilerin soyut bilgileri hatırlamakta zorlandıkları görülmektedir. Bu nedenle 6.sınıf 
seviyesinde biyo-karikatür etkinliği uygulanmıştır. Etkinlik 5E modeline uygun işlenen dersin derinleştirme 
basamağında planlanmıştır. Etkinliğin ders içindeki akışı aşağıdaki gibidir. 

1.Giriş: 

Öğretmen; tahtaya Kalbimde ne var yazarak beyin fırtınası etkinliği başlatır. Bu aşamada öğrencileri 
yönlendirmeden öğrencilerin söylediklerini tahtaya yazarak tartışmalarını sağlar.  

 

 

 

 

2.Keşfetme: 

Etkinliğin Adı: Kalbi İnceleyelim 

Etkinlik için gerekli malzemeler: Koyun Kalbi, bisturi, eldiven, diseksiyon küveti 

Etkinliğin Yapılışı: 

1-)Kalbi diseksiyon küvetine yerleştiriniz. Kalbin dış kısmını inceleyiniz. 

2-)Kalbin damarlar ile bağlantısını inceleyiniz. 

3-)Bisturi yardımıyla en büyük damardan ve sol taraftan yarım ay şeklinde kalbi yarınız. Kalbin içi yapısını 
inceleyiniz. 

 Sonuçlandıralım: 

1.Kalbin dış yapısında neler gözlemlediniz? 

2.Kalbin iç yapısında neler gözlemlediğinizi çizerek açıklayınız. 

Bu aşamada öğrencilerin yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. 

3.Açıklama: 

Öğretmen EBA’daki video ve animasyonları kullanarak konuyu öğrencilere aktarır. 

Kalbimde ne var? 
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Konunun İçeriği: 

Kalp, göğüs boşluğunda iki akciğer arasında bulunur. Üstte iki kulakçık altta iki karıncık olmak üzere dört 
bölümden oluşur. Kalbin sağ tarafında kirli, sol tarafında temiz kan bulunur. Kalp kaslı yapısı sayesinde kasılıp 
gevşeyerek kanı bütün vücuda pompalar. Karıncıklarda bulunan kas tabakası kulakçıklara göre daha kalın ve 
güçlüdür. Bu yüzden karıncıkların kanı pompalama gücü kulakçıklardan daha fazladır.  

Kalbin kulakçık ve karıncıkları sırayla kasılıp gevşerler. Kulakçıklar kasıldığında karıncıklar gevşer, karıncıklar 
kasıldığında kulakçıklar gevşer. Kalbin kulakçıkları kasıldığında kulakçıklar ile karıncıklar arasındaki kapakçıklar 
açılır. Kulakçıklardaki kan, karıncıklara doğru geçer. Kalbin karıncıkları kasıldığında kulakçıklar ile karıncıklar 
arasında bulunan kapakçıklar kapanır. Kalbin kasılıp gevşemesi dakikada 70- 80 kez tekrarlanır.  

 

(URL1) 

4. Derinleştirme: 

a) Öğretmen, sınıfı üç gruba ayırır ve bu süreçte BİYO-KARİKATÜR oluşturacaklarını söyler. 

b) Öğretmen bir örnek göstererek öğrencilere rehberlik eder. 

c) Öğrenciler kendi çizimlerini ya da bilişim ortamındaki görselleri kullanarak kavram karikatürlerini 
oluşturabilirler. 

       

Örnek: 

Şirine 

       (URL 2) 

2. Şirin 

       (URL 3) 

Solunum sisteminin temel organı 

akciğerlerdir. Akciğerler göğüs 

boşluğunda bulunur ve çevresindeki 
kemik kafes tarafından korunur. 

Soluk alma esnasında göğüs boşluğu 

genişler. 

Solunum sisteminin temel organı 

akciğerlerdir. Akciğerler iki böbrek 

arasında bulunur ve çevresindeki 

kemik kafes tarafından korunur. 

Soluk verme esnasında; göğüs 

boşluğu genişler. 
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Yukarıda verilen çizgi kahramanların görüşlerine katılıp katılmadığınızı belirterek, görüşünüzün nedenini 
açıklayınız. 

a) Görüşlerinde Şirine’ye katılıyorum çünkü: 

………………………………………………………………………………………………... 

b) Görüşlerinde 2.Şirin’e katılıyorum çünkü: 

………………………………………………………………………………………………... 

1. Öğretmen, öğrencilere kendi kahramanlarını seçerek “kalbin yapısı” ile ilgili biyo-karikatürlerini 
hazırlama sürecinde rehberlik eder, öğrenciler grup içerisinde kavram karikatürünü nasıl 
hazırlayacakları konusunda görüşlerini belirtip, tartışırlar,  

2. Öğrenciler, kendi kahramanlarını çizerek kâğıt üzerinde ürünlerini hazırlayabilirken, öğretmenin 
sağladığı bilişim ortamında bilgisayarda da hazırlayabilirler. Uygulama esnasında öğrencilerin 
hazırladıkları kavram karikatürü örnekleri aşağıda sunulmuştur:  
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5.  Değerlendirme: 
Değerlendirme amaçlı EBA’daki öğretmene özel tarama testleri ve diğer değerlendirme etkinlikleri 

kullanılır. Bu aşamada öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerini kullanması beklenmektedir. 

 

Bulgular 

Öğretmen ve öğrenci etkinlik değerlendirme formları ayrı ayrı analiz edilerek, bulgular aşağıdaki gibi 
sunulmuştur. 

Öğretmen Etkinlik Değerlendirme Formunun Analizi sonucu Elde Edilen Bulgular: 

Öğretmen etkinlik değerlendirme formunun betimsel analizi sonucunda; kavram yanılgısı, fikir alış-verişi, 
problem çözme ve aktif katılım gibi temalar ortaya çıkmıştır. 

Kavram Yanılgısı: 

Öğrencilerin kavram karikatürü oluşturma fikri üretirken, var olan kavram yanılgılarının ortaya çıktığı 
görülmüştür. Aynı zamanda günlük hayatta izledikleri çizgi filmlerden yola çıktıkları, bazı filmlerin de 
öğrencilerde kavram yanılgısı oluşturduğu, öğretmen notlarına kaydedilmiştir. Örnek öğretmen notu aşağıda 
verilmiştir: 

 “Öğrencilerde var olan kavram yanılgıları tartışma ve karikatür hazırlama esnasında ortaya çıktı. Fikir 
üretirken ve karikatür hazırlarken çizgi filmlerin etkisinde kaldılar, kavram yanılgıları içeren örnekler 
üzerinde tartıştılar”. 

 

Fikir Alış-Verişi: 

Öğrencilerin tartışmadan sonra etkinlik yaparken grupça etkili bir şekilde çalışabildikleri öğretmen 
tarafından kaydedilmiştir. Bir grup dışında tüm aşamalarda aksaklık yaşanmadan sürecin devam ettiği, bir 
grupta liderlik özelliği baskın iki öğrencinin süreçte problem yaşadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin birbirleri ile 
fikir alış-verişinde bulundukları, tartıştıkları belirlenmiştir. Örnek öğretmen notu aşağıda verilmiştir: 
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 “Gruplar, karikatürlerini oluşturmak için aralarında görev dağılımı yaptı, iş birliği içinde çalışarak 
aralarında organizasyonu sağladılar. Birlikte fikir alış-verişinde bulunarak tartıştılar. Bir grupta iki 
öğrencinin baskın olmasından dolayı bir aksaklık yaşandı, öğretmen müdahale etti. Karikatür 
oluştururken öğrencilerin inceledikleri kalpten yola çıkarak fikir ürettiler, karşı fikirleri dinlediler, 
anlaşılır cümlelerle net olarak kalbin özelliklerini karikatürlere aktarabildiler”. 

Problem Çözme:  

Ders boyunca öğrencilerin günlük hayattaki problemlerle bağlantı kurmaya çalıştığı, problemlerin çözümü 
için fikir ortaya attıkları ve bu fikirleri öğretmeni de sürece dâhil ederek tartıştıkları belirlenmiştir. Örnek 
öğretmen notu aşağıdaki gibidir: 

 “Bu süreçte öğrenciler dersin keşfetme aşamasında geçekleştirilen koyun kalbini inceleme esnasında 
merakla kalbi incelediler, bizzat yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak kalbin yapısı ile ilgili 
çıkarımda bulundular. Kalbin yapısından yola çıkarak kalp hastalıkları ile ilgili yorum yaptılar. 
Hastalıklara sebep olan etmenleri tartıştılar”. 

Aktif Katılım:  

Öğretmen etkinlik değerlendirme formlarının analizi sonucu biyo-karikatür etkinliğinin uygulandığı ders 
sürecinde, öğrencilerin derse aktif olarak katıldıkları belirlenmiştir. Örnek öğretmen notu aşağıda verilmiştir: 

 “Öğrencilerin tamamının, keşfetme aşamasındaki koyun kalbinin incelenmesi ve karikatür hazırlanması 
süreci boyunca öğretmen ve birbirleri ile etkileşim içinde oldukları, karikatür hazırlama sürecinde bir 
öğrenci dışında tüm öğrencilerin bağımsız olarak fikir üretmeye çalıştığı, öğretmenin yönlendirmesi 
ile farklı düşüncelere açık olarak davranabildikleri, aynı zamanda arkadaşlarının fikirlerini dikkate 
alarak süreçte aktif oldukları gözlendi”. 

Öğrenci Etkinlik Değerlendirme Formlarının Analizi sonucu Elde Edilen Bulgular: 

Öğrenci etkinlik değerlendirme formlarının betimsel analizi sonucunda; karmaşık bilgilerin anlaşılır hale 
gelmesi ve aktif katılım gibi temalar ortaya çıkmıştır. 

Karmaşık Bilgilerin Anlaşılır Hale Gelmesi: 

Öğrencilerin çoğunluğunun; karikatürlerin, karmaşık bilgilerin anlaşılır olmasına yardım ettiği yönünde 
görüş belirttiği, kitabi bilgilerdense eğlenerek üretmenin dersin kalıcı olarak öğrenilmesini, karikatürlerin 
hatırlamada olumlu etkisi olduğunu dile getirdikleri tespit edilmiştir. Örnek öğrenci ifadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

L1 : “Kalp ile ilgili bilgiler çok uzun ve zor, ama karikatürlerle daha kolay anladım”. 

L8 : “Ben bu dersin çok faydalı olduğunu gördüm, çünkü ben uzun bilgileri 
ezberleyemiyorum”. 

Aktif Katılım: 

Öğrenci etkinlik değerlendirme formlarının analizi sonucunda; öğrencilerin ders sürecinde hiç 
sıkılmadıklarını, dikkatlerinin dağılmadığını ve diğer derslere oranla daha mutlu olduklarını ifade ettikleri 
görülmüştür. Örnek öğrenci ifadeleri aşağıdaki gibidir: 

L4 : “Karikatür hazırlamak çok eğlenceliydi, hep derste konuştum, dinledim”. 

L9 : “Ders o kadar hızlı geçti ki, bir baktım derste çok eğlenmişiz”. 

Tartışma 

Biyo-karikatür etkinliği hazırlanırken öğretmen, öğrencilerine bir örnek kavram karikatürü etkinliği 
uygulaması yapar, ardından öğrencilerin kendi kavram karikatürlerini oluşturmalarını sağlar. Araştırmacı bu 
etkinlik ile öğrencilerin esnek bir tartışma ortamında gösterilen kavram karikatürü senaryosu ışığında fikirlerini 
rahatlıkla tartışabilmelerini, aktif ve dinamik bir öğrenme süreci geçirmelerini, fikirlerini tartışırken de sahip 
olduğu kavram yanılgılarını ortaya çıkarmalarını amaçlamıştır. Öğrencilerin esnek bir ortamda tartışırken 
rahatça konuşabilmeleri ve derse yönelik birikimlerini açığa çıkarmaları söz konusu olduğundan, etkinliğin 
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öğrencilerin eleştirel bir düşünme süreci geçirmesine, kavram yanılgılarının ortaya çıkarılmasına ve aktif bir 
öğrenme ortamı yaratılmasına hizmet edeceği düşünülmektedir. Öğretmen etkinlik değerlendirme formları ile 
elde edilen verilerin analizi sonucunda; kavram yanılgısı, fikir alış-verişi, problem çözme, aktif katılım gibi 
temalar belirlenmiştir. Kavram karikatürlerinin bir senaryodaki durumların değerlendirilmesine olanak vermesi 
ile öğrencilerin senaryodaki durumları tartışması, ardından araştırmadaki biyo-karikatür etkinliğindeki akış ile 
kendilerine ait yeni kavram karikatürleri oluşturmalarının söz konusu olduğundan, öğrencilerdeki kavram 
yanılgılarının ortaya çıkması, öğrencilerin süreç içinde fikirlerini tartışabilmeleri, aktif bir öğrenme ortamı 
oluşturulması temalarının açıklanabilmesi mümkündür. “Yurtyapan, Kandemir ve Kandemir (2017) kavram 
karikatürlerinin bir senaryodaki birden fazla kahramandan meydana geldiğini ve kavram yanılgılarının 
giderilmesi için uygun bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir”. “Chen, Ku,  Ho (2009) ve Dabell (2008) kavram 
karikatürlerinin, öğrencilerin fikirlerini sorgulaması anlamında avantaj sağladığını, daha kapsamlı ve derin 
düşünmeye sevk ettiğini belirtmişlerdir”. “Balım, İnel ve Evrekli (2008)’ye göre; Kavram karikatürü ile farklı 
düşünce biçimleri, görsel simgeler aracılığıyla öğrenciye sunulduğunda, benzer fikirlere sahip öğrencilerin de 
kavram yanılgıları ortaya çıkarılmakta ve bu yanılgıların nedenleri sınıf ortamında tartışılmaktadır. Kavram 
karikatürlerinin öğretilecek konu ile ilgili görsel öğeler içermesi, öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını artırmakta 
ve öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlayabilmektedir”. “Erdoğan ve Cerrah Özsevgeç (2012) yaptıkları 
çalışmada kavram karikatürlerinin, öğrencilerin derse aktif olarak katılmaları, özgürce düşüncelerini bildirmeleri 
anlamında önemli bir misyonu olduğunu öne sürmüşlerdir”. Biyo-karikatür adlı ders planının, kavram 
karikatürleri yöntemine kattığı bir yenilik ile öğrencilerin kendilerine ait bir senaryo ile kavram karikatürü 
oluşturmasının ise anlamlı bir öğrenme ortamı oluşturacağı ve öğrencilerin daha derinlemesine düşünmesine 
imkân vereceği araştırmacı öğretmen tarafından öngörülmüş ve verilerin analizi sonucu ulaşılan temalar da bu 
öngörüyü desteklemiştir. “Erdoğan ve Cerrah Özsevgeç (2012) çalışmalarında; kavram karikatürlerinin etkili bir 
öğretim yapılmasına olanak verdiği sonucuna ulaşmışlardır”. Biyo-karikatür etkinliğinde öğrencilerin örnek 
senaryo üzerinde tartışmaları ve kendi kavram karikatürlerini oluşturmaları sürecinde bir problem üzerinde 
düşünme ve yeni bir problem oluşturmaları ile problem çözme becerilerine de katkıda bulunulması 
amaçlanmıştır. Verilerin analizi sonucunda ulaşılan problem çözme teması da amaca hizmet edildiğini 
göstermektedir. “Budak (2019),  Naylor ve Keogh (2012) tarafından kavram karikatürleri sürecinin; etkili ve ilgili 
olarak öğrenme sürecine katılan öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözmesine katkı sağlayacağı 
belirtilmiştir”. “Dabell, (2004)’e göre kavram karikatürleri süreci öğrencilere problem çözme konusunda ışık 
olabilmektedir”. 

Öğrenci etkinlik değerlendirme formları ile elde edilen verilerin analizi sonucunda; karmaşık bilgilerin 
anlaşılır hale gelmesi ve aktif katılım adlı temalar belirlenmiştir. Araştırmada biyo-karikatür etkinliğine 
öğrencilerin kendilerine ait bir kavram karikatürü oluşturması ile getirilen yenilik ile kavram karikatürü 
yönteminin desteklenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin düşünsel olarak daha ileri bir öğrenme 
süreci geçirmesi sağlanmaya çalışılmıştır. “Evrekli ve Balım (2010)’a göre farklı yöntem-tekniklerle desteklenmiş 
kavram karikatürleri öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerilerine katkıda bulunmaktadır”. Biyo-karikatür 
etkinliği ile amaçlanan başka bir hedef de öğrencilerin karmaşık olarak algıladığı ve somutlaştırmakta güçlük 
çektiği fen kavramlarının anlamlı olmasını sağlamaktır. Etkinliğin tartışma sürecinde öğrencilerin Bloom 
taksonomisi bazında, analiz düzeyinde bilgi birikime sahip olması, yeni bir karikatür oluşturma sürecinde ise 
sentez basamağında bilgi birikime sahip olması gerekmektedir. Bu durum öğrencilerin konu ile ilgili 
derinlemesine ve anlamlı bilgi sahibi olması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda söz konusu düzeydeki bilgi 
birikimine sahip olmak öğrenme sürecine aktif katılımı gerektirmektedir. “Göksu ve Köksal (2016)’a göre kavram 
karikatürleri ile soyut olan kavramlar somutlaştırılır, etkili ve kalıcı öğrenme için uygun öğrenme süreci 
oluşturulur (Kirişcioğlu & Başdaş, 2007)”. “Uzoğlu, Yıldız, Demir ve Büyükkasap (2013) yaptıkları çalışma 
sonunda soyut konuların öğretiminde, kavram karikatürlerinin kullanılması yönünde öneride bulunmuşlardır”.  

Fenomenografik açıdan incelendiğinde; öğretmenin etkinlik değerlendirme formunda, kavram yanılgısı, 
fikir alış-verişi, problem çözme ve aktif katılım temaları belirlenmişti. Öğrenci etkinlik değerlendirme formunda 
ise, karmaşık bilgilerin anlaşılır olması ve aktif katılım temaları ortaya çıkmıştı.  Öğrencilerin aslında “karmaşık 
bilgilerin anlaşılır olması” diye tanımladıkları temada; kavram yanılgıları ile karşılaştıkları ve problem çözme 
sürecine girerek bu yanılgıları gidermiş olabilecekleri düşünülmektedir. Bu durum, öğretmenin belirttiği kavram 
yanılgısı ve problem çözme temaları ile uyuşmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin “aktif katılım” diye 
tanımladıkları temada, grup arkadaşları ile fikir alışverişlerine girmeleri, kendilerine ait orijinal bir ürün 
oluşturmaları ve derste tamamen kendilerinin aktif olmaları söz konusudur. Bu durum da, öğretmenin belirttiği 
fikir alış-verişi ve aktif katılım temaları ile uyuşmaktadır. Bu bağlamda araştırmacı kimliği olan öğretmenlerin 
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sınıf gözlemlerinde olaylara bilimsel yaklaşımının ne kadar önemli ve etkili olduğu bir kez daha ön plana 
çıkmaktadır. Aşağıda temalar arasındaki bu ilişki verilmiştir (Şekil 1). 

 

Öğretmenin etkinlik değerlendirme 

formundan oluşan temalar 

Öğrenci etkinlik değerlendirme 

formundan oluşan temalar 

Kavram yanılgısı 

Fikir alış-verişi 

Problem çözme 

Aktif katılım 

 

Karmaşık bilgilerin anlaşılır olması 

Aktif katılım 

Şekil 1. Öğretmen ve öğrenci etkinlik değerlendirme formlarının karşılaştırılması 

Sonuç ve Öneriler 

Biyo-karikatür etkinliğinin uygulandığı ders sürecinde; öğlencilerin örnek olarak verilen kavram karikatürü 
konusunda tartışmaları ve kendilerine ait kavram karikatürü oluşturmaları beklenmektedir. Tartışma sürecinde 
öğrencilerin kendi fikirlerini esnek bir sınıf ortamında söyleyebilmelerinin aktif katılımı artırdığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Kavram karikatürüne getirilen farklı bir yorum ile öğrencilerin daha derinlemesine düşünebilmeleri, 
karmaşık olan bilgi birikiminin anlamlı hale gelmesi konusunda bir avantaj sağladığı sonucuna varılmıştır. Aynı 
zamanda ders süreci gereği öğrencilerin kendilerine ait karikatürleri oluştururken sahip oldukları kavram 
yanılgılarının ortaya çıktığı, senaryodaki süreç ile birlikte problem çözme konusunda deneyim yaşadıkları 
öğretmen ve öğrenci görüşleri analizi ile ulaşılan bir başka sonuç olmuştur. Öğretmen ve öğrenci temaları 
arasındaki belirtilen uyum da verileri destekler niteliktedir. Temalar arasındaki uyum, araştırmacı kimliği olan 
öğretmenlerin sınıf problemlerini belirlerken ve bunları gidermeye çalışırken kullandıkları bilimsel yöntemlerin 
olumlu sonuçlarını ve başarılarını ortaya çıkartmıştır.  

Son yıllarda fen bilimleri eğitimi alnında yapılan çalışmalar ışığında öğrenme ortamlarının 
çeşitlendirilmesinin öğrenmeyi daha anlamlı hale getirdiği söylenebilmektedir. Biyo-karikatür adlı etkinliğin 
öğrencilerin derinlemesine düşünebilmelerini, sorgulayabilmelerini ve tartışabilmelerini sağladığı, öğrencilerde 
bulunan kavram yanılgılarını ortaya çıkardığı ve soyut konuların somutlaşmasını sağladığı yönündeki 
görüşlerden yola çıkılarak söz konusu etkinliğin farklı ünitelerde, farklı sınıf seviyelerinde uygulanması 
önerilmektedir. Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarının ve akademik olarak kendilerini geliştirmelerinin 
hizmet verdikleri eğitim sektörünün gelişmesine çok büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Ek  1.  Öğrenci Etkinlik Değerlendirme Formu 

1.BÖLÜM 

Ad: 

Soyad: 

Hafta No: 

Konu: 

Etkinliğin Adı 

2.BÖLÜM 

BİYO-MODÜL adlı rehber kaynak kapsamında bu hafta neler yaptıız? 

Tarih: 

Yapılan Çalışma 

3.BÖLÜM 

Yaptığınız Çalışma Sonucunda Neler Öğrendiniz? 
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4.BÖLÜM 

Ders ile ilgili farklı duygu düşünce, olumlu veya olumsuz deneyimleriniz varsa belirtiniz 

 

Ek 2. Öğretmen Etkinlik Değerlendirme Formu 

 

1.BÖLÜM 

Hafta No: 

Konu: 

Etkinliğin Adı: 

Sınıf ve Şube: 

Kazanım: 

2.BÖLÜM 

BİYO-MODÜL adlı rehber kaynak kapsamında öğrenciler hangi etkinliği uyguladı? 

Tarih: 

Yapılan Çalışma: 

3.BÖLÜM 

Sınıfta gerçekleştirilen uygulama sonucunda öğrencilerin öğretim sürecine katılımı, ilgisi, tutumu ile 
ilgili düşüncelerinizi belirtiniz. 

4.BÖLÜM  

Ders sürecinde farklı duygu düşünce, olumlu veya olumsuz deneyimlerinizi belirtiniz. 
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Kavram Karikatürleri İle Destek Çalışmalarının Kavram Yanılgılarının 
Giderilmesine Etkisi: Doğrusal Denklem ve Eğim 

Ali Rıza Küpcü, Marmara Üniversitesi, Türkiye, arkupcu@marmara.edu.tr 
 Pınarcan İşçi, Kazım Özalp Ortaokulu, Türkiye, pinarcan.pinar@hotmail.com* 

Öz 

 Bu çalışma kavram yanılgılarının giderilmesi amacıyla yapılan deneysel araştırmanın bir parçasıdır. 
Çalışmanın amacı kavram karikatürleri ile yapılan öğretim etkinliklerinin ortaokul matematik dersi cebir 
öğrenme alanındaki doğrusal denklem ve eğim kavramları ile ilgili öğrencilerin yaşadığı zorluk ve yanılgılarının 
giderilmesi üzerine etkisini incelemektir. Çalışmada karma yöntem desenlerinden açıklayıcı sıralı desen tercih 
edilmiştir. Çalışma İstanbul ilinde yer alan bir ortaokulun 8. sınıfına devam eden 59 öğrenci (31 kişi deney grubu, 
28 kişi kontrol grubu) ile gerçekleştirilmiştir. Kavram yanılgılarının tespiti araştırmacılar tarafından hazırlanan üç 
aşamalı test ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna hazırlanan 5 kavram karikatürü etkinliği ile öğretim ve 
kontrol grubuna düz anlatım ile öğretim yapılmıştır. İki gruba da aynı durumları içeren ve toplam 10 saatlik 
öğretim yapılmıştır. Çalışma sonunda kavram karikatürü ile öğretimin ve düz anlatımın kavram yanılgılarının 
giderilmesinde etkili olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda iki grupta da ‘’bir noktası verilen doğru için bu 
noktanın apsis değerini denklemin x katsayısı, ordinat değerini y değerinin katsayısı olarak düşünme’’, 
“eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme.”, “tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x 
olarak düşünme” yanılgılarının baskın kaldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Doğrusal Denklem, Eğim, Kavram Karikatürü, Kavram Yanılgısının Giderilmesi. 

 

Abstract 

 This study is a part of the experimental research conducted to eliminate misconceptions. The aim of the 
study is to examine the effect of teaching activities with concept cartoons on elimination of students' 
difficulties and misconceptions about linear equation and slope In the study, descriptive sequential pattern was 
preferred among the mixed method designs. The study was carried out with 59 students (31 people in the 
experimental group, 28 people in the control group) who were attending the 8th grade of a secondary school in 
Istanbul. The detection of misconceptions was made with a three-stage test prepared by the researchers. With 
5 concept cartoons prepared for the experimental group, the teaching and the control group were taught by 
direct instruction. A total of 10 hours of instruction including the same situations was given to both groups. At 
the end of the study, it was seen that teaching with concept cartoons and direct expression were effective in 
overcoming misconceptions. As a result of the study, it was observed that the misconceptions of "for a line 
given a point, consider the abscissa value of this point as the x coefficient of the equation and the ordinate 
value as the coefficient of the y value", "thinking the points that intersect the axes as coefficients in the 
equation." and “thinking slope as y / x in the linear relationship given as a table” were found to be dominant. 

Keywords: Concept Cartoons, Linear Equations, Overcoming Misconception, Slope. 

 

Giriş 

Matematik; birçok öğrencinin zorluk yaşadığı ve öğrenciler için başarılması kolay olmayan bir derstir. Van 
de Walle (2013), matematik yapmanın çarpmak, bölmek ya da toplama ve çıkarmadan farklı olarak onu 
anlamaktan, varsayımlarda bulunmaktan, tahmin edip akıl yürütmeyle, gerekçelendirme yapılarak matematik 
yapılabileceğini belirtmiş ve öğrencilerin bunu kavrayamadığından dolayı bu derste sıkıntılar yaşadığını 
söylemiştir.  

Öğrenciler sayı, sembol ve harflere anlam vermekte zorlanabilirler çünkü bu durum öğrencinin soyut 
düşünebilmesini gerektirir. Matematiğin bir soyutlama yapma bilimi oluşu cebir öğrenme alanı ile yerini bulur 
(Altun, 2013). Soyutlama yapma üst düzey bir beceri olduğundan dolayı cebirsel denklem çözümleriyle ilgili 
öğrencilerde bazı kavram yanılgılarına sebep olabilir. Akkaya ve Durmuş (2006)’ya göre kavram yanılgısı; 
öğrencinin kendine özel oluşturmuş olduğu anlamlandırmalardır. Bingölbali ve Özmantar (2012)’a göre; örtük 
olarak gerçekleşen, uzman bilgisinden farklı ve bilimsel bilgiden uzak olan kavrayışları ifade eder. Bu kavrayışlar 
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sistematik olarak öğrenciyi hataya teşvik eder. Birgin (2006)’e göre; öğrenciler doğrusal denklem formüllerini 
ezberleyerek, kavramsal olarak bu konuyu anlamadıklarını ve belirli bir süre sonra ezberlenen bu bilginin 
unutulduğunu belirtmiştir. Ayrıca doğrunun eğimi ile ilgili bilgilerinin yüzeysel olduğunu, birçok öğrencinin bu 
kavramı ezberlediğini ve anlamlandırmadığını hatta bazı öğrencilerin eğim kavramı ile ilgili kavram yanılgılarına 
sahip olduklarını görmüştür. Doğrusal denklemler ve eğim konularıyla ilgili yapılan araştırmalarda öğrencilerin 
bu konuyu anlamlandırmakta zorluk yaşadıkları, bu zorluklardan dolayı bazı kavram yanılgıları oluşturdukları 
görülmüştür. Bingölbali ve Özmantar (2012)’ a göre kavram yanılgılarının oluşmasında epistemolojik (öğrencinin 
kendisinden kaynaklı), psikolojik (öğrencinin içinde bulunduğu kişisel, biyolojik, bilişsel ve duyuşsal durumlardan 
kaynaklı) ve pedegojik (uygulanan öğretim yöntem ve tekniğinden kaynaklı) nedenler olabilir. Farklı 
nedenlerden kaynaklı öğrencilerde oluşmuş olabilecek kavram yanılgıları giderilmezse öğrencinin akademik 
başarısızlığının yanında gelecekteki öğrenim hayatında da yanlışlar terminolojini beraberinde getirebilir. Gerekli 
kavramsal değişimini yapabilmek için öncelikle kavram yanılgılarının belirlenmesi ve daha sonra öğrencinin ilgili 
kavram yanılgıları ile yüzleşmesi gerekmektedir (Ayyıldız ve Altun, 2013).  Bu yüzden kavram yanılgılarını açığa 
çıkaracak öğrenme stilleri kullanarak ve sınıf içinde kavram yanılgıları ile tartışmalar oluşturularak kavram 
yanılgıları belirlenebilir ve belirlenen bu kavram yanılgıları kavram öğretiminin gerçekleşebilmesi amacıyla çeşitli 
öğretme-öğrenme etkinlikleri düzenlenerek, değişik öğretim teknikleri, yöntemleri, araçları kullanılarak ve 
çeşitli öğretim materyalleri geliştirilerek giderilebilir (Yücesan, 2013).  

Öğrencilerdeki kavram yanılgılarını giderebilmek için farklı öğretim, yöntem, teknikler kullanılabilir. Bunlar; 
problem çözme yöntemi (Yıldırım, 2016), etkinlik temelli öğretim (Yücesan,2013; Erdem,2017), bilgisayar ve 
dinamik geometri yazılımı destekli öğretim (Uzun, 2018), kavram karikatürleri (Dereli, 2008), kavram değişim 
metinleri, analojiler, kavram haritaları, öğrenme halkası gibi öğretim stratejileri olabilir. Burada esas olan; 
öğrencideki kavramsal anlamayı ve kavramsal değişimi sağlayacak olan öğretimin sağlanabilmesidir. 

Eğitimde görsellik önemli bir yer tutar. Karikatürler görselliği sağlayan, mizahın etkili biçimde kullanıldığı 
yerler olarak psikolojik etkileri açısından öğrenme ve öğretmede önemli etkilere sahip araçlardır (Gültekin, 
2013). Eğitimde kavram yanılgılarını giderebilmede sıkça kullanılan yöntemlerden biri de kavram 
karikatürleridir. Kavram karikatürlerinin amacı; öğrencilere konuşmaları görselleştirerek, öğrencilerde mevcut 
oluşmuş olabilecek kavramsal yanlışları göstermek ve giderebilmektir. Bu özelliğinden dolayı kavram 
karikatürleri öğrencilerdeki kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak ve giderilebilmek için etkili öğretim 
stratejilerinden biridir. 

Bu çalışmanın amacı kavram karikatürleri ile yapılan öğretim etkinliklerinin ortaokul matematik dersi cebir 
öğrenme alanındaki doğrusal denklem ve eğim kavramları ile ilgili öğrencilerin yaşadığı zorluk ve yanılgılarının 
giderilmesi üzerine etkisini incelemektir. 

Yöntem 

Çalışma karma yöntem desenlerinden açıklayıcı sıralı desen tercih edilmiştir. Karma yöntem; araştırma 
problemini anlamak için tek bir çalışma ya da bir çalışma dizisi içinde hem nicel hem de nitel verileri toplama, 
analiz etme ve harmanlama yöntemidir (Creswell, 2017). Creswell (2017)’e göre nicel ve nitel verileri 
birleştirmek için kullanılan altı farklı karma yöntem araştırma deseni bulunmaktadır. Bunlar; yakınsak paralel 
desen, açıklayıcı sıralı desen, keşfedici sıralı desen, gömülü desen, dönüşümsel desen ve çok amaçlı desendir. 
Bu araştırma kapsamında bu desenlerden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. 

Açıklayıcı sıralı desen; ilk olarak nicel verilerin toplanmasının ardından nicel sonuçların açıklanması ve 
detaylandırılmasına yardımcı olması için nitel verilerin toplanmasından oluşur. Temel olarak araştırma 
problemine ilişkin genel resim nicel verilerle çizilir; bu resmi zenginleştirmek, genişletmek, açıklamak için nitel 
verilerden faydalanılır (Creswell, 2017). Bu desene uygun olarak bu çalışma kapsamında araştırma 
problemlerine uygun olarak kavram yanılgılarının giderilebilmesi üzerine uygulanan öğretim yöntemlerinin 
etkililiğini incelemek amacıyla nicel yöntemden faydalanılmış, ancak mevcut kavram yanılgılarının grup olarak 
farklılıklarını incelemek ve açıklamak amaçlı nitel yöntemden de yararlanılmıştır. 

Deney grubuna kavram karikatürleriyle öğretim yöntemi; kontrol grubu öğrencilerine düz anlatım öğretim 
yöntemi tamamlayıcı ve destekleyici öğretim amaçlı uygulanmıştır. Uygulanan öğrenme-öğretme 
faaliyetlerinden sonra öğrencilerdeki mevcut kavram yanılgılarını gidermek amaçlı uygulanan öğretim 
yönteminin etkililiği incelemek için üç aşamalı test yapısına uygun olan ‘’Kavram Yanılgıları Belirleme Testi’’ ön 
test ve son test olarak yapılmış ve öğrencilerin bu testlere testin birinci aşamasında verdikleri cevaplara göre 
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mevcut kavram yanılgılarındaki değişim incelenmiştir. Testin ikinci aşaması öğrencilerin verdikleri cevapları ve 
kavram yanılgılarını anlamlandırabilmek için kullanılmıştır. Testin üçüncü aşaması öğrencilerin kendi cevaplarına 
olan güveni sorgulama amacıyla kullanılmıştır. 

Katılımcılar 

Çalışma İstanbul ilinde yer alan bir ortaokulun 8. sınıfına devam eden iki farklı grupla gerçekleştirilmiştir. 
Bu gruplar; deney grubu 31, kontrol grubu 28 öğrenci olmak üzere toplam 59 öğrencidir. Deney ve kontrol 
grubu rastgele seçilmiş ve kavramsal anlama düzeyleri arasında ön test sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık 
olmadığına karar verilmiştir. Gruplara “doğrusal denklemler” konusuna ait beş kazanım (MEB, 2017) 
çerçevesinde iki farklı öğretim yöntemi ile öğretim gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Matematik eğitiminde yapılan araştırmalar incelendiğinde; kavram yanılgısının belirlenmesine yönelik 
çalışmalarda genellikle açık uçlu testler, çoktan seçmeli testler, açık uçlu test-çoktan seçmeli testler, doğru-
yanlış testleri ve görüşme tekniklerinin daha fazla kullanıldığı görülmektedir (Erdem, 2017).  

Bu çalışma kapsamında kavram yanılgılarının belirlenebilmesi için üç aşamalı test araştırma kapsamında 
geliştirilerek kullanılmıştır. Öğrencilerdeki kavram yanılgılarını detaylandırabilme amacıyla üç aşamalı test yapısı 
kullanılmıştır. Veriler bu öğrenme-öğretme etkinlikleri öncesi ve sonrasında uygulanan ve araştırmacılar 
tarafından hazırlanan üç Aşamalı ‘’Kavram Yanılgılarını Belirleme Testi”nden elde edilmiştir. Hazırlanan teste ait 
bir madde örneği Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Testi Örnek Madde 

Hazırlanan üç aşamalı test yapısındaki problemler üçerli likert olarak uzmanlara sunulmuş ve güvenirlik 
analizi Miles ve Huberman (1994)’ın Uzlaşma Yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 
Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Testi Uzman Görüşlerinden Elde Edilen Veriler 

Öğretmen uygunluk testinde sorgulanan kriterler Uzlaşma Yüzdesi 

Sorunun kazanımlara uygunluğu 94,66 
Sorunun 8. sınıf düzeyine uygunluğu 90,66 
Sorunun zorluk seviyesi 85,33 
Sorunun dil bilgisi ve anlatım uygunluğu 93,33 
Sorunun planlanan kavram yanılgısını belirlemeye uygunluğu 84,00 

Test ilgili konu kazanımları ve alan yazın dikkate alınarak toplam 34 olası kavram yanılgısı çerçevesinde 
hazırlanmış ve 16 sorudan oluşmuştur. Testin ikinci aşaması ile doğru-çeldirici şıkların kullanılması 16 soru 
çerçevesinde 34 olası yanılgının dikkate alınabilmesini desteklemiştir. Testin birinci aşamasından alınabilecek 
maksimum puan 16’dır. “Üç Aşamalı Kavram Yanılgıları Belirleme Testi’’ nde kullanılan sorularda 
karşılaşabilecek olası kavram yanılgıları Tablo 2’de verilmiştir. KYBT’nin son hali uygulama öğrencilerinden farklı, 
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24 kişilik pilot gruba uygulanmış ve testin çözümü için öğrencilere 50 dakikalık süre verilmesi gerektiğine karar 
verilmiştir. 

Tablo 2 
Doğrusal Denklemler ve Eğim Konusunda Olası Kavram Yanılgıları 

Madde numarası Olası Kavram Yanılgıları 

1. Soru  K1: Koordinat sistemindeki noktaların yerlerini (x,y) sıralı ikilisi olarak değil, (y,x) sıralı 
ikilisi olarak düşünme. 
K2: Koordinat sistemindeki sıralı ikilileri pozitif gibi düşünme 
K3: Eksen üzerindeki noktaların yerlerini yerini yazarken (x,0) ve ya (0,y) gibi düşünmeyip, 
(x,x) ve (y,y) gibi düşünme. 

2. soru  K4:Eksenlere olan uzaklığı apsis ve ordinatın toplamı olarak düşünme. 
K5: İstenilen eksenine olan uzaklığı o noktada olan sayı olarak düşünme.( x eksenine olan 
uzaklık sorulunca apsis değeri, y eksenine olan uzaklık sorulunca ordinat değerini alma) 
K6: Uzaklığı pozitif olarak düşünememe. 

3. soru K7:Doğrusal ilişkide tabloda verilen değerler arasındaki artış miktarını sabit değer olarak 
düşünme. 
K8: Doğrusal ilişkide tabloda verilen değerler arasındaki artış miktarını y katsayısı olarak 
düşünme. 
K9: Doğrusal ilişkide tabloda verilen ilk değeri x değerinin katsayısı olarak düşünme. 

4. soru K10: Doğrusal ilişkide sabit artış miktarını hesaplayamama. 
K11: Orantısal ilişkiyi doğrusal ilişki olarak düşünme. 

5. soru K12: Sözel ifadeyle verilen değerler arasındaki artış miktarını y değişkeninin katsayısı 
olarak düşünme 
K13:Sözel ifadeyle verilen değerler arasındaki artış miktarını sabit terim olarak düşünme 

6. soru K14: Doğru grafiklerinin çizimlerinde x=a ve y=b şeklindeki doğruları orijinden geçen doğru 
grafiği olarak düşünme 

7. soru K15: Bir noktası verilen doğru için bu noktanın apsis değerini denklemin x katsayısı, 
ordinat değerini y değerinin katsayısı olarak düşünme. 

8. soru K16: Eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme. 
 

9. soru K17:Günlük yaşam durumlarına uygun olarak verilen doğru grafiğini yorumlayamama. 
 

10. soru K18: Eğimi yatay uzunluğun, dikey uzunluğa oranı olarak düşünme 
K19: Eğimi kısa kenarları toplamının, hipotenüs kenar uzunluğuna oranı olarak düşünme. 

11. soru K20: Eksenlere paralel doğrulardan x eksenine paralel olanların (y=a, a birer reel sayı) 
eğimlerinin bulunamaz olduğunu düşünme. 
K21: Eksenlere paralel olan doğrulardan y eksenine paralel olanların ( x=b, b birer reel 
sayı) eğimlerini 0 olarak düşünme. 

12. soru K22: Eksenlere paralel olan x=a ve ya y=b şeklinde verilen doğruların grafiğini çizememe. 
K23: Orijinden geçen y=ax şeklindeki doğruların grafiğini çizememe. 
K24: Orijinden geçmeyen y=ax+b şeklindeki doğruların grafiğini çizememe. 
K25:Orijinden geçmeyen y=ax+b  şeklindeki doğruları çizerken bulunan (x,0) ve (0,y) 
noktalarının gösterimini yanlış yapma. 

13. soru K26:ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini a/b olarak düşünme. 
K27: ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini a olarak düşünme. 
K28: ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini b/a olarak düşünme. 

14. soru K29: Eğimi y değerinde meydana gelen değişimin, x değerinde meydana gelen değişime 
oranı olarak düşünememe. 
K30: Tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme. 

15. soru K26:ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini a/b olarak düşünme. 
K28: ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini b/a olarak düşünme. 
K31:Eğimi verilen doğru denklemlerinde x katsayısını; y’nin katsayısına eğimin bölünmesi 
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olarak düşünme. 
K32: Eğimi verilen doğru denklemlerinde x katsayısını; y’nin katsayısı ile eğimin çarpımı 
olarak düşünme. 

16. soru K33: Sabit terimin, eğimle bulunabileceğini düşünme. 
K34: Eğimin sabit terim olduğunu düşünme. 

 

Kavram Karikatürleri Destekli Öğretim Etkinlikleri 

Öğrencilere uygulanan farklı öğretim yöntemlerine göre hazırlanan etkinlikler Tablo 2’de öğrencilerde 
karşılaşılabilecek kavram yanılgılarını gidermeye yönelik olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır. Her bir kazanım 
için farklı etkinlik oluşturulmuş, uygulanan öğretim yöntemlerine (Kavram karikatürleri destekli ve düz anlatım) 
göre bu etkinliklerin içerikleri ve problemleri aynı bilişsel çerçevede tasarlanmıştır. 

Veri toplama aracını hazırlamada dikkate alınan 34 kavram yanılgılarına uygun olarak beş farklı kazanım için beş 
farklı etkinlik tasarlanmış ve bu etkinliklerde toplamda 19 kavram karikatürü araştırmacılar tarafından 
oluşturulmuştur. Ortaokul Matematik Öğretim Programı (MEB, 2017) 8. sınıf “Doğrusal Denklemler” öğrenme 
alanına ait beş kazanım için oluşturulmuş beş farklı etkinlikte kullanılan kavram karikatürlerinden birer örnek  
Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo3 

Kazanımlar ve Örnek Kavram Karikatürleri 

Kazanımlar  Kavram Karikatürü Örneği 

Koordinat sistemini 
özellikleriyle tanır ve sıralı 
ikilileri gösterir. 

 

Aralarında doğrusal ilişki 
bulunan iki değişkenden 
birinin diğerine bağlı olarak 
nasıl değiştiğini tablo ve 
denklem ile ifade eder. 
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Doğrusal denklemlerin 
grafiğini çizer. 

 

Doğrusal ilişki içeren gerçek 
hayat durumlarına ait 
denklem, tablo ve grafiği 
oluşturur ve yorumlar. 

 

Doğrunun eğimini 
modellerle açıklar, doğrusal 
denklemleri ve grafiklerini 
eğimle ilişkilendirir. 
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Veri Analizi 

Araştırma bağlamında KBYT’den elde edilen veriler öğrencilerin uygulama öncesi (öntest) ve sonrasında 
(sontest) mevcut kavram yanılgılarının belirlenmesi bağlamında analiz edilmiş, analiz aşamasında betimsel ve 
gruplar arası farklılıkların analizi (ANCOVA) yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu amaçla öncelikle uygulama 
gruplarının uygulamalarda doğru cevap sayısına göre yanlış cevaplarının daha fazla olduğu maddeler belirlenmiş 
ve ilgili kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Sonrasında tüm gruplarda son testlerde ortaya konan ortak ve 
süreklilik gösteren kavram yanılgıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler öğretim yönteminin 
etkisinin belirlenmesi bağlamında analiz edilmiştir. 

Bulgular 

Testten elde edilen bulgular hem öğrenme-öğretme etkinlikleri öncesi hem sonrası test ortalama 
puanlarına ilişkin verilerin normal dağılım göstermesi (p=0,226) , ilişkili olması (0,673 ) ve varyanslarının 
homojen olmasından (p=0,575)  dolayı deney grubuna uygulanan kavram karikatürleri ile öğretim yönteminin, 
kontrol grubuna uygulanan düz anlatım öğretim yöntemine göre etkili olup olmadığını incelemek için 
öğrencilerin Kavram Yanılgıları Belirleme Testinden aldıkları ön test ve son test puanlara göre kovaryans analizi 
(ANCOVA) tercih edilmiştir. 

Tablo 4 

Deney Grubu ile Kontrol Grubu Öğrencilerinin Kavram Yanılgıları Belirleme Testinden Aldıkları Ön Test ve Son 
Test Puanlarına İlişkin ANCOVA Analizi Sonuçları 

Ölçüm değeri Kareler toplamı N F P 

Düzeltilmiş model 285,90 3 21,15 0,00 

Öğretim yöntemi 4,74 1 1,05 0,02 

Ön test 190,54 1 42,30 0,00 

Öğretim yöntemi – Öntest 19,18 1 4,26 0,04 

Toplam  6118,00 59   

 

Tablo 4’te verilen sonuçlara göre; deney grubu ile kontrol grubunun ön test ve son test sonuçları ilişkisi 
p=0,000< 0,05 çıkmıştır. Buna göre öğrencilerin ön test ve son test sonuçları arasındaki ilişki anlamlı olarak ifade 
edilebilir ve son test sonuçlarının uygulanan kavram karikatürleri ile öğretim yöntemi ve düz anlatım öğretim 
yöntemi ile ilişkisi p=0,019 < 0,05 çıkmıştır. Bu durum öğrencilerin Kavram Yanılgıları Belirleme Testinden 
aldıkları ön test ve son test puanlarının birbiriyle ilişkili olduğunu ve uygulanan öğretim yönteminin son test 
sonuçlarının kavram yanılgılarını gidermede farklılaştığını göstermektedir. 

Sonuç olarak; kavram karikatürleriyle öğretim yöntemi ve düz anlatım öğretim yöntemi öğrencilerdeki 
mevcut kavram yanılgılarını giderebilmede etkilidir fakat iki öğretim yöntemi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
Bu farklılık iki grup arasındaki kavram değişimlerine bakıldığında kavram karikatürleriyle öğretim yönteminin, 
düz anlatım öğretim yönteminde göre kavram yanılgılarını giderebilmede daha etkili olduğu söylenebilir. Bu 
farklılıklar Tablo 5, 6 ve Tablo 7’de sunulmuştur. Deney grubuna uygulanan kavram karikatürleriyle öğretim 
yönteminin kavram yanılgılarını gidermede etkisi Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5 

Deney Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Sonuçlarına Göre Daha Fazla Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları 

Madde Numarası Öğrencilerdeki Mevcut Kavram Yanılgısı 

4 K10: Doğrusal ilişkide sabit artış miktarını hesaplayamama. 
K11: Orantısal ilişkiyi doğrusal ilişki olarak düşünme. 

7* K15: Bir noktası verilen doğru için bu noktanın apsis değerini denklemin x katsayısı, 
ordinat değerini y değerinin katsayısı olarak düşünme. 

8* K16: Eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme. 

9 K17:Günlük yaşam durumlarına uygun olarak verilen doğru grafiğini yorumlayamama. 

11 K20: Eksenlere paralel doğrulardan x eksenine paralel olanların (y=a, a birer reel sayı) 
eğimlerinin bulunamaz olduğunu düşünme. 
K21: Eksenlere paralel olan doğrulardan y eksenine paralel olanların ( x=b, b birer reel 
sayı) eğimlerini 0 olarak düşünme. 

14* K29: Eğimi y değerinde meydana gelen değişimin, x değerinde meydana gelen değişime 
oranı olarak düşünememe. 
K30: Tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme. 

‘*’ işaretli madde numaraları son test sonucunda devam eden kavram yanılgılarıdır. 

 

Deney grubu öğrencilerinin uygulamalar sonrasında K15, K16, K29 ve K30 numaralı kavram yanılgılarına 
sahip olmaya devam ettiği görülmüştür. Kontrol grubuna uygulanan düz anlatım öğretim yönteminin kavram 
yanılgılarını gidermede etkisi Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6 

Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Sonuçlarına Göre Daha Fazla Sahip Oldukları Kavram 
Yanılgıları 

Madde Numarası Öğrencilerdeki Mevcut Kavram Yanılgısı 

2 K5: İstenilen eksenine olan uzaklığı o noktada olan sayı olarak düşünme.( x eksenine olan 
uzaklık sorulunca apsis değeri, y eksenine olan uzaklık sorulunca ordinat değerini alma) 

7* K15: Bir noktası verilen doğru için bu noktanın apsis değerini denklemin x katsayısı, 
ordinat değerini y değerinin katsayısı olarak düşünme. 

8* K16: Eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme. 

9* K17:Günlük yaşam durumlarına uygun olarak verilen doğru grafiğini yorumlayamama. 

11 K20: Eksenlere paralel doğrulardan x eksenine paralel olanların (y=a, a birer reel sayı) 
eğimlerinin bulunamaz olduğunu düşünme. 
K21: Eksenlere paralel olan doğrulardan y eksenine paralel olanların ( x=b, b birer reel 
sayı) eğimlerini 0 olarak düşünme. 

12 K25:Orijinden geçmeyen y=ax+b şeklindeki doğruları çizerken bulunan (x,0) ve (0,y) 
noktalarının gösterimini yanlış yapma. 

13* K26:ax+by+c=0 şeklindeki doğrunun eğimini a/b olarak düşünme. 

14* K29: Eğimi y değerinde meydana gelen değişimin, x değerinde meydana gelen değişime 
oranı olarak düşünememe. 
K30: Tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme. 

16 K33: Sabit terimin, eğimle bulunabileceğini düşünme. 
K34: Eğimin sabit terim olduğunu düşünme. 

‘*’ işaretli madde numaraları son test sonucunda devam eden kavram yanılgılarıdır. 
 

Kontrol grubu öğrencilerinin öğrenme-öğretme etkinlikleri sonrasında K15, K16, K17, K26, K29 ve K30 numaralı 
kavram yanılgılarına sahip olmaya devam ettiği görülmüştür. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin öğrenme-
öğretme etkinlikleri sonrası son testte devam eden kavram yanılgıları Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7 

Deney ve Kontrol Gruplarındaki Son testte Gözlenen Kavram Yanılgıları 

Mevcut Kavram Yanılgıları 

*K15: Bir noktası verilen doğru için bu noktanın apsis değerini denklemin x katsayısı, ordinat değerini y 
değerinin katsayısı olarak düşünme. 

*K16: Eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme. 

K17:Günlük yaşam durumlarına uygun olarak verilen doğru grafiğini yorumlayamama. 

K20: Eksenlere paralel doğrulardan x eksenine paralel olanların (y=a, a birer reel sayı) eğimlerinin 
bulunamaz olduğunu düşünme. 
K21: Eksenlere paralel olan doğrulardan y eksenine paralel olanların ( x=b, b birer reel sayı) eğimlerini 0 
olarak düşünme. 

*K29: Eğimi y değerinde meydana gelen değişimin, x değerinde meydana gelen değişime oranı olarak 
düşünememe. 
*K30: Tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme. 
‘*’ işaretli kavram yanılgıları son test sonucunda devam eden ortak kavram yanılgılarıdır. 
 

Tablo 7 incelendiğinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinde dördü ortak olmak üzere toplam 7 kavram 
yanılgısının süreklilik gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre ‘’bir noktası verilen doğru için bu noktanın apsis 
değerini denklemin x katsayısı, ordinat değerini y değerinin katsayısı olarak düşünme’’, “eksenleri kesen 
noktaları denklemde katsayı olarak düşünme” ve “tablo ile verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x (iki değerin oranı) 
olarak düşünme” yanılgılarının öğretim sonrasında da baskın kaldığını göstermiştir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğrencilerdeki kavram yanılgılarını giderebilmek için farklı öğretim, yöntem, teknikler kullanılabilir (Dereli, 
2008; Gültekin 2013; Yücesan,2013; Yıldırım, 2016; Erdem,2017, Uzun 2018). Bu bakımdan önemli olan seçilen 
öğretim yönteminin konuya uygun olması ve öğrencinin konuyu anlayabileceği öğretim yöntem ve tekniğinin 
seçilebilmesidir. Bu çalışma kapsamında ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin doğrusal denklemler ve eğim konusuyla 
ilgili olası kavram yanılgılarını tespit edilmeye çalışılmış, bu kavram yanılgılarının giderilmesi ve çözüm önerileri 
sunmak için kavram karikatürleriyle öğretim yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerinin 
doğrusal denklemler ve eğim konusunda kavram yanılgılarının giderilmesinde kavram karikatürleriyle yapılan 
destekleyici ve tamamlayıcı öğretim yönteminin düz anlatım öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Kavram karikatürleri; bir konuyla ilgili görselleştirmeye olanak vermesi, öğrencinin mevcut kavram 
yanılgısıyla karşılaşması ve sınıf ortamında tartışma yaptırarak kavramsal anlamayı sağlaması açısından kavram 
yanılgılarını giderebilmede önemli bir öğretim yöntemidir. Gültekin (2013), matematikteki bazı kavramlarla ilgili 
yanılgıları gidermede kavram karikatürleriyle zenginleştirilmiş öğrenme ortamının öğrencilerdeki kavram 
yanılgılarını gidermede etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Koğ ve Başer (2011), sekizinci sınıf öğrencilerine 
görselleştirme yaklaşımı ile işlenen derslerin öğrencilerin matematikte soyut düşünme becerilerini ve öğrenilmiş 
çaresizliklerini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir ve bu çalışmadan yola çıkarak eğitimde görsel materyaller 
kullanmanın öğrencinin cebirsel kavrama düzeylerini anlamlı düzeyde geliştireceğini saptamıştır. Bu çalışmalar 
öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermede kavram karikatürleriyle yapılan öğretimin etkililiğini ve çalışma 
sonucunu destekler niteliktedir. 

Destekleyici ve tamamlayıcı öğretim yöntemi olarak uygulanan kavram karikatürleriyle öğretim yöntemi 
ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin doğrusal denklemler ve eğim konusuyla ilgili olası kavram yanılgılarını 
giderebilmede etkili bir yöntem olduğu saptanmıştır. Bu duruma öğrencilerin doğrusal denklemler ve eğim 
konusuyla ilgili mevcut kavram yanılgılarını kavram karikatürleri aracılığıyla sınıf ortamında akran grubu ile 
tartışması ve yine akran grubu ile doğru sonuca ulaşması olumlu etki ettiği söylenebilir. 
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5. Sınıf Öğrencilerinin  “Güneş, Dünya ve Ay” Ünitesine İlişkin Sahip Oldukları 
Kavramlar Yanılgılarının Çizimler Yoluyla İncelenmesi  
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Öz 

 Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay ünitesine ilişkin bilgi düzeylerinin ve kavram 
yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın amacından hareketle, çalışma grubunu İstanbul’da yer 
alan devlet okullarında beşinci sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma 
grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme türüne başvurulmuştur. Çalışma, 
nitel araştırma yönteminden faydalanılarak yürütülmüştür. “Güneş, Dünya ve Ay” ilişkin bilişsel yapılarını ortaya 
koymak ve kavram yanılgılarını belirlemek için veri toplama aracı olarak çizimler kullanılmıştır. Veri toplama 
sürecinde, öğrenciler güneş, dünya ve ay ünitesine yönelik öğretim süreci tamamlandıktan, öğrencilerden 
konuya  ilişkin zihinlerinde canlanan olayları ve sahip oldukları düşünceleri çizmeleri istenmiştir. Çizimlerinin 
altına yazılı olarak anlatmak istediklerini açıklamaları ifade etmeleri belirtilmiştir. Araştırma sonucunda 
öğrencilerin, “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik bilgi sahibi olmalarına rağmen kavram yanılgılarının var 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin, gök cisimlerinin büyüklükleri, birbirleri arasındaki 
mesafeleri ve hareketleri açısından kavram yanılgılarına sahip oldukları ve bilimsel olarak bilgi eksiklerinin 
olduğu ortaya konulmuştur. Çalışma verileri bağlamında, öğrencilerin bu konuya ilişkin kavram yanılgılarının ve  
var olan bilgi eksiklerinin giderilmesi önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler:  Çizim Tekniği, Fen Öğretimi, Kavram Yanılgısı, Ortaokul Öğrencileri 

Abstract 

 In this study, it is aimed to determine the secondary school students' level of knowledge and their 
misconceptions about the Sun, Earth and Moon unit. Based on the purpose of the study, the study group 
consists of 30 students studying at the fifth grade in state schools in Istanbul. Criterion sampling type, one of 
the purposeful sampling methods, was used in determining the study group. The study was carried out using 
qualitative research method. Drawings were used as a data collection tool to reveal the cognitive structures of 
"Sun, Earth and Moon" and to identify misconceptions. During the data collection process, students were asked 
to draw the events that came to life in their minds and the thoughts they had about the subject after the 
teaching process for the sun, earth and moon unit was completed. It is stated that they express what they want 
to explain in writing under their drawings. As a result of the research, it was determined that students have 
misconceptions despite having knowledge about the unit "Sun, Earth and Moon". In addition, it was revealed in 
the study that the students had misconceptions in terms of the size of the celestial bodies, their distances and 
movements, and that they scientifically lacked knowledge. In the context of the study data, it is recommended 
to eliminate the students' misconceptions and existing knowledge deficiencies on this subject. 

Keywords: Drawing Technique, Misconception, Science Education, Secondary School Students 

 

Giriş 

 Fen eğitiminin ana hedeflerinden birisini, fene yönelik barındırmış olduğu sayısız soyut  kavramların 
okul öncesi çağdan itibaren doğru, anlamlı ve kalıcılığını sağlayacak bir biçimde öğretilmesini sağlamaktır 
(Kahraman, 2020). Fen eğitiminde kavramlar, nesnelerin, varlıkların, olayların veya olguların niteliklerinin 
soyutlanıp sınıflandırılması ya da genellemesi olarak tanımlanabilmektedir (Bakırcıoğlu, 2016). Öte yandan 
kavramlar, fertlerin zihinlerinde yapılandırmış olduğu kategorilerin benzer özellikleri taşımaları (Ayyıldız & 
Altun, 2013) ve bireylerin düşünmesine yardımcı olan zihinsel araçlar olarak açıklanabilmektedir (Tokcan, 2015). 
 Öğrenciler konulara ilişkin yeni bir kavramla karşı karşıya geldikleri süreçte kavramları doğru bir 
biçimde anlamlandırmadığında, öğrenim yaşamlarında gerçekleştirecekleri bir sonraki öğrenmeleri olumsuz 
etkilenecektir. Bu durumda öğrencilere kavramlara dayalı yanlış öğrenmeleri yani kavram yanılgılarının 
oluşmasını kapı aralayacaktır (Ercan, Taşdere & Ercan, 2010). Öğrenciler, kavramları bilimsel olarak kabul edilen 
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tanımlarından farklı olarak algılayabilmekte (Şen & Yılmaz, 2012) ve öğrenme öncesi ve sonrası kavramlarla ilgili 
bazı doğru olmayan fikirlerde bulunabilmektedir (Coştu, Ayas & Ünal, 2007). Kavram yanılgısı, öğrencilerin 
kavramlara yönelik bilimsel olarak kabul görülen anlamlarından farklı algılanıp; bu algıların ise sistemli ve 
devamlı bir şekilde sürdürmeleri olarak ifade edilmektedir (Okur & Gürel, 2016). Öğrenci zihinlerinde yanlış 
yapılanan kavramların, bireyle tarafından değiştirilmesi zorlaşmakta ve diğer ilişkili öğrenmeleri olumsuz 
etkilenmektedir (Dündar & Aksoy, 2010).  Kavram yanılgıları, öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine engel olmakla 
beraber akadenik başarılarını üzerinde de olumsuz olarak etkiler oluşturacaktır (Çavuş-Erdem & Gürbüz, 2017). 
Öğrencilerde oluşacak bu tür yanılgılar, eğitim-öğretimin belirli bir kademesinde olmayıp yaşam boyu devam 
edebilmektedir (Ecevit & Özdemir-Şimşek, 2017). Bu nedenle bireylerde var olan kavram yanılgılarının ortaya 
çıkarılması ve erken müdahale edilerek yanılgıların etkili bir yolla giderilmesi eğitimcilerin önceliği olmalıdır.  
 Fen bilimleri dersi öğretim programının temel amaçları arasında astronomi uygulamaları hakkında 
temel bilgiler kazandırılmasının yer alması (TTKB, 2018) ve son yıllarda bu ünitenin her ortaokul kademesinde ilk 
üniteye konulması, astronomi konularına gösterilmesi gereken önemi gözler önüne sermektedir. Fen 
bilimlerinde önemli bir konumda yer aldığı düşünülen astronomi konularında öğrencilerde  kavram yanılgılarının 
var olduğu,  en çok sorun yaşanan konuların başında Ay’ın hareketleri ve evreleri geldiğini ortaya koymuştur 
(Karamustafaoğlu, 2019). İlgili konuya ilişkin bilgilerin ve kavramların ne kadar anlaşıldığının belirlenmesi ve 
bireylerde mevcut kavram yanılgılarının tespit edilmesi gerekmektedir (Aykutlu & Şen, 2011). Buradan 
hareketle astronomi konularıa yönelik öğrenme, kavram yanılgısı ve bilişsel düzey araştırmaların 
gerçekleştirilmesinin önemli olabileceği düşünülmektedir. Güncel 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 
uygulanan fen öğretim programında astronomi konusuna, beşinci sınıf düzeyinde “Güneş, Dünya ve Ay” 
ünitesinde altında 7 farklı kazanım ile yer verilmektedir (MEB, 2018). Bu bağlamda fen bilimleri müfredatı 
içerisinde öğrencilerin, Güneş ve Ay’ın temel özelliklerini, şekillerini, boyutlarını ve yapılarını tanıyıp 
kavramaları; Güneş’in dönme hareketini kavramaları; Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini kavramaları; Dünya 
ve Ay arasında hareket ilişkisine bağlı olarak Ay’ın evrelerinin meydana geldiğini açıklamaları; Güneş, Dünya ve 
Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini kavramları; Dünya’da görülen yıkıcı doğa olayları hakkında bilgi ve beceriler 
kazanmaları hedeflenmektedir. 
 Öğrencilerde var olan mevcut kavram yanılgılarını belirlenmesinde birçok eğitim araçlarından 
faydalanılabilmektedir. Bu amaçla uygulanan başarı testleri, iki ve  üç aşamalı teşhis testleri, anketler, yazılı 
açıklama, çizim, kelime ilişkilendirme, kavram haritası, anlam çözümleme tabloları, birebir yapılan görüşmeler 
ile kavram yanılgıları saptanabilmektedir (Gödek, Polat & Kaya, 2018).  Ancak fikirlerini sözcükler ile ifade 
edemeyen bireyler için genellikle açık uçlu bir sorgulama yaklaşımı olarak çizimlerin kullanılması önerilmektedir 
(Aydoğdu & Kesercioğlu, 2005; Harman, Aksan & Çelikler, 2015). 
 Fen bilimlerinde yer alan astronomi konuları birçok araştırmacının çalışma alanı oluşturmaktadır. 
Bababoğlu ve Keleş (2017) tarafından 6. sınıf öğrencilerinin Dünya, Ay ve Güneş kavramlarını öğretim öncesi ve 
sonrası betimleme durumlarını çizimler aracılığıyla belirlemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bostan-
Sarıoğlan & Bayırlı (2017) yaptıkları çalışmada altıncı sınıf öğrencilerini sorgulamaya dayalı öğretiminin 
kullanılmasının Ay’ın evreleri konusuda öğrencilerin kavramsal anlamalarına etkisini incelemişlerdir. evreleri 
konusunu anlamalarını ve astronomiye karşı olan tutumlarını incelemiştir. Karadağ (2018), altıncı sınıfta 
öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin Ay’ın evreleri ve evrelerin oluşum sebepleri konusundaki kavramsal 
anlama düzeylerini belirlemiş ve bilgisayar destekli sorgulamaya dayalı öğretim yönteminin işitme engelli 
öğrencilerin kavramsal değişimlerine etkisini incelemiştir.  
 Astronomi konulara yönelik kavram yanılgılarının saptanması, öğretmenlerin bu konularda 
öğrencilerde gerçekleşecek yanlış öğrenmelerin önüne geçebilmelerine ve öğrencilere akademik anlamda fayda 
sağlamalarında önemli olabileceği düşünülmektedir. Öğretmenlere, bu konuda sahip oldukları kavram 
yanılgılarının düzeltebilmelerine ve öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz etkileyecek eksiklerini 
tamamlayabilmelerine imkan sunacağı beklenmektedir. Öte yandan çalışmada saptanan kavram yanılgılarının, 
öğretim yapacak bireylere öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgıları hakkında ip uçları sağlayabileceği ön 
görülmektedir. Böylelikle konu anlatımı gerçekleştirilmeden önce öğrenme sürecinin ilk aşamasında 
öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını giderebilme fırsatı kazanabilecektir.  Ayrıca elde edilen kavram 
yanılgıları veriler doğrultusunda, ders kitaplarında ve kaynaklarda yer alan öğrencilerde kavram yanılgılarına 
neden olabilecek cümleler düzenlenebilecektir. Kısacası çalışma bağlamında, astronomi konularında etkin ve 
doğru bir kavram öğretimi yapılabilmesine çabası içerisinde olunması gerektiğini göstermek, astronomi 
konularında var olan kavram yanılgılarına da dikkat çekilmek istenmiştir. Gerçekleştirilen araştırmada beşinci 
sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay kavramlarına ilişkin bilgi düzeylerinin ve kavram yanılgılarının 
belirlenmesi amçlanmıştır. 
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Yöntem 

Araştırma Modeli 

 Araştırma, 5.sınıf öğrencilerinin “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine ilişkin var olan kavram yanılgılarını 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin zihinlerinde oluşturmuş oldukları 
yapıların belirlenen konuya ve kavramlara dönük kurulan ilişkilerin mevcut haliyle tespit edilebilmesine olanak 
tanıyan betimsel nitelikli tarama modeli  gerçekleştirilmiştir (Çepni, 2014). 

Çalışma Grubu 

 Araştırmanın katılımcıları, 2019–2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde farklı illerde görev yapan, 22'i kız 
8'si erkek olmak üzere toplam 30 kişiden oluşan, beşinci sınıfta öğrenim gören ortaokul öğrencileridir. 
Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt  örneklemesi türü seçilmiştir. Çalışma grubunun, çalışılan 
problemle ilgili olarak istenilen özelliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler veya durumlardan oluşmasıdır 
(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2012). Bu örnekleme yönteminin amacı, araştırmacı 
tarafından oluşturulan veya daha önceden oluşturulmuş ölçüt ya da ölçütleri karşılayan çalışma grubuyla 
çalışmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2008). Bu araştırma kapsamında veri toplanan öğrenciler belirlenirken, “Dünya, 
Güneş ve Ay” ünitesini işlemiş olmaları ve bu konuda bilgi sahibi olmaları dikkate alınarak çalışma grubu 
oluşturulmuştur.  

Veri Toplama Araçları 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak çizimlerden faydalanılarak öğrencilerin sahip olduğu kavram 
yanılgıları belirlenilmeye çalışılmıştır. Çizimlerin, öğrencilerin duygu ve fikirlerini daha samimi bir biçimde 
yansıtabildikleri bir yol olarak görülmesi sebebiyle, kavramlara yöenlik yanılgılar daha kolay saptanmaktadır 
(Özsoy & Ahi, 2014). Buradan hareketle beşinci sınıf öğrencilerinin gelişim düzeyleri ve hazırbulunuşlukları 
dikkate alındığında, çizimler aracaılığıyla öğrencilerin “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik kavram 
yanılgılarının ortaya çıkarılması uygun görülmüştür. 

Veri Analizi 

 Araştırmada veri toplama sürecinde elde edilen veriler içerik analizinden faydalanılarak analiz 
edilmiştir. Öğrencilerin yapmış oldukları çizimler ve yazmış oldukları açıklamaların içerik analizleri yapılırken, 
benzer veriler bir araya getirilerek benzer kavram yanılgılarını bir arada getiren kategoriler oluşturulmuştur. 
Elde edilen verilerin frekans-yüzde değerleri hesaplanarak, tablo ve grafik halinde yer verilmiştir. 
 Çalışmada öğrencilerin anlama düzeyleri, herhangi bir çizime rastlanmayan, temsili olmayan çizimler, 
kavram yanılgısı içeren çizimler, kısmen temsili anlamaya işaret eden çizimler ve kapsamlı detaylı anlama 
gösteren çizimler olmak üzere toplamda beş kavramsal anlama seviyesine dayandırılarak (Dikmenli, 2010; 
Çardak & Dikmenli, 2018) analiz edilmiştir. Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgıları, “Büyüklüklerine İlişkin 
Kavram Yanılgıları”, “Şekillerine İlişkin Kavram Yanılgıları”, “Hareket Yönlerine İlişkin Kavram Yanılgılar”, 
“Mesafelerine İlişkin Kavram Yanılgıları”, “Ayın Evrelerine İlişkin Kavram Yanılgıları” ve “Niteliklerine İlişkin 
Kavram Yanılgıları” olmak üzere 6 kategori altında değerlendirilmiştir. 

Verilerin Güvernirliliği 

 Yapılan çizimler değerlendirilirken sanatsal veya estetiksel ölçütler göz önüne alınmayarak, nesnel bir 
yaklaşım sergilenmeye gayret gösterilmiştir. Ayrıca çizimlerin değerlendirilme sürecinde çizim yeteneği dikkate 
alınmamıştır. Çizimlere ait veriler ilgili iki farklı fen eğitimi alan uzmanı ve  araştırmacı tarafından 
değerlendirilmiştir ve güvenirlik hesaplaması Miles ve Huberman’ın (2016) güvenirlik formülü kullanılarak 
hesaplanmıştır. Hesaplanan değerin en az 70 olması gerekmektedir (Miles ve Huberman, 2016). Bu doğrultuda, 
araştırmanın güvenilirliği; Güvenilirlik: Görüş Birliği/Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı formülü kullanılarak 
hesaplanmıştır. Görüşme sorularının güvenirlik yüzdeleri her soru için ayrı ayrı hesaplanmış ve ortalama değer 
% 91 olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla da literatürden yola çıkılarak, değerlendiriciler arası güvenirliğin 
sağlanmış olduğu anlaşılmaktadır.  
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Bulgular 

 Öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu çizimleri doğrultusunda elde edilen veriler analiz edilmiştir ve bu 
bölümde yer verilmiştir. Kavramsal anlama düzeyleri; çizim yok, temsili olmayan çizim, kavram yanılgısı olan 
çizim, kısmi anlama gösteren çizim ve derinlemesine anlama gösteren çizimler olarak sınıflandırılarak kategorize 
edilmiştir. Öğrencilerin Güneş, Dünya ve Ay ünitesine yönelik anlama düzeylerilerini ifade eden verilerin frekans 
ve yüzdelik değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 
 
Tablo 1.  
Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Ünitesine Yönelik Anlama Düzeylerine İlişkin Frekans ve Yüzdelik Değerleri 

Kategori Anlama Düzeyi Frekans Yüzdelik (%) 

Kategori 1 Çizime Rastlanmayan Kağıtlar 2 6,7 

Kategori 2 Temsili Olmayan Çizimler 5 16,7 

Kategori 3 Kavram Yanılgısı İçeren Çizimler 16 53,3 

Kategori 4 Kısmi Anlama Gösteren Çizimler 4 13,3 

Kategori 5 Tam Anlama Gösteren Çizimler 3 10 

 Tablo1 incelendiğinde, öğrencilerin çizimlerinin belirlenen kategorilere göre anlama düzeyleri 
görülmektedir. Öğrencilerin %6,7’sinin üniteye yönelik bilgi düzeylerini çizimler aracılığıyla açıklayamadığı 
anlaşılmaktadır. %16,7’sinin üniteye yönelik temsili olmayan ve  %13,3’ünün kısmi anlama gösterebilecek 
çizimler gerçekleştirdiği çizimler yaptığına tablodan ulaşılmaktadır. %53,3’ünün üniteye ilişkin sahip oldukları 
kavram yanılgılarını yansıtan çizimler gerçekleştirmiş. Ayrıca %10’luk bir kısım öğrencinin ise konuya dair 
derinlemesine(tam) anlama gösteren çizimler ortaya koydukları belirlenmiştir.  

 

Şekil 1. Temsili Olmayan Çizim (Kategori 2), Ö5E. 

 Şekil 1 incelendiğinde, temsili olmayan çizim kategorisine dâhil edilmiş bir Ö5E kodlu öğrenci çizimi 
görülmektedir. Öğrencinin yapmış olduğu çizimde doğrudan herhangi bir kavramı verememiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Çizmiş olduğu şeklin neyi ifade ettiğine dair bir bulgu görülmemektedir. 

 
Şekil 2. Kavram Yanılgısı İçeren Çizim (Kategori 3), Ö12K. 
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 Şekil 2 incelendiğinde, kavram yanılgısı içeren çizim kategorisine dâhil edilmiş bir Ö12K kodlu öğrenci 
çizimi görülmektedir. Çizimde yıldızların öğrenciler tarafından küre şeklinde çizilmesi gerekirken, beş köşeli bir 
biçimde çizildiği göze çarpmaktadır. Ayrıca ayın evreleri çizilirken Dünya ile Ay arasındaki mesafenin öğrenciler 
tarafından dikkate alınmadığı da anlaşılmaktadır.  

 
Şekil 3. Kavram Yanılgısı İçeren Çizim (Kategori 3), Ö23E. 

 
 Şekil 3 incelendiğinde, kavram yanılgısı içeren çizim kategorisine dâhil edilmiş bir Ö23E kodlu öğrenci 
çizimi görülmektedir. Çizimde öğrencinin Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığını Ay’a olan uzaklığından daha yakın 
çizmiş olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan öğrenciler resmetmiş olduğu gök cisimlerinin dönme hareketlerini ve 
yönlerinin belirtmemişlerdir. Ayrıca ayın evrelerinden şişkin ay ve hilal evrelerini tam olarak çizememiştir.  

 

Şekil 4. Kısmi Anlama İçeren Çizimler (Kategori 4), Ö19E. 
 Şekil 4 incelendiğinde, kısmi anlama içeren çizim kategorisine dâhil edilmiş bir Ö19E kodlu öğrenci 
çizimi görülmektedir. Öğrenci her ne kadar doğru bir çizim yapmamış olsa da bazı kavramlara hâkim olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayın evrelerini daha açıklayıcı çizmiş olduğu ancak Dünya’dan görünüşü ile Ay’ın görünümü 
arasındaki farklı belirgin olarak bilmemektedir. Gök cisimlerinin kendi eksenlerinde saat yönünde dönmüş 
olduklarını çizimde belirtmiş olmalarına rağmen dolanma hareketlerini belirtmemişlerdir. Çizimde göze çarpan 
diğer nokta ise öğrencinin Dünya’yı Ay’dan büyük çizerken; Güneş ile neredeyse aynı yakınlıkta çizmesidir.  
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Şekil 5. Kısmi Anlama İçeren Çizimler (Kategori 4), Ö28K. 

 
 Şekil 5 incelendiğinde, kısmi anlama içeren çizim kategorisine dâhil edilmiş bir Ö28K kodlu öğrenci 
çizimi görülmektedir. Öğrencinin yapmış oldukları çizimler doğrultusunda evrelerine kısmen hâkim olduğu 
belirtilebilir. Daha açıklayıcı çizmiş olduğu ancak Dünya’dan görünüşü ile Ay’ın görünümü arasındaki farklı 
belirgin olarak bilmemektedir. 

 

Şekil 6. Tam Anlama Gösteren Çizimler (Kategori 4), Ö14E 
 

 Şekil 6 incelendiğinde, tam anlama içeren çizim kategorisine dâhil edilmiş bir Ö14E kodlu öğrenci çizimi 
görülmektedir. Öğrencinin yapmış oldukları çizimler doğrultusunda ünite kapsamında “Ay’ın Evreleri” konusuna 
ilişkin bilgileri anlamış olduğu ve kavram yanılgısına sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Öğrencinin Ay’ın ana ve ara 
evrelerinin Dünya’dan görünümlerini doğru çizmiş olduğu görülmektedir. Ayrıca, Ay’ın ana evreleri arasında bir 
hafta olduğu bilgisini de bildiği anlaşılmaktadır. Öğrencinin gök cisimlerinin saat yönünün tersine dönme 
hareketi yaptıklarını da çiziminde belirtmektedir. 

Öğrencilerin “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik çizimlerinde belirtmiş oldukları anahtar kavramların 
frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. 
 Öğrencilerin Güneş, Dünya ve Ay Ünitesine Yönelik Çizimleinde Belirtmiş Oldukları Anahtar Kavramların Frekans 
ve Yüzdelik Değerleri 

Anahtar Kavramlar Frekans Yüzdelik 

Güneş 28 93,3 

Dünya 28 93,3 

Ay 27 90 

Yıldız 25 83,3 

Küre 23 76,66 

Uydu 20 66,7 

Katman 17 56,7 

Krater 16 53,3 

Dönme 14 46,7 

Hilal 13 43,3 

İlk dördün 12 40 

Son dördün 12 40 

Isı 10 33,3 

Işık 10 33,3 

Dolunay 10 33,3 

Atmosfer 9 30 

Güneş lekeleri 9 30 

Yapay 9 30 

Saat yönü tersi 9 30 

Yaşam 7 23,3 

Doğal 7 23,3 

Saat yönü  6 20 

Yeniay 6 20 

Dolanma 6 20 

Çekirdek 6 20 

Teleskop 5 16,7 

Renk küre 4 13,3 

Top 3 10 

Gece- gündüz 2 6,7 
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Oksijen 2 6,7 

Yuvarlak 2 6,7 

Top 2 6,7 

Taç küre 2 6,7 

Renk küre 2 6,7 

Hava olayı 1 3,3 

Çukur 1 3,3 

 
 Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin Güneş, Dünya ve Ay ünitesine yönelik çizimlerinde belirtmiş 
oldukları kavramlar görülmektedir. Öğrencilerin % ile en fazla “Güneş” ve “Dünya” kavramını, bunu takiben de 
“Ay” kavramını % 93,3 oranla çizmiş oldukları anlaşılmaktadır. En az ise %3,3’lük oranla “Çukur”, “Hava Olayı” 
kavramlarının çizimlerde yer aldığına ulaşılmaktadır. 
Öğrencilerin “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik çizimlerinde saptanan kavram yanılgılarının benzer 
özelliklerine dayalı olarak oluşturulan kategoriler ve frekans dağılımları Şekil 7’de sunulmuştur.  
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Kavram Yanılgıları Dağılımı

       
Şekil 7. Öğrencilerin Güneş, Dünya ve Ay Ünitesine Yönelik Tepit Edilen Kavram Yanılgılarının Kategorik Frekans 

Değerleri. 

 Şekil 7 incelendiğinde, öğrencilerin Güneş, Dünya ve Ay ünitesine yönelik çizimlerinde tespit edilen 
kavram yanılgılarının kategorik frekans değerleri görülmektedir. Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının 
en fazla gök cisimlerinin hareket çeşitleri, süreleri ve yönlerine ilişkin bilgilerinin yer aldığı “hareketlerine ilişkin 
kavram yanılgıları kategorisinde bulunduğu; en az ise gök cisimlerinin şekillerine yönelik bilgilerinin yer aldığı 
“Şekillerine İlişkin Kavram Yanılgıları” kategorisi başlığı altında var olduğu şekilde anlaşılmaktadır.  
Öğrencilerin “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik tespit edilen kavram yanılgılarının frekans ve yüzdelik 
değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3.  
Öğrencilerin Güneş, Dünya ve Ay Ünitesine Yönelik Tepit Edilen Kavram Yanılgılarının Frekans ve Yüzdelik 
Değerleri  

KATEGORİ KAVRAM YANILGISI FREKANS YÜZDELİK 

 
 
 
 
 
 
Hareketlerine  
İlişkin 
 

Gök Cisimlerinin Kendi Ekseninde 
Dönme Hareketlerinin Saat 
Yönünde 

6 20 

Dönme ve Dolanma Hareketlerini 
Karıştırma 

2 6,7 

Dünya’nın Güneşin Etrafında 
Dolanma Hareketi Saat Yönünde 

1 3,3 

Ay Dünya Etrafında  Dolanma 
Hareketi Yapmama 

1 3,3 

Ay’ın Güneş Etrafında Dolanma 
Harketi Yoktur. 

1 3,3 

Ayın kendi eksenindeki hareketini 
24 gün 

1 3,3 

Güneş’in dönme hareketi süresi bir 
yıl 

1 3,3 

 
Büyüklüklerine 
İlişkin 

Ay Dünya’dan Büyük 5 16,7 

Hepsi Aynı Büyüklükte 5 16,7 

Dünya Güneş’ten Büyük 1 3,3 

 
Mesafelerine  
İlişkin 

Dünyanın Güneş’e Olan Uzaklığını 
Ay’dan Daha Yakın 

4 13,3 

Dünya En Yakın Gök Cismini 
Güneştir 

3 10 

Aynı Doğrultuda Değiller 2 6,7 

 
Ayın Evrelerine 
 İlişkin 

Dünyadan Görünüşleri İle Ayın 
Görünümlerini Karıştırma 

5 16,7 

İlkdördün ve Sondördünü 
Karıştırma 

2 6,7 

 
Niteliklerine 
 İlişkin 

Ayın atmosferini tamamen yoktur 3 10 

Güneş lekeleri tamamen soğuktur. 1 3,3 

Ay yapay ışık kaynağıdır 1 3,3 

Dünya’da hiç krater yok 1 3,3 

Şekillerine  
İlişkin 

Elips-Çember 1 3,3 

Ayın hilal şekli olması 1 3,3 

Yıldızların küresel olmaması 2 6,7 

  

 Tablo 3 incelendiğinde belirlenen kategori başlıklarında yer alan kavram yanılgılarının neler olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin, “Hareketlerine İlişkin Kavram Yanılgıları” kategorisi altında en fazla gök cisimlerinin 
dönme yönlerinde kavram yanılgısı yaşadıklarını, “Büyüklüklerine İlişkin Kavram Yanılgıları” kategorisi altında 
gök cisimlerinin büyüklüklerine yönelik kavram yanılgılarının olduğunu, “Mesafelerine İlişkin Kavram Yanılgıları” 
kategorisi altında gök cisimlerin yakınlık ve uzaklarına yönelik yanılgılarının var olduğunu, “Ayın Evrelerine İlişkin 
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Kavram Yanılgıları” kategorisi altında en fazla ayın görünümleri ve Dünya’dan bakıldığındaki görünüşlerinin 
karmaşa yaşadıklarını, “Şekillerine İlişkin Kavram Yanılgıları” kategorisinde gök cisimlerinin belirgin bir 
küresellikte olmamasına yönelik yanılgılarına rastlandığı tablodan anlaşılmaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Bu araştırmada, beşinci sınıf öğrencilerinin “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine ilişkin bilişsel yapılarının 
ortaya koyulmasını ve kavram yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çizimler aracılığıyla, bireylerin sahip 
olduğu  bilgilerin ve kavramların kelimeler ile sınırlandırılmadan ortaya konulması sağlanmaktadır (Ayas, 2006). 
Buradan hareketle, öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının ortaya konulmasında çizim tekniğinin 
uygulanmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ise çalışamada çizimler tekniği 
aracılığıyla elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgıları tespit edilmiştir. 
 Öğrencilerin %6,7’sinin “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik bilgi düzeylerini çizimler aracılığıyla 
açıklayamadığı ortaya konulmuştur. Bireylerin çok az bir bölümünün konuya ilişkin bilgilerini ifade edebilecek 
bilgi donanımına sahip olmadığını söylenebilir. Ayrıca öğrencilerden %16,7’sinin temsili olmayan yani tam 
anlama içermeyen çizimler gerçekleştirmesi, öğrencilerin konuya ilişki daha yüzeysel bilgi ve daha sınırlı sayıda 
bilgi sahibi olduklarının göstergesi olabilir (Balbağ, 2018). Öte yandan öğrencilerin %10’luk bir kısmının ise 
konuya dair derinlemesine anlama gösteren çizimler gerçekleştirmiş olması, bu konuda bir kısım öğrencinin 
yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğunu ve kavram yanılgısına sahip olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 
oran az da olsa yanılgıya sahip olmayan öğrencilerin var olması sevindirici bir durum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
 Öğrenciler en çok Güneş, Dünya, Ay, Yıldız, Küre anahtar kavramlarını; en az ise hava olayları ve çukur 
anahtar kavramlarını kullandıkları belirlenmiştir. Bu durum, öğrencilerin zihinlerinde Güneş, Dünya, Ay 
kavramlarının diğer kavramlara nazaran daha fazla kalıcılığının sağlandığı yönünde yorumlanabilir. Bu 
kavramların günlük hayatta daha fazla kullanılması, geçmiş ilkokul çağlarında öğretilmiş olan anahtar kavramlar 
olması ve önceki öğrenmelerinden hatırlamaları sebebiyle akılda kalıcılığının fazla olmalarına dayandırılabilir. 
Öğrencilerin belirtmiş oldukları kavramlarda Güneş’in katmanlarının isimlerine yer vermiş oldukları 
görülmektedir. Güneş’in katmanlarından en fazla çekirdek katmanını belirtmiş olmaları, çekirdek katmanının 
hem Dünya hem de Güneş gök cisimlerinde bulunması dolayısıyla öğrencilerin en çok aşina oldukları katman 
olabileceği  gerekçe gösterilebilir. Ayrıca öğrencilerin ışık küre katmanını hiç kullanmamış olmaları da göze 
çarpmaktadır. Buradan öğrencilerin ışık küre kavramını yeni öğrenmeleri nedeniyle akıllarına getirememe 
ihtimalini öne sürülebilir. Öğrencilerin Ay’ın evreleini kavram olarak ifade etmeleri, evrelerine öğrendiklerine 
işaret verebilmektedir. Fakat bu noktada göze çarpan öğrencilerin en çok hilal evresini yazmış olmalarıdır. 
Öğrenciler tarafından ay deyince zihinlerinde öncelik olarak hilal kavramı çağırışımının yapılması, Türk 
bayrağında yer alan Ay’ın hilal biçiminde olması ve kültürel değerlerden ay-yıldız  algısına sahip olmalarıyla 
ilişkilendirilmektedir (Bababoğlu &  Keleş, 2018). 
 Araştırma bağlamında öğrencilerin ayın evrelerinin sahip olduğu görünümleri ile Dünya’dan 
bakıldığındaki görüntülerini ayırt etmekte karmaşa yaşadıkları ve zihinlerinde Ay’ın evrelerine yönelik kavram 
yanılgılarının var olduğu saptanmıştır. Karamustafaoğlu (2019) tarafından sunulan raporda, Ay’ın hareketleri ve 
evreleri konusunun öğrencilerin en fazla sorun yaşamış olduğu konuların başında geldiği belirtilmektedir. Bu 
anlamda ortaya konulan rapor araştırmada elde edilen sonuçlar ile birebir desteklemektedir. Aynı şekilde bu 
verileri doğrularcasına alan yazında yapılan pek çok çalışma, ayın evreleri ve hareketleri konusunda çok sayıda 
kavram yanılgısı yaşandığını ortaya koymuştur (Parnafes, 2012; Trundle, Atwood, Christopher & Saçkes, 2010; 
Wilhelm, 2009).  
 Araştırmada öğrencilerde rastlanılan kavram yanılgıları kategorilerinde en fazla yanılgının 
“Hareketlerine İlişkin Kavram Yanılgıları” olduğu tepit edilmiştir. Alan yazında gerçekleştirilen çalışmalar 
(Bozdemir, Ezberci-Çevik, Candan-Helvacı & Kurnaz, 2018; Kaplan & Çifci-Tekinarslan, 2013) en sık rastlanılan 
kavram yanılgılarından birinin Dünya’nın ve Ay’ın hareketlerine yönelik öğrencilerin sahip olduğu yanılgılar 
olduğunu işaret etmesi, mevcut çalışmayı desteklemektedir. Öğrencilern büyük çoğunluğu Güneş, Dünya ve 
Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönüşlerinin saat yönü tersinde gerçekleştirdiklerini bilmemektedir. Dönüş 
yönlerinin öğrenciler tarafından tam manasıyla kavranamamış olması, saat dönüş yönüne karar verememeleri 
ve onlar için halen somut olarak zihin çerçevelerinde oturtulamadığı sinyali verdiği görüşü öne sürülebilir. Bu 
görüş ise öğrencilerin beşinci sınıf olmaları ve gelişim düzeylerin henüz tamamlayamamış olmaları ve 
hazırnbulunuşluk anlamında yön kavramını kazanma aşamasında olabileceği sebebiyle ilişkilendirmek yanlış 
olmayacaktır. Ayrıca öğrencilerin yine büyük bir kısmının dönme ve dolanma hareketlerini ayırt edemedikleri 
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yönünde kavram yanılgıları mevcuttur. Bolat, Aydoğdu, Uluçınar-Sağır ve Değirmenci (2014), çalışmalarında 
dolanma kavramı konusunda çok büyük kavram yanılgılarının var olduğunun tespiti, çalışmamızı birebir 
destekler veri sunmaktadır. Alan yazında yer alan çalışmalarda (Doğru & Şeker, 2012; Plummer & Krajcik, 2010) 
destekler veriler bulunmakla beraber, Güneş-Dünya-Ay sistemi ve gök cisimlerinin hareketlerinde kavram 
yanılgılarının var olduğu  ortadadır. 
 Öğrencilerin en az kavram yanılgısına sahip oldukları kategorinin “Şekillerine İlişkin Kavram Yanılgıları” 
olduğu belirlenmiştir. Ancak Bolat et al.,(2014) yaptıkları çalışmada, en sık karşılaşılan kavram yanılgsının Güneş, 
Dünya ve Ay’ın şekline yönelik olduğunu ortaya koymuştur. Bu nokta iki çalışma birbiriyleriyle çelişmektedir. 
Burada araştırmaya katılım sağlayan öğrencilerin büyük bir kısmının gök cisimlerinin şekillerine yönelik sahip 
olduğu bilgi düzeylerinin iyi bir noktada olduğu veya geçmişte edindikleri bilgilerin kavram yanılgılarından uzak 
olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Her ne kadar şekil kategorisi altında kavram yanılgısı yok denecek kadar 
az olsa da;  oldukça az bir bölüm öğrencinin Ay’ı hilal olarak çizdikleri ve yıldızları küresel bir biçimde 
çizmedikleri görülmektedir. Benzer şekilde, Harman (2017) aracaılığıyşla gerçekleştirilen çalışmasında da beşinci 
sınıf öğrencilerinin Ay’ı hilal olarak betimlemiş olmaları,  mevcut sonuca destekleyici bir öğe oluşturmaktadır.  
 Öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip olduğu bir diğer kategorinin ise “Mesafelerine İlişkin Kavram 
Yanılgılar” olduğu belirtilmiştir. Öğrenciler Dünya’nın Güneş ile olan mesafesinin; Dünya’ın ay ile olan 
mesafesinden çok daha az olduğunu ifade eden yanılgılarının olduğu çalışma kapsamında ortaya konulmuştur. 
Halen öğrencilerin uzaklık-yakınlık anlamında yanılgılarının var olması, beklenilmeyen olumsuz bir durumdur. Bu 
noktada sahip olunan kavram yanılgılarının ortaya çıkmasına, Dünya’dan bakıldığında Güneş ve Ay’ın gözümüze 
neredeyse aynı yakınlıktaymış gibi görünmesinin yol açmış olabileceğini akıllara gelmektedir. 
 Öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip olduğu bir diğer kategorinin ise “Büyüklüklerine İlişkin Kavram 
Yanılgılar” olduğu belirtilmiştir. Öğrenciler Güneş, Dünya ve Ay’ın büyüklüklerinde kavram yanılgıları var olduğu, 
bireylerin gök cisimlerinin birbirine çok yakın bir büyüklükte göstermiş oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca Ay’ın 
Dünya’dan daha büyük veya Güneş’in Dünya’dan daha büyük olduğu kanısında olan öğrencilerin mevcuttur. 
Dünya üzerinde sayısız canlının yaşamı için gerekli ortamı sağlanması ve  sayısız cansız varlıkları barındırması 
sebebiyle  öğrenciler tarafından yeryüzünün çok büyük görünmüş olabilmesi bu tür yanılgıları beraberinde 
getirebileceği düşünülmektedir. Harman (2017), yaptığı araştırmada beşinci sınıf öğrencilerinin Dünya’nın 
Güneş’ten büyük olduğuna yönelik kavram yanılgılarının varlığını saptamış olması, çalışmaya dayanak  
sağlamaktaadır. Benzer biçimde alan yazında yer alan çok sayıda çalışma (Bolat et al., 2014; Harman, 2017; 
Kaplan & Çifci-Tekinarslan, 2013).  
 Öğrencilerin, “Niteliklerine İlişkin Kavram Yanılgılar” kategorisi altında da bir çok kavram yanılgılarının 
olduğu ortaya konulmuştur. Bazı öğrenciler halen Ay’ı doğal ışık kaynağı bilmektedirler. Ay’ın gece vakti 
Dünya’yi aydınlatabiliyor olması, öğrencilerin gözünde  Ay’ın doğal ışık kaynağı olarak görülmüş olabileceği 
yanılgısına kapı aralayabilmektedir. Diğer taraftan Ay üzerinde yaşam olmaması, hava olaylarının olmaması gibi 
etmenler Ay atmosferinin ince olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak öğrenciler Ay atmosferinin tamamen 
olmaması çıkarımını yaparak, zihinlerinde Ay atmosferi ile ilgili yanılgılar oluşturmuşlardır. Ayrıca katılımcı 
öğrenciler içerisinden Güneş’in bir gezegen olduğun savunanların bulunması, Güneş’i gece vakti gökyüzünde 
gözlemlemiş oldukları yıldızların nitelikleriyle özdeşleştirememiş olabilmeleri ihtimalini düşündürmektedir. 
Güneş üzerinde bulunan güneş lekelerinin diğer bölümlere nazaran daha soğuk olduğu bilgisi öğrenciler 
tarafından tamamen soğuk bölgeler olarak algılandığı da çalışma bağlamında tespit edilmiştir. 
 Özetle araştırmada “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik öğrencilerin sahip olduğu  bir çok kavram 
yanılgıları ortaya çıkarılmıştır. Öğrencilerin en fazla gök cisimlerinin hareketlerine ilişkin yanılgılarının olduğu 
göze çarpmaktadır. Dolayısıyla da öğrencilere bahsi geçen ünite anlatıldığında, gök cisimlerinin hareket türleri 
ve yönlerine ilişkin daha etkin bir anlatım yapılması ve yanılgıya sebebiyet verecek durumların ortadan 
kaldırılması sağlanmalıdır. Öte yandan Ay’ın evreleri konusu aktarılırken, Ay’ın Dünya’dan görünüşü ve 
görünümleri arasındaki fark net bir biçimde öğrencilere öğretilmeye gayret gösterilmelidir. Büyüklük ve 
sıralamalara yönelik oluşabilecek yanılgılara engel olunmalı ve var olan yanılgılar anında düzeltilmelidir. 
Öğrencilere konuya ilişkin kavramlar kazandırılırken zihinlerinde yer alan kavramlar yanılgıları ortaya 
çıkarılmalıdır ve var olan yanılgılar giderildikten sonra yeni kavramların öğretme işlemi gerçekleştirilmelidir. 
Eğitimcilerin konuya yönelik uygun bir öğrenme stiline karar vermeli ve  buna ilişkin etkin bir öğrenme ortamı 
hazırlamalıdır. Eğitimcilerin eğitim verecekleri bir konuda, öğrenci zihninde oluşan kavram yanılgılarını ne 
düzeyde ortadan kaldırıldığının belirlenebilmesi amacıyla ön test ve son test olarak  çizim tekniği uygulayabilir 
ve sonuçları mukayese edebilir. Kavram yanılgısı çalışacak bir araştırmacının, çizimleri farklı konulara ve 
kademelere yönelik yapabilmesi ya da başka bir teknikten faydalanarak kavram yanılgılarını ortaya çıkarabilmesi 
önerilmektedir. 
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Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Öz 
Düzenleme ve Kavramsal Anlama Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ülke BALCI, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye, 811751011@@uludag.edu.tr 

 

Öz 

 Bu çalışmanın amacı, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki öz düzenleme ve 
kavramsal anlama başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya Balıkesir ili merkezinde bulunan altı farklı 
devlet okulunda öğrenim gören 120 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öz düzenleme ölçeği ve manyetizma kavramsal anlama testi 
kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin fen ve teknoloji dersi manyetizma 
konusundaki son test başarı puanları ile bu derste kullandıkları öz düzenleyici öğrenme stratejilerinden 
tekrarlama, ayrıntılandırma, örgütleme, biliş üstü öz düzenleme alt boyutları arasında orta düzeyde, eleştirel 
düşünme alt boyutu arasında ise düşük düzeyde ama pozitif anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ancak, 
öğrencilerin son test puanlarına ait varyanslarının açıklanmasında en etkili yordayıcı olarak ön test puanları ve 
öz düzenleme stratejilerinden tekrarlama alt boyutu olduğu bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri dersi, korelasyon, manyetizma, öz düzenleme, sekizinci sınıf 

 

Abstract 

 The aim of this study is to investigate the relationship between the eighth grade students' achievement in 
self-regulation and conceptual understanding in science and technology course. 120 eighth grade students 
from six different public schools in Balıkesir participated in the study. In this study, descriptive research model 
was used. To collect data, self-regulation scale and magnetism conceptual test were used in this study. 
According to the results obtained in the study, it was found that there was a moderate and positive relationship 
between students' posttest achievement scores and the sub-level of self-regulatory learning strategies of 
repetition, detailing, organizing, self-cognitive they used in this course, and the low-level but positively 
significant relationship between critical thinking sub-dimensions. However, it was found that pre-test scores 
and repetition sub-dimension from self-regulation strategies were the most effective predictors in explaining 
the variances of students' post-test scores. 
Keywords: Correlation, eighth grade, magnetism, science course, self-regulation 

 

Giriş 

Bilim ve teknolojide son yıllarda meydana gelen baş döndürücü değişim ve gelişim ister istemez eğitim 
sistemlerini de bunlara uyumunu şart kılmakla birlikte bunlardan en iyi şekilde yaralanmasını da mecburi hale 
getirmektedir. Bu değişikliklerle birlikte, “kişinin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme/ öğretme teori ve 
yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler, bireylerden rollerini de etkilemiş ve onların yetişmesine hizmet edecek 
öğretim programlarının bireysel farklılıkları da dikkate alan” bir yapıda olması gerektiği Milli Eğitim Bakanlığının 
son Fen Bilimleri Ortaokul Müfredatında vurgulanmıştır (MEB, 2018). Ayrıca bu programda “bireylerin bilgi 
üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim 
becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. özelliklerde” olması gerektiği de 
belirtilmektedir (MEB, 2018). Bu hedefler kişilerin kendi öğrenme süreçlerini düzenleme gereksinimini veya öz 
düzenlemeye dayalı öğrenmeyi hem olumlu etkisi ve hem de başarıyı doğrudan etkilemesi ile ön plana çıkardığı 
söylenebilir (Altun, 2005; Caprara, Barbaranelli, Steca & Malone, 2006; Haşlaman & Aşkar, 2007; Schunk & 
Pajares, 2002; Tschannen-Moran & Johnson, 2011; Zimmerman, 2000). 

Bilhassa son otuz yıldan beri teknoloji alanındaki gelişmeler birlikte eğitim ortamında bilginin eskiden 
olduğu gibi pasif olarak aktarılmasının yerini aktif katılımlı kendi öğrenmesinin bilincinde, gereken bilgiye nasıl 
ve nerede ulaşacağını bilen öğrenicilere doğru bir değişim yaşanmaktadır (Sarıbaş, 2009). Fen ve teknoloji 
eğitimi ise bu değişim sürecinde çok önemli bir yere sahip olduğundan ülkemiz gibi birçok ülke bunun önemini 
kavramış ve bu konuda birçok araştırma, yatırım ve müfredatlarında iyileştirmeler yaparak destek olmaktadır 
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(MEB, 2005, 2013, 2018).  Ancak Fen eğitimi alanında yapılan birçok çalışma, öğrencilerin temel fen 
kavramlarını anlamada ve uygulamada problem yaşadıklarını göstermektedir (Duit, & Rhöneck, 1997; Hake, 
1998; Demirci & Çirkinoğlu, 2004; Duit, 2009; Demirci, 2015; Mazur, 1997; Redish, Saul, & Steinberg, 1997).  

Fen bilimlerinde, öğrencilerin güçlük yaşadığı fizik konuların başında soyut olması itibariyle elektrik ve 
manyetizma konuları yer alır ve bu konuların öğretilmesinde de bazı zorluklar yaşamaktadır (Chabay & 
Sherwood, 2006; Demirci & Çirkinoğlu, 2004; Gök & Erol, 2002; Günbatar & Sarı, 2005; Tanrıverdi, 2001; Turhan 
& Sarıkaya, 2006). 

Bu zorlukların üstesinden gelmek için öğrencilerin sürece aktif olarak katılmaları ve kendi sorumluluklarını 
almaları ile kendi öz düzenleme stratejileri oluşturmaları sayesinde başarılarını arttırmalarının mümkün 
olabileceği birçok çalışmada belirtilmektedir (Azevedo, Guthrie & Seibert, 2004; Bandura, 1986; İsrael, 2007; 
Pintrich, 2000; Schunk, 1994; Tzohar-Rozen & Kramarski, 2014; Wibrowski, Matthews, & Kitsantas, 2017; 
Zimmerman & Schunk, 2001). 

Genel olarak öz düzenlemeyi temel alan öğrenme modelleri incelendiğinde, öz düzenlemeyi Zimmerman 
(1990) ve Zhang ve Sternberg (2011), başarı elde etmek için kullanılan süreç ve eylemlerdeki işlem basamakları 
olarak Pintrich ve diğerleri (1991) ise bilişsel stratejiler ve kaynakları yönetme stratejileri olarak ele almaktadır. 
Aslında, öz düzenlemeyi temel alan araştırmalar, 1980'lerde öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerinin nasıl 
yöneticisi olabileceği ile ilgili soruya yanıt bulabilmek için ortaya çıkmıştır denebilir (Zimmerman 2001). Kavrama 
dayalı çalışmaların ise 1990'larda artmasıyla,  öz kontrol ve öz yönetim gibi öz düzenlemenin farklı yönlerini alan 
çalışmalar da yer almaya başlamıştır (Boekaerts, Pintrich, & Zeidner, 2000). 

Bununla birlikte Pintrich ve Schunk (2002), motivasyonu akademik ortamlardaki öğrenme ve başarının 
kayda değer bir belirteci olarak kabul ederken Wolters, Pintrich ve Karabenick (2005) ise, öğrenmenin zorlu bir 
süreç olduğunu, gerçekleşmesi sürecinde birçok engelle karşılaşıldığını, bu yüzden öğrenci motivasyonlarının 
olumlu bir şekilde tutulması ancak öz düzenlemeye dayalı öğrenmelerle gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir. 

Bu açılardan öz düzenlemeye dayalı öğrenmelere baktığımızda bireylerin hedeflerinin belirlenmesi 
planlanması, uygun stratejilerinin seçilmesi ve bunların uygulanarak değerlendirmesinde sorumluluk ve aktif 
katılımı sağlayabilmesi açısından yeni fen bilgisi müfredatına da önemli oranda destek ve katkı yapacağı da 
söylenebilir. 

Öz Düzenleme İle İlgili Çalışmalar 

Garcia ve Pintrich (1996) özerkliğin içsel motivasyon, öz yeterlik, göreve verilen değer ve sınav kaygısı 
üzerindeki etkisini incelemek üzere 365 üniversite öğrencisi ile bir çalışma yapmıştır. Çalışma sonuçlarına göre 
özerkliğin motivasyonel faktörlerle performansa göre daha yakından ilişkili olduğu, özerkliğin içsel motivasyonu, 
göreve verilen değeri ve öz yeterliği olumlu yönde etkilediği ifade edilmiştir. 

Chye, Walker ve Smith (1997) ise Avustralya ve Singapur Üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 451 
öğrenci ile yaptıkları çalışmada öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejileri ve motivasyonel inançları ile 
akademik başarıları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre hem yüksek strateji kullanımı ile 
yüksek öz yeterlik hem de yüksek öz yeterlik ile yüksek akademik başarı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ifade 
etmişlerdir. Ayrıca grupların öz düzenlemeye dayalı stratejilerden; kaynakları yönetme stratejilerinin alt 
boyutları olan organizasyon, zaman kullanımı ve çalışma çevresi ve çaba düzenlemesi stratejilerinde farklılıklar 
olduğu da belirtilmiştir. 

Mousoulides ve Philippou (2005) 194 öğretmen adayı ile öz düzenleme stratejilerini kullanma düzeyleri, 
motivasyonel inançlar ve matematik dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmada öz 
yeterlik düzeyinin matematik başarısını pozitif yönde etkileyen en önemli faktör olduğu ifade etmiştir. Ayrıca, öz 
düzenleme stratejileri ile matematik ders başarısı arasında negatif bir ilişki olduğunu belirtmiştir.  

Grinsven ve Tillema (2006) mesleki okullarda öğrenim gören 623 öğrenci ile yaptığı çalışmada, öğrencilerin 
bulundukları öğrenme ortamına yönelik algıları, motivasyonları ve öz düzenleme amaçlı kullandıkları öğrenme 
stratejilerini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejileri 
ve motivasyonları arasında doğrusal bir ilişki olduğu ve öğrenme ortamlarının da öğrencilerin öz düzenleme 
becerilerini etkilediği vurgulanmıştır. 
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İsrael (2007) 6.sınıf fen ve teknoloji dersini alan 44 öğrenci ile yaptığı çalışmada öz düzenleme eğitiminin 
öğrencilerin öz düzenleme becerileri, fen bilgisi öz yeterlilikleri ve fen başarısına etkisi ile öz düzenleme, fen 
bilgisi öz yeterliliği ve fen başarısı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, öz düzenleme 
eğitiminin öğrencilerin başarı, hatırlama düzeyleri ve fen bilgisi öz yeterliliği ile öz düzenlemenin bazı 
boyutlarında olumlu bir değişime yol açtığı ifade edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin öz düzenleme, fen bilgisi öz 
yeterliliği düzeyleri ile fen bilgisi başarıları arasında ise pozitif anlamlı bir ilişki olduğu ifade edilmiştir. Haşlaman 
ve Aşkar (2007) beş ayrı üniversiteden 836 öğrenci ile yaptıkları çalışmada programlama dersi ile ilgili öz 
düzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Programlama dersi alan öğrencilerin 
değer verme, dışsal hedefe yönelme, hedef belirleme, yineleme, öz yansıma, öz yeterlik algısı, çaba gösterme, 
akran öğrenimi ve zaman yönetiminden oluşan öz düzenleyici öğrenme stratejilerinin başarı ile ilgili varyansın 
%71’ini açıkladığı ifade edilmiştir. 

Özkan (2008), 21 farklı ilköğretim okulunda 1240 öğrenciye ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik 
inançları, öğrenme yaklaşımları, öz düzenleme becerileri ve fen başarıları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve fen başarıları ile ilişkili olduğu, öz düzenleyici 
öğrenme stratejilerinin de fen başarısını açıkladığı, ama öğrencilerin sahip oldukları epistemolojik inançların ise 
öz düzenleme becerilerine etki etmediği ifade edilmiştir. 

Kert (2008), Programlama Dilleri I dersini ilk defa alan 44 öğrenci ile Elektronik Performans Destek Sistemi 
(EPDS)’nin, öğrencilerin akademik başarılarına ve öz düzenlemeye dayalı öğrenme becerileri üzerine etkilerini 
incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre bilişsel ve biliş üstü stratejiler ile kaynakları yönetme stratejisi 
boyutlarında EPDS desteği alan grup lehine anlamlı bir fark olduğu ancak motivasyonel inançlar alt boyutunda 
öz düzenlemeye dayalı öğrenme beceri puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı ifade edilmiştir.  

Sarıbaş ve Bayram (2009), 54 fen bilgisi öğretmen adayı ile öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerini 
geliştirmeye yönelik fen bilgisi laboratuvarların adaylarının başarıları, kavramsal anlamaları, bilimsel işlem 
becerileri ve fen dersine yönelik tutumları üzerine etkilerini araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, 
öğretmen adaylarının motivasyonları ile öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerini geliştirmeye yönelik bir 
laboratuvar ortamında yapılan öğretimin kavramsal anlama düzeyini ve bilimsel işlem becerilerini geliştirdiğini 
ifade etmişlerdir. 

Çalışkan ve Selçuk (2010), genel fizik dersini alan 263 üniversite öğrencisi ile fizik problemlerini çözmede öz 
düzenleme stratejilerini kullanma düzeyleri ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma yapmışlardır. 
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin fizik problemlerini çözerken öz düzenleme stratejilerini sıklıkla 
kullandıkları, ancak kullanılan strateji ile cinsiyet arasında önemli bir fark olmadığı ifade edilmiştir. 

İlflazoglu ve Tümkaya (2008) sınıf öğretmeni adayları ile yaptıkları çalışmada öğrencilerinin motivasyonel 
inançları ile drama dersindeki akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını açıklarken Şahin 
(2010) ise, yine sınıf öğretmenleri ile yaptığı araştırmada genel matematik dersindeki akademik başarıları ile öz 
düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmış, öğretmen adaylarının öz düzenleme becerileri ve güdülenme 
düzeylerinin akademik başarı, cinsiyet ve öğrenme ortamına göre farklılık gösterdiğini ifade edilmiştir. 

Sağırlı ve Azapağası (2009) çalışmalarında toplam on bayan dokuz erkek öğrenciyle bireysel ve odak grup 
görüşmesi yaparak üniversite öğrencilerinin öz düzenleme becerilerini etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığını 
ve öğrencilerin öz düzenleme becerilerini düzenlemek için yaptıkları etkinlikleri incelemişlerdir. Araştırma 
sonuçlarına göre, öğrencilerin kısmen bilinçli bazılarının ise alışkanlıkları sonucu tekrarlama, ayrıntılandırma, 
örgütleme, biliş üstü öz düzenleme, arkadaştan öğrenme, yardım arama gibi öz düzenleme stratejilerini 
kullandıkları ifade edilmiştir.  

Aslan (2009) ilköğretim yedinci sınıf fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 
öğrencilerin derse yönelik motivasyonları ve bilimin doğasını anlama düzeyleri üzerine etkisini deneysel bir 
araştırma ile incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencileri 
arasında uygulama sonrası motivasyonun öz düzenleme, bilişsel strateji kullanımı, öz yeterlik, içsel değer alt 
boyutları açısından pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir farkın ortaya çıktığı ancak sınav kaygısı alt 
boyutu açısından ise yine deney grubu lehine zıt yönde bir fark olduğu ifade edilmiştir. 

Arsal (2010) günlüklerin fen bilgisi öğretmen adaylarının öz düzenleme stratejilerine etkisini 60 fen bilgisi 
öğretmen adayına (30 kontrol 30 deney grubu) motivasyon stratejileri ölçeği kullanarak incelemiştir. Araştırma 
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sonuçlarına göre öz düzenleme stratejilerini kullanan deney grubunun içsel motivasyon, konunun önemi, biliş 
bilgisi, zaman yönetimi stratejilerinde kontrol grubuna göre anlamlı farklılık gösterdiği belirtilmiştir. 

 Ilgaz (2011) fen ve teknoloji dersini alan 1286 ortaokul öğrencisi ile yaptıkları çalışmada cinsiyet ve sınıf 
düzeyine göre kullandıkları öz düzenleme öğrenme stratejileri ile bu dersteki öz yeterlik ve özerklik algılarını 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin bilişsel öğrenme stratejilerinden en çok 
örgütleme stratejisini; kaynak yönetim stratejilerinde ise en çok yardım arama stratejilerini kullandıkları ifade 
edilmiştir. Ayrıca, Grafik Örgütleyici Stratejiler ve Kaynak Yönetim Stratejileri hariç kullanılan ölçekler ve alt 
boyutlarında kız öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu; ancak sınıflara göre karşılaştırma yapıldığında, sınıf 
seviyesi arttıkça strateji kullanımı, öz yeterlik ve özerklik algılarında anlamlı bir azalma olduğu da belirtilmiştir. 

Tekbıyık, Camadan ve Gülay (2013) 338 ilköğretim öğrencisi ile yaptıkları çalışmada fen ve teknoloji 
dersindeki akademik başarının faydalanılan öz düzenleyici öğrenme stratejileri tarafından nasıl yordandığını 
araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, yararlanılan öz düzenleyici öğrenme stratejileri ile fen ve teknoloji 
dersi başarısının anlamlı olarak ilişkili olduğu ve bu öğrenme stratejilerinin akademik başarıların açıklanmasında 
manidar bir yordayıcısı olduğu ifade edilirken öz yeterliğin fen ve teknoloji ders başarısını en güçlü yordayan öz 
düzenleyici öğrenme stratejisi olduğu da belirtilmiştir. 

Demircan ve Tanriseven (2014) 265 beşinci sınıf öğrenci ile fen bilimleri dersinde sınıfta yapılan 
etkinliklerle başarı düzeyleri, motive olma inançları ve öz düzenleyici öğrenme stratejilerini incelemiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre, etkinlik kullanımı yüksek olan öğrencilerin, öz yeterlik, bilişsel strateji kullanımı, 
içsel değer ve öz düzenlemeleri etkinlik kullanımları düşük olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu bu 
öğrencilerin ise yine akademik başarı puanları açısından daha yüksek ortalamalarının olduğu da ifade edilmiştir.  

 Süer (2014) sekizinci sınıf ta öğrenim gören 412 öğrenciyle (199 erkek; 213 kız) yaptığı çalışmada öz 
düzenleme becerilerinin liselere geçiş sınavı puanlarını ne düzeyde etkilediğini araştırmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre, motivasyon ölçeğinin öz yeterlik, kaygı ve bilişsel strateji boyutlarının liselere geçiş sınavını 
pozitif olarak yordadığı, ancak sınav başarısını etkilemede bilişsel strateji kullanımı öz yeterlik ve kaygı 
boyutlarından sonra geldiği belirtilmiştir. Ayrıca içsel değer ve öz düzenleme ile ilgili diğer boyutlarda ise liselere 
geçiş sınavını yordamada herhangi bir etkisinin olmadığı da ifade edilmiştir.  

 Saracaloğlu,  Aldan Karademir, Dursun, Altin ve Üstündağ (2017) dört farklı üniversitede öğretim gören 
703 sınıf öğretmen adayının öz düzenleyici öğrenme becerilerinin akademik öz yeterlik, akademik kontrol odağı 
ve akademik başarıyla ilişkisini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre adayların akademik ortalama ile dış 
kontrol adağı, güdüleme ve öğrenme hazırlığı, planlama ve gaye edinme ve öz düzenleyici öğrenme toplam 
puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu ifade edilmiştir. 

 İrven ve Şenler (2017) ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören 442 öğrencinin fen bilimleri dersine yönelik 
motivasyonel inançların öz düzenleme becerileri üzerine etkisini incelemiş ancak öğrencilerin motivasyonel 
inançlarının öz düzenleme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ifade etmişlerdir. Kayacan ve Selvi 
(2017) ise 110 fen bilgisi öğretmen adayı ile öz düzenleme faaliyetleriyle zenginleştirilmiş 
araştırma/sorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin kuvvet ve hareket konusunda onların kavramsal öğrenme ve 
akademik öz yeterliklerine etkisini araştırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öz düzenleme faaliyetleriyle 
zenginleştirilmiş araştırma/sorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavramsal 
öğrenmelerini ve akademik öz yeterliklerini pozitif yönde geliştirdiği belirtilmiştir. 

 Efe ve Baysal (2017) iki farklı ilde görev yapan 107 fen bilgisi öğretmenin eğitim teknolojilerini kullanma, öz 
düzenleme ve motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, fen bilgisi öğretmenlerinin 
eğitim teknolojilerinin kullanımına ilişkin yüksek düzeyde öz düzenleme ve motivasyona sahip olduğunu ortaya 
koymuştur. Ayrıca, fen bilgisi öğretmenlerinin eğitim teknolojilerinin kullanımına ilişkin motivasyon düzeylerinin 
de arttığı tespit edilmiştir.  

 Yavuzarslan (2017) altı farklı üniversitenin Bilgisayar Öğretim Teknoloji Öğretmenliğinde (BÖTE) okuyan 
189 öğrenci ile öz düzenleme öğrenme stratejilerini cinsiyet, lise ve üniversite gibi çeşitli değişkenler açısından 
incelememiştir. Araştırma sonuçlarına göre, BÖTE öğrencilerinin motivasyonel inançları benimseme ve kendi 
kendini düzenleyen stratejileri kullanma düzeylerinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir. BÖTE öğrencilerinin 
motivasyonel inançları benimsemeleri, bilişsel ve üst bilişsel stratejilerin kullanımı ile kaynak yönetimi 
stratejilerinin kullanımı arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Motivasyon ve strateji kullanımı açısından 
kızlar erkeklerden anlamlı derecede yüksek sonuç elde etmişlerdir. Meslek lisesi mezunlarının motivasyonel 
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inançlar, bilişsel ve üst bilişsel stratejiler açısından meslek lisesi olmayan mezunlarına göre anlamlı derecede 
yüksek puan elde etmişlerdir. Son olarak, BÖTE öğrencilerinin motivasyonel inançları benimsemesi ve öz 
düzenleyici öğrenme stratejilerinin kullanımı üniversitelere göre değişiklik göstermekte olduğu da ifade 
edilmiştir.  

 Wibrowski, Matthews ve Kitsantas (2017) boylama çalışmalarında 137 öğrenci ile Beceri Öğrenimi 
Destekleme Programının (SLPS) etkisini incelemiştir. Çalışmaya katılan öğrenciler motivasyonel inançlar ve öz 
düzenleme ölçeklerine sene başı ve sene sonunda yanıt verirken akademik başarılar için ise dört yıl boyunca 
öğrencilerin notları kullanılmıştır. Bulgular, SLSP'ye kaydolan öğrencilerin ön testten son test 
değerlendirmelerine kadar daha yüksek motivasyon ve çalışma becerileri elde ettiklerini ortaya koymuştur. 
Ayrıca, programa kaydolan öğrenciler, ilk yıllarında ve mezuniyetlerine yaklaştıkça, düzenli olarak kabul edilen 
üniversite birinci sınıfına benzer veya daha yüksek akademik başarı seviyeleri sergilemişlerdir. Ancak, iki 
gruptaki bu farklılıklar öğrencilerin mezun olduğu zamana göre azalmıştır. 

 Çekim ve Aydın (2018)  Kars ilinde öğrenim gören 3822 ortaokul öğrencisi ile fen öğrenmeye yönelik 
motivasyonları ve kullandıkları öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre 
ortaokul öğrencilerinin özellikle içsel motivasyon düzeylerinin diğer motivasyon alt boyutlarına göre daha 
yüksek olmakla birlikte öz düzenlemeli öğrenme stratejilerinden kaynak yönetme, biliş üstü öğrenme ve bilişsel 
öğrenme stratejilerini kullandıkları ortaya çıkmıştır. İçsel motivasyon, dışsal motivasyon-meslek ve dışsal 
motivasyon-sosyal boyutları ile strateji kullanımı arasında pozitif ve anlamlı ilişkili elde edilmiştir. Ayrıca, bilişsel, 
biliş üstü ve kaynak yönetme strateji kullanımını en üst seviyede içsel motivasyonu yordadığı da araştırma 
sonuçları arasında yer almaktadır.  

 Aldan Karademir, Deveci ve Çaylı (2018) 797 ortaokul öğrencinin öz düzenlemeleri ve akademik öz 
yeterlikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarında, kız öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin ve 
akademik öz yeterliklerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, sınıf düzeyi ile 
öğrencilerin öz düzenleme becerileri ve akademik öz yeterliklerinin ters orantılı olduğu da ortaya çıkmıştır. Yani, 
daha alt sınıflarda öğrenim gören öğrenciler daha yüksek öz düzenleme ve akademik öz yeterliğe sahiplerken 
sınıf ilerledikçe bu oranlar da azalış göstermektedir. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin öz düzenleme becerileri ve 
akademik öz yeterlikleri arasında da pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Tzohar-Rozen ve 
Kramarski (2014) ise yaptıkları çalışmada ortaokul öğrencilerinin öz düzenleme becerilerinin problem çözme, 
motivasyon ve duygular üzerine olumlu etkisinin olduğunu vurgulamışlardır. 

 Kickert ve arkadaşları (2019) değerlendirme politikaların motivasyon ve öz düzenleme üzerindeki rolünü 
ortaya çıkarmak için yaptıkları çalışmada iki farklı grup öğrenciler için (çocuk eğitimi öğrencileri ve psikoloji 
öğrencileri) iki farklı değerlendirme politikasının onların performans, motivasyon ve öz düzenlemeleri üzerine 
etkisini araştırmışlardır.  Araştırma sonuçlarına göre, iki grubun ilk performansları benzer iken son 
performanslar karşılaştırıldığında Psikoloji öğrencilerine göre göreceli olarak daha yüksek performans 
standartlarına göre değerlendirme politikasında çalışan çocuk eğitimi (ECS) öğrencilerinin performanslarının 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Motivasyon ve öz düzenleme açısından, ECS politikası kapsamında, not 
ortalamasının önemli ölçüde daha yüksek olmasıyla birlikte performans öz yeterliliği, görev değeri, zaman ve 
çalışma ortamı yönetimi ve sınav kaygısı da gözlenmiştir, ancak gruplar arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Bununla birlikte motivasyon ve öz düzenleme faktörlerinin akademik performansla ilişkileri her 
iki değerlendirme politikası arasında benzerlik gösterdiği de ifade edilmiştir. 

Araştırma Problemi 

 Bu çalışmanın problemi “Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki öz düzenleme ve 
kavramsal anlama başarıları arasındaki ilişki nedir?” şeklinde ifade edilebilir. 

Araştırmanın Önemi 

 2000 yıllarından itibaren ilköğretim veya ortaokulda verilen Fen ve Teknoloji (veya Fen Bilimleri) dersinde 
2005, 2013 ve 2018 olmak üzere üç kez müfredat değişikliğine gidilmiş hepsinde bir takım 
değişikliklere/yeniliklere yer verilse de üçünün de ortak vurgusu öğrencilerin birer fen okuryazarı birey olarak 
yetişmesini sağlamayı hedef almasıdır Ayrıca her üç programda derslerin plan ve uygulamasında öğretmenin 
yönlendirici ve/veya rehber, öğrencilerin ise ezberci değil aktif katılımının sağlanacağı bir öğrenme ortamı 
amaçlayarak öğrenilen bilgiyi aynı zamanda anlamlı ve kalıcı olmasını sağlamak için sınıf içi ile sınıf dışı öğrenme 
ortamlarını birleştirmeye çalışmıştır (MEB, 2005, 2013, 2018). Son programda bunlara ek olarak, girişimcilikle 



2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education 2020 

439 
 

birlikte bilimin uygulama ve ekonomiye katkısı daha da vurgulanarak bilimsel bilgi ile mühendislik 
uygulamalarını birleştirip öğrencilerin bunları bir ürüne dönüştürmeleri de beklenmektedir. Bahsedilen 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerini düzenleme gerekliliği başka bir değişle 
öz düzenlemeye dayalı öğrenme modellerini de ön plana çıkarmaktadır. Giriş kısmında da değinildiği gibi öz 
düzenleme ile ilgili yapılan çalışmalarda ortaokul öğrencilerinin öz düzenleme becerilerinin problem çözme, 
motivasyon ve duygular üzerine olumlu etkisinin oluşu (Arsal, 2010; Efe & Baysal, 2017; Garcia & Pintrich, 1996; 
Haşlaman & Aşkar, 2007; Süer, 2014; Tzohar Rozen & Kramarski, 2014); kavramları anlayarak öğrenen 
öğrencilerin yetenek ve tutumları incelendiğinde bu öğrencilerin özellikle öz düzenleme becerilerinin daha 
yüksek ve kendi öğrenme süreçlerinde aktif olmaları (Chin & Brown, 2000; Demircan & Tanrıseven, 2014); 
başarı ile öz düzenleme arasında olumlu yönde bir ilişkinin varlığı (Andrew & Vialle, 1998; Arsal, 2009; 
Boekaerts, 1999; Chye, Walker & Smith, 1997; Eilam & Aharon, 2003; Camahalan, 2006; Dignath, Buettner & 
Langfeldt, 2008; Eshel & Kohavi, 2003; Grinsven & Tillema, 2006; Haşlaman & Aşkar, 2007; İsrael, 2007; 
Mousoulides & Philippou, 2005; Pintrich, Sağırlı & Azapağası, 2009; Smith, Garcia, & McKeachie, 1993; William 
& Helman, 2004; Zimmerman, 2000); bilişsel ve üst bilişsel stratejilerin kullanımı ile kaynak yönetimi 
stratejilerinin kullanımı arasında pozitif ve anlamlı ilişkinin oluşu (Aslan, 2009; Tekbıyık, Camadan & Gülay, 
2013; Yavuzarslan, 2017) ve öz düzenlemeli öğrenme stratejilerinden kaynak yönetme, biliş üstü öğrenme ve 
bilişsel öğrenme stratejilerini kullanmaları (Çekim, & Aydın; 2018; Sarıbaş & Bayram, 2009) bu çalışmanın 
önemini ve gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

 Bu çalışmada araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Büyüköztürk ve diğerleri 
(2018) tarama araştırmasını bir grubun belli özelliklerini ortaya çıkarmak için kullanılan yöntem olarak 
açıklamaktadır.  

Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evreni Balıkesir il merkezindeki ilköğretim okullarının sekizinci sınıflarında öğrenim gören 
öğrenciler iken araştırmanın örneklemini 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Balıkesir ili merkezinde bulunan altı 
ilköğretim okulunun sekizinci sınıfında öğrenim gören 120 öğrenciden oluşturmaktadır. Örneklemdeki okullar 
farklı seviyedeki okulları temsil etmesi için amaçlı örneklem yönteminde göre belirlenmiştir. 

Veri Toplanma Araçları 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak Manyetizma Kavramsal Anlama Testi ile olarak Öz Düzenleme Ölçeği 
kullanılmıştır.  

 Manyetizma Kavramsal Anlama Testi 

 Öğrencilerin manyetizma ünitesi ile ilgili kavramları anlama düzeyleri ve başarı puanlarını belirlemek amacı 
ile Manyetizma Ünitesi Kavram Testi geliştirilmiştir. Test, konu ile ilgili kazanımlar, mevcut MEB ve özel okul 
kitaplarından ve literatür çalışmalarından yararlanılarak 9 ana soru ve bu soruların alt sorularından oluşan 
toplamda 23 maddeden oluşmaktadır. Oluşturulan testin pilot çalışması, Balıkesir il merkezinde bulunan 
Atatürk Ortaokulu sekizinci sınıflarındaki 60 öğrenci ile yapılmış ve testin Cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 
0,842 olarak hesaplanmış ve test bu hali ile çalışmada kullanılmaya karar verilmiştir. 
 Öz Düzenleme Ölçeği 
 Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak “Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire” (MSLQ) adıyla geliştirilen öz düzenleme ölçeği esas alınmıştır. Öz 
düzenleme ölçeği üç bölüm altında 81 sorudan oluşmakta ve yedili Likert yapısına sahiptir (Pintrich, Smith, 
Garcia & McKeachie, 1993). Ölçek “Motivasyonel İnançlar”, “Bilişsel ve Biliş üstü Öz düzenleme” ve “Kaynakları 
Yönetme Stratejileri” olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin sadece “bilişsel ve biliş üştü 
öz düzenleme” kısmındaki maddeler kullanılmıştır. Bu bölüm tekrarlama, ayrıntılandırma, örgütleme, eleştirel 
düşünme ve biliş üstü öz düzenleme kategorileri olmak üzere 5 kategori ve 31 maddeden oluşmaktadır.  Ölçeğin 
bu kısmının genel Cronbach alfa değeri 0,93 çıkarken tekrarlama kısmının 0,80; ayrıntılandırma kısmının 0,84; 
örgütlenme ve eleştirel düşünme kısmında 0,77 ve biliş üstü öz düzenleme kısmının ise 0,81 olarak 
bulunmuştur. Yapı geçerliliğini test etmek için faktör analizi yapılmış faktör yüklerinin 0,701 ile 0,856 arasında 
olduğu bulunmuştur. Dört maddeden oluşan tekrarlama ölçeği tek faktörden oluştuğu görülmüştür. Testin 
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orijinal güvenirlik katsayısı ve geçerliği ile çalışmada elde edilen geçerlilik ve güvenirliği birbiri ile paralellik 
gösterdiği için ölçeğin çalışmaya uygun olduğuna karar verilmiştir. 
Verilerin Analizi 

 Manyetizma konusuyla ilgili kavramsal anlama testinden öğrencilerin verdikleri yanıtları nicel olarak 
değerlendirmek için tam doğru cevaba (4), kısmen doğru cevaba (3), yanlış cevaba (2), kodlanamaz cevaplara 
(1) ve boş cevaplara ise (0) puan verilmiştir.  

 Ön düzenleme MSLQ ölçeğinin bilişsel ve biliş üstü stratejiler ile kavramsal anlama anketinden elde edilen 
verilerin ilişkinin karşılaştırılması Pearson Korelasyon katsayısı ile yapılmıştır. Korelasyon katsayısının +1 olması, 
değişkenler arasında mükemmel pozitif ilişki olduğunu, -1 olması ise negatif mükemmel ilişki olduğunu ve 
korelasyon katsayısının 0 olması ilişki olmadığını gösterir. Pearson Korelasyon Katsayısının büyüklük bakımından 
yorumlanmasında, sıklıkla kullanılabilecek aralıklar; 0,70 ile +1 arasında ise yüksek, 0,30 ile 0,70 arasında olması, 
orta; 0,30 ile 0 arasında olması ise, düşük düzeyde ilişki olarak ifade edilmektedir (Büyüköztürk ve diğerleri, 
2018). Kavram testi puanları ile öz düzenleme ölçeği arasındaki karşılaştırmalar için SPSS 16 paket programı 
kullanılmıştır. 

 Fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıları ile öz düzenleyici öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin 
incelenmesinde basit korelasyon analizi kullanılmıştır. Fen ve teknoloji akademik başarısının bilişsel ve biliş üstü 
stratejiler ölçeğinin alt boyutları tarafından yordanmasında ise çoklu doğrusal regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Bir regresyon analizinde, regresyon modelinin tahmininin ne kadar güçlü olduğunu 
açıklayabilmek için R² değerine bakılır. Bu R² değeri istatistiksel olarak değişkenlerin birbirini açıklanmasında 
kullanılan bir değer olup sonucun nedeni ile herhangi bir anlam ifade etmemektedir (Büyüköztürk vd., 2018).  

Bulgular 

 Bu kısımda araştırma sorusuna yanıt vermek için fen bilgisi dersindeki manyetizma konusu ile ilgili olarak 

geliştirilen kavram testi ile ön düzenleme ölçeğinin bilişsel ve biliş üştü öz düzenleme kısmından elde edilen 

verilere ait bulgulara yer verilmiştir. 

Öz düzenleme ve Başarı Arasındaki İlişki 
 Öz düzenleme ölçeğinin biliş üstü öz düzenleme kısmının alt boyutları olan, tekrarlama, ayrıntılandırma, 
örgütleme, eleştirel düşünme ile öğrencilerin ön test-son test puanları ve başarı farkı arasındaki ilişkiye ait 
basit korelasyon sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Öz düzenleme Ölçeğinin Alt Boyutları ile Manyetizma Kavram Testi Ön Test, Son Test Puanları ve Bunlar 

Arasındaki Başarı Farkı Gösteren Korelasyonlar 

 

  Ön Test Son Test Başarı 
Farkı 

Örgütleme Biliş üstü 
Öz 
düzenleme 

Eleştirel 
Düşünme 

Tekrarla 
ma 

Ayrıntı 
landırma 

Ön Test r 1,000        

Son Test r 0,300** 1,000       

Başarı Farkı r -0,692** 0,481** 1,000      

Örgütleme r 0,213* 0,442** 0,138 1,000     

Biliş üstü öz 
düzenleme 

r 
0,276** 0,500** 0,125 0,822** 1,000    

Eleştirel 
Düşünme 

r 
-0,038 0,138 0,139 0,247** 0,360** 1,000   

Tekrarlama r 0,204* 0,527** 0,211 

* 

0,656* 

* 

0,769** 0,297** 1,000  
Ayrıntılandır
ma 

r 
0,279** 0,502** 0,124 

0,781* 

* 
0,873** 0,477** 0,735** 1,000 

Bilişsel 
stratejiler 

r 
,258 ,542 ,174 ,900 ,910 ,379 ,879 ,931 

 *p<0,05 **p<0,01 
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Tablo 1 incelendiğinde ön test puanları ile son test puanları arasında istatistiksel açıdan düşük düzeyde 
(r=0,3) pozitif ve anlamlı ilişki olduğu görülmektedir ve öğrencilerin kavram testindeki ön test puanları arttıkça 
son test puanları da artmaktadır. Bununla birlikte ön-son test başarı puanları farkı ile ön test arasında 
istatistiksel açıdan orta düzeyde (r=-0,692) ama negatif bir ilişki bulunmuştur. Buna göre ön test puanları düşük 
olan öğrencilerin kavram testindeki ön-son test başarı puan farkı da artmaktadır. Bunlara paralel olarak ise 
öğrencilerin manyetizma kavram testi son-ön test farkı ile son test puanları arasında da  istatistiksel açıdan 
orta düzeyde(r=0,481)  pozitif ve anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre ise öğrencilerin kavram 
testinden aldıkları son test puanı arttıkça son-ön test başarı puanları farkı da artmaktadır. 

 Örgütleme alt boyutu ile kavram testi ön test puanları arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde (r=0,213) 
ama pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre öğrencilerin örgütleme alt boyutundan aldıkları puan 
arterken kavram ön test puanları da artmaktadır. Bununla birlikte örgütleme alt boyut puanları ile kavram son 
test puanları  arasında istatistiksel olarak orta düzeyde (r=0,442) ve yine pozitif anlamlı bir ilişki ortaya 
çıkmıştır. Yine öğrencilerin örgütleme alt boyutundan aldıkları puan arttıkça kavram son test puanlarının da 
arttığı görülmektedir. Ancak örgütleme alt boyut puanları ile manyetizma kavram testi son-ön test başarı puanları 
farkı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır.  

 Öğrencilerin biliş üstü öz düzenleme puanları ile manyetizma ön test puanları arasında istatistiksel olarak 
düşük (r=0,276) ama pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre biliş üstü öz düzenleme puanları 
arttıkça öğrencilerin kavram testi ön test puanları da artmaktadır. Benzer bir şekilde biliş üstü öz düzenleme 
puanları ile kavram testi son test puanları arasında yine istatistiksel olarak anlamlı (r=0,5) pozitif bir ilişki ortaya 
çıkmıştır. Buna göre öğrencilerin biliş üstü öz düzenleme puanları arttıkça kavram testi son test puanları da 
artmaktadır. Bunlarla birlikte biliş üstü öz düzenleme puanları ile kavram testi başarı puanları farkı arasında 
istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. 

 Öğrencilerin biliş üstü öz düzenleme puanları ile örgütleme puanları arasında da istatistiksel olarak yüksek 
(r=0,822) pozitif anlamlı bir ilişki olduğu da görülmektedir. Buna göre biliş üstü öz düzenleme puanları 
artarken örgütleme alt boyut puanları da artmaktadır. 

 Eleştirel Düşünme puanları ile ayrı ayrı kavram testi ön ve son test puanları ve kavram testi başarı puan 
farkları arasında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Eleştirel Düşünme ile 
örgütleme arasında ise istatistiksel olarak düşük düzeyde (r=0,247) olsa bile pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Buna göre öğrencilerin eleştirel düşünme alt boyutuna ait puanları arttıkça örgütleme puanları 
da artmaktadır. Eleştirel Düşünme ile biliş üstü öz düzenleme arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde 
(r=0,36) olsa bile pozitif anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Benzer olarak öğrencilerin eleştirel düşünme 
puanları arttıkça biliş üstü öz düzenleme puanları da arttığı da söylenebilir.  

 Tekrarlama alt boyutu ile kavram testi ön test puanları arasında istatistiksel olarak düşük (r=0,204) 
düzeyde, son test puanları ile orta düzeyde (r=0,527) pozitif anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre tekrarlama 
puanları arttıkça ön test ve son test puanları da artmaktadır. Ancak tekrarlama puanları ile son-ön test başarı 
puanları farkı arasında ise düşük de olsa (r=0,211) istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır. Tekrarlama puanları ile 
örgütleme puanları arasında istatistiksel olarak yüksek düzeyde (r=0,656) pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Buna göre tekrarlama puanları arttıkça örgütleme puanları da artmaktadır. Tekrarlama ile biliş üstü öz 
düzenleme puanları arasında ise istatistiksel olarak yüksek düzeyde (r=0,769) pozitif anlamlı bir ilişki vardır. 
Tekrarlama puanları ile eleştirel düşünme puanları arasında da yine istatistiksel olarak pozitif anlamlı bir ilişki 
ortaya çıkmıştır(r=0,297). Bunlara göre tekrarlama arttıkça biliş üstü öz düzenleme puanları ve eleştirel 
düşünme puanları artmaktadır.  

 Ayrıntılandırma puanları ile kavram ön testi arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde (r=0,279), son test 
puanları arasında ise orta düzeyde (0,502) pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bunlara göre ayrıntılandırma 
puanı arttıkça kavram ön test ve son test puanları da artmaktadır. Ancak, ayrıntılandırma puanları ile son-ön 
test başarı puanları farkı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

 Ayrıntılandırma puanları ile örgütleme puanları ve biliş üstü öz düzenleme puanları arasında istatistiksel 
olarak yüksek düzeyde (r=0,781 ve 0,873) pozitif anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre ayrıntılandırma puanları 
arttıkça örgütleme puanları ve biliş üstü öz düzenleme puanları artmaktadır. Ayrıntılandırma puanları ile 
eleştirel düşünme puanları arasında ise istatistiksel olarak orta düzeyde (r=0,477), tekrarlama puanları arasında 
ise yüksek düzeyde (0,735) pozitif anlamlı bir ilişki vardır. Bunlara göre ayrıntılandırma puanları arttıkça eleştirel 
düşünme ve ayrıntılandırma puanları da artmaktadır.  

 Bilişsel strateji puanları ile kavram ön test puanları arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde (r= 0,279), 
kavram testi son test puanları arasında ise orta düzeyde (r=0,542) pozitif anlamlı bir ilişki vardır. Ancak bilişsel 
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strateji puanları ile kavram testi son-ön test başarı puan farkları arasında ise düşük düzeyde (r=0,124) pozitif 
anlamlı bir ilişki vardır. Bilişsel strateji puanları ile örgütleme puanları (r=0,900) ve biliş üstü öz düzenleme 
puanları arasında (r=0,910) yüksek düzeyde pozitif anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bilişsel strateji puanları ve 
eleştirel düşünme puanları arasında istatistiksel olarak orta düzeyde (r=0,379) pozitif anlamlı bir ilişki vardır. 
Bilişsel strateji puanları ile tekrarlama puanları arsında (r=0,879)  ve ayrıntılandırma puanları arasında (r=0,931) 
da yine yüksek düzeylerde pozitif anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır.  

 Öğrencilerin manyetizma son test puanlarının öz düzenleyici öğrenme stratejileri tarafından ne derece 
yordandığını belirlemek amacıyla yapılan çoklu doğrusal regresyon analizine ait sonuçlar Tablo 2’ de 
özetlenmiştir. 

 

Tablo 2: Manyetizma Son Testinin Yordanması ile İlgili Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları Özet Tablosu 

 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

 

B 

 

ß 

Standart 
hata 

 

p 

 

t 

 

R²değişimi 

 

 

 

 

Son Test 

Sabit 25,347 - 5,168 0,000 4,905  

Ön test 0,132 0,160 0,067 0,052 1,960 0,090 

Biliş üstü öz 
düzenleme 

0,364 0,033 2,047 0,859 0,178 0,188 

Eleştirel Düşünme -0,513 -0,066 0,708 0,470 -0,725 0,000 

Tekrarlama 3,015 0,321 1,150 0,010* 2,622  

Örgütleme 0,271 0,028 1,346 0,841 0,202  

Ayrıntılandırma 2,008 0,201 1,805 0,268 1,112  

Bilişsel stratejiler      0,060 

*p<0,05 

 Elde edilen bu özet tablosuna göre manyetizma kavram testi ön test puanları, son test puanlarındaki 
toplam varyansın %9’unu; biliş üstü öz düzenlemeye ait puanlar ise son test puanlarının %18,8’ini açıkladığı 
görülmektedir. Son test puanlarının açıklanmasında eleştirel strateji kullanımının hiçbir etkisinin olmadığı 
görülürken, bilişsel strateji kullanımının ise %6 oranında katkı yaptığı görülmektedir. Ayrıca tabloda 
manyetizma kavram testi son test puanları ile bağımsız değişkenler arasındaki t-testi sonuçlarına bakıldığında 
sadece son test puanları ile öz düzenleme ölçeğinin alt boyutlarından tekrarlama boyutunun anlamlı yordayıcı 
olduğu görülmektedir. T-testinin yanında çoklu regresyon analizinde elde edilen ß değerinin büyüklüğü de 
yordayıcılar ile ilgili bilgi verdiğinden Tablo 2’den de görüleceği gibi en büyük değer (ß=0,321) yine tekrarlama 
alt boyutunda elde edildiği görülmektedir. 

 Manyetizma kavram testindeki tekrarlama boyutu hariç diğer ön düzenleme alt boyutundaki bağımsız 
değişkenler çıkarılıp (veya sabit değişken olarak kabul edilip) tekrar doğrusal regresyon yapıldığında elde edilen 
sonuçların özeti Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: Manyetizma Son Testinin Tekrarlama Boyutu Tarafından Yordanması ile İlgili Regresyon Analizi Özet 

Tablosu 

 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

B ß Standart 
hata 

p t R²değişimi 

 

 

Son test 

Sabit 27,504 - 4,552 ,000 6,042  

Son test Ön test ,165 ,201 ,064 ,011* 2,570 ,090 

 Tekrarlama 4,560 ,486 ,733 ,000* 6,218 ,226 

*p<0,05 

 Elde edilen bu özet tablosuna göre, öğrencilerin kullandığı öz düzenleyici öğrenme stratejilerinden 
tekrarlama boyutu, manyetizma kavram testi son test puanında toplam varyansın %22,6’sını (R²=0,226)  
açıklarken ön test ise bu varyansın sadece %9’nu açıklayabilmektedir. Ayrıca p değerlerine bakıldığında diğer 
değişkenlerin kontrol altına alındığında hem tekrarlama hem de kavram ön test puanlarının kavram son test 
puanları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu da görülmektedir.  
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 Buradan elde edilen sonucu diğer tablolarda verilen sonuçlarla birleştirildiğinde son test puanları ile 
örgütleme, biliş üstü öz düzenleme, tekrarlama, ayrıntılandırma puanları arasında pozitif bir ilişkinin varlığı ile 
birlikte öğrencilerin son test puanlarının açıklanmasında en etkili yordayıcı olarak ön test puanları ve öz 
düzenleme stratejilerinin tekrarlama alt boyutu olduğu görülmektedir. Ön düzenleme stratejileri açısından ise 
öğrenciler için bu stratejilerin en etkilisi tekrarlama boyutu olarak ön plana çıkmaktadır 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Bu çalışmada ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde kullandıkları öz düzenleyici öğrenme 
stratejilerinin manyetizma konusundaki başarı puanları ile ilişkisi Balıkesir ilinde faaliyet gösteren altı farklı 
devlet okulundan 120 öğrenci ile incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin fen ve 
teknoloji dersi manyetizma konusundaki son test başarı puanları ile bu derste kullandıkları öz düzenleyici 
öğrenme stratejilerinden tekrarlama, ayrıntılandırma, örgütleme, biliş üstü öz düzenleme alt boyutları arasında 
orta düzeyde, eleştirel düşünme alt boyutu arasında ise düşük düzeyde ama pozitif anlamlı bir ilişki olduğu 
bulunmuştur. Benzer şekilde birçok araştırmada da akademik başarı ile ön düzenleme arasında pozitif bir 
ilişkinin varlığından bahsetmektedir(Arsal, 2009; Andrew & Vialle, 1998; Boekaerts, 1999; Camahalan, 2006; 
Chye, Walker & Smith, 1997; Dignath, Buettner & Langfeldt, 2008; Eilam & Aharon, 2003; Eshel & Kohavi, 2003; 
Grinsven & Tillema, 2006; Haşlaman & Aşkar, 2007;  İsrael, 2007; Mousoulides & Philippou, 2005; Pintrich, 
Smith, Garcia & McKeachie, 1993; Ross, vd., 2003; Sağırlı & Azapağası, 2009; William & Helman, 2004; 
Zimmerman, 2000). Bu sonuçlarla çalışmamızda bulunan sonuçlar paralellik göstermektedir. Ancak, her ne 
kadar manyetizma kavram son test puanları ile örgütleme, biliş üstü öz düzenleme, tekrarlama, ayrıntılandırma 
puanları arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu bulunsa da öğrencilerin son test puanlarına ait varyanslarının 
açıklanmasında en etkili yordayıcı olarak ön test puanları ve öz düzenleme stratejilerinden tekrarlama alt 
boyutu olduğu; ön düzenleme stratejileri açısından ise öğrencilerin en etkili tekrarlama boyutunu kullandığı 
söylenebilir. Ön test öğrencilerin konuya hazır bulunuşlukları ile ilgili olup onların ön bilgi ve/veya kavram 
yanılgılarının bir göstergesidir. Manyetizma konusu da daha önce de ifade edildiği gibi soyut bir kavramdır ve 
öğrencilerin ise bu konularda çok fazla kavram yanılgısı olduğu yine giriş kısmında vurgulanmıştı. Öğretmenlerin 
bu kavram yanılgılarını giderme üzerine etkinlikleri yapmaları onların fen başarılarını arttırmada da yardımcı 
olabilir.  

 Öz düzenleyici öğrenme stratejilerinin akademik başarıyı yordaması ile ilgili araştırmalarda öz düzenleyici 
öğrenme stratejileri kullanımının akademik başarıyı yüksek düzeyde açıkladığı da ifade edilmiştir (Arsal, 2009; 
İsrael, 2007; Zimmerman & Martinez-Pons,1992). Bu açıdan öğretmenlerin öz düzenleme stratejilerini 
öğreterek öğrenenlerin kendi öğrenme sorumluluklarını almaları hem öğrenimin niteliğini hem de fen 
dersindeki başarıyı arttırabilir. Bunun için öz düzenleme becerilerini geliştirmeye yönelik araştırma ödevleri ve 
projelerine daha fazla yer verilmesi öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca 
Kistner vd.(2010) ve İsrael, (2007) göre strateji öğretimi performansı arttırmakta; Eker’e (2014) göre ise 
öğretmenler daha fazla pratikle öğrencilerin öz düzenleme stratejilerini yeniden düzenlemeli, içselleştirmelerini 
sağlamalıdır. Bununla birlikte Tzohar-Rozen ve Kramarski (2014) tarafından yapılan bir çalışmada ise ortaokul 
öğrencilerinin öz düzenleme becerilerinin problem çözme, motivasyon ve duygular üzerine olumlu etkisinin 
olduğunu; motivasyonel inançların ve öz düzenleme becerilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarıyı 
anlamlı olarak yordadığı (Şenler & Sungur, 2012, Yıldızlı & Saban, 2016; Yumuşak, Sungur & Çakıroğlu, 2007) 
belirlenmiştir. Bu açıdan ise öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı faaliyetlerin yapılması mesela seminerler, 
kurslar, sempozyumlar,  vb. gibi ders dışı etkinliklere yer verilmesi öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesine 
dolayısıyla problem çözme becerilerin artması ve buna dayalı olarak derslerdeki başarılarının artmasına 
yardımcı olabilir. 
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Okul Öncesi Dönemde STEM Eğitimine Yönelik Uygulama Örneği: “Rapunzel” 
Gül Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı, ylmzgul16@gmail.com 

 Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi, cepnisalih@yahoo.com 

Öz 

Birbirinden farklı ve ilgi çekici konularıyla hayal dünyalarımızı besleyen masalların okul öncesi eğitimde 
yeri ve önemi oldukça büyüktür. Bu sebeple masalların eğitsel amaçla kullanımına yönelik yapılacak farklı 
çalışmaların önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem STEM uygulamalarında 
masal kitaplarının kullanımına bir örnek sunulması ve buna ilişkin öğretmen deneyimi ve çıkarımların 
paylaşılmasıdır. Çalışma 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Yalova ilinde bulunan üç farklı 
sosyoekonomik düzeydeki okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubu 43 çocuk ve üç okul öncesi 
öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada durum çalışması yöntemi benimsenmiştir. Veri toplama amacıyla 
gözlem ve görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma 
kapsamında geliştirilen etkinlikte, etkinliğe bağlam sağlamak amacıyla “Rapunzel” isimli klasik çocuk masalı 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, etkinliğin öğretmenler tarafından etkili bir şekilde uygulandığı belirlenmiştir. 
Öğretmenler etkinliği uygulanabilir ve pratik olarak değerlendirmiştir. Ayrıca, etkinliğe bağlam sağlaması amacı 
ile kullanılan masalın çocukların oldukça ilgisini çektiği, masalın STEM yaklaşımına uygun olarak bir problem 
durumu bağlamında çocukların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bağlantıları ile tasarım yapmalarına 
olanak sağladığı belirlenmiştir. Buna karşın, çocukların küçük gruplar dahilinde takım çalışması 
performanslarının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda, okul öncesi dönem STEM uygulamalarında masal 
kitaplarının kullanımına yönelik farklı araştırmalar yapılarak durumun benzer ya da farklı yönlerinin incelenmesi 
önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: masal, okul öncesi, stem eğitimi 

Abstract 

Tales that feed our imaginations with different and interesting subjects have a great place and 
importance in pre-school education. For this reason, it is thought that different studies on the use of tales for 
educational purposes are important.  The purpose of this study is to present an example for usage of story 
books in preschool STEM activities and to share related teacher experience and deductions. The study was 
conducted in the spring semester of the 2019-2020 academic year with 43 children aged six and three pre-
school teachers attending three different socioeconomic pre-school education institutions in Yalova. The case 
study method was applied in the study. Observation and interview techniques were used for data collection. 
The obtained data were analyzed descriptively. In the activity developed within the scope of the study, the 
classic children's tale named “Rapunzel” was used in order to provide context for the activity. As a result of the 
study, it was determined that the activity was applied effectively by the teachers. The teachers evaluated the 
activity as applicable and practical. In addition, it was determined that the fairy tale used to provide context to 
the activity attracted a great deal of attention of children, and it was determined that the tale allowed children 
to design with science, technology, engineering and mathematical connections in the context of a problem 
situation in accordance with the STEM approach. On the other hand, it was determined that the teamwork 
performance of the children in small groups was low. In this context, it can be suggested to examine similar or 
different aspects of the situation by conducting different studies on the use of fairy tale books in pre-school 
STEM applications. 

Keywords: fairy tale, preschool, stem education 

Giriş 

Eğitim yaşanılan çağın özelliklerine bağlı olarak değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kendisini 
yenilemek ve geliştirmek durumunda olan bir olgudur. Günümüzde bilgi ve teknolojiye ilişkin küresel çapta ve 
hızla gerçekleşen gelişmeler neticesinde öğretmenlerin öğrenme üzerindeki rolü dönüşüme uğramış, adeta 
kutsallık atfedilen bilginin bir aktarıcısı olan öğretmen modelinden, bilgiye ulaşma ve bilgiyi oluşturma yolunda 
bir yol gösterici olan öğretmen modeline geçiş yaşanmıştır (Çorlu ve Çallı, 2017). Bu doğrultuda günümüz 
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eğitimcilerine düşen görev öğrencileri çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak topluma 
kazandırmak üzere onlara rehberlik etmektir. 

Bulunduğumuz yüzyılda, makineler ve onların ürünlerinin ön planda olduğu bir dönemin sonlanmakta, 
bunun yerine makinelerin yapamayacağı bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulan bir dönemin başlamakta olduğu 
belirtilmektedir. Artık şimdiye kadar toplumun belirli bir kesiminde bulunması yeterli görülen yaratıcılık, 
eleştirel düşünme, inovasyon gibi becerilerin tüm bireylerde bulunan temel beceriler haline gelmesi 
beklenmektedir (Akgündüz ve Ertepınar, 2015). Bu sebeple ülkeler eğitim programlarında değişikliğe gidip çağın 
gerekliliklerini yakalamaya yönelik hamleler yapmaktadırlar (Çepni, 2017).  Eğitim programlarının gelişimi ve 
değişimi çalışmalarında fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerine yönelik bütüncül bir bakış 
açısıyla 21. yüzyılın gerekliliklerine uygun bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen STEM yaklaşımı ön plana 
çıkmaktadır (Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014).  Farklı disiplinlerin birbirine entegre bir şekilde verildiği, öğrenci 
merkezli ve bilgi temelli hayat problemlerini içeren bu yaklaşımın felsefi temelleri John Dewey ve William 
Kilpatrick gibi bilim insanlarının fikirlerine dayanmaktadır (Selvi ve Yıldırım, 2017).  Felsefi temelleri 19. Yüzyıla 
kadar uzansa da STEM kavramı ilk kez 2001 yılında ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation - NSF) 
eğitim direktörü Judith Ramaley tarafından ifade edilmiştir (White, 2014). Kelime olarak İngilizce “Science, 
Technology, Engineering ve Mathematics” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu yaklaşımda temel amaç; 
günlük yaşama ilişkin problemlerin fen ve matematik bilgileri kullanılarak teknoloji ve mühendislik uygulamaları 
ile çözülmesidir (Polat ve Bardak, 2019).  

Literatürde bu alanın gelişimine yönelik pek çok çalışma mevcuttur (Akgündüz ve Ertepınar, 2015; 
Bagiati, 2011; Bybee, 2011; Çepni, 2018; Çorlu ve Çallı, 2017; Davis, Cunningham ve Lachapelle, 2017; Gencer 
vd, 2019; Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014; Torres-Crespo vd, 2014; Vasquez, 2015; Yaşar-Ekici, Bardak ve Yousef 
Zadeh, 2018). Son yıllarda ülkemizde bu alana yönelik çeşitli girişimlerde de bulunulmuştur (Kayseri Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 2014; Girls in STEM Project, 2016; Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2019; Türkiye STEM Birliği, 2020). 
Tüm bu girişimlerin yanında yenilenen Fen Bilimleri Eğitim Programı’na “fen, mühendislik ve girişimcilik 
uygulamaları” konu alanının eklenmiş olması ve yine bu programın mühendislik ve tasarım becerilerinin 
gelişimine odaklandığının belirtilmesi STEM yaklaşımının eğitim programlarımıza entegrasyonu için atılmış olan 
önemli adımlardandır (MEB, 2018). 

Öğrencilere 21. Yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması için STEM yaklaşımının eğitim 
programlarına entegre edilmesi çalışmalarının önemli olmasının yanında bu yaklaşımın erken yıllardan 
başlayarak eğitsel uygulamalarda yer alması da önem taşımaktadır. Okul öncesi dönem çocukların yaşadıkları 
dünyaya karşı oldukça meraklı oldukları ve neden sonuç ilişkilerini anlamlandırmaya çalıştıkları bir dönemdir. Bu 
sebeple karşılaştıkları problemleri yaratıcı bir şekilde çözebilen potansiyel bilim insanları olarak ifade 
edilmektedirler (Torres-Crespo vd, 2014). Çocukların etraflarında gördükleri nesne, olay ve olgulara ilişkin 
merakla sorular sordukları bu dönemde daha nitelikli sorular sorabilmeleri ve bu sorulara yanıtlar bulabilmeleri 
için yapılandırılmış fen ve mühendislik uygulamalarına katılmalarının faydalı olacağı belirtilmektedir (Bybee, 
2011). Bu uygulamalar yalnızca erken fen ve mühendislik eğitiminden ziyade STEM yaklaşımının okul öncesi 
dönemde kullanımı için de önerilen bir yoldur (Bagiati, 2011; Davis, Cunningham ve Lachapelle, 2017). Okul 
öncesi eğitimde mühendislik tasarım süreçlerine dayalı uygulamaların çocukların fen ve matematik kazanımları 
ile 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini desteklediği belirtilmektedir (Akgündüz ve Akpınar, 2018; Bagiati, 2011; 
Bybee, 2011; Torres-Crespo vd, 2014).  

Mühendislik tasarım süreçlerine ilişkin ilköğretim düzeyinde yapılan çalışmalara bakıldığında sıklıkla 
Boston Bilim Müzesi tarafından geliştirilen ve “sor, hayal et, planla, yarat ve iyileştir” aşamalarından oluşan beş 
aşamalı döngünün kullanıldığı görülmektedir (Cunningham, 2009; Gerlash, 2010; Hill-Cunningham, Matt ve 
Hunt, 2018; Wendell ve Rogers, 2013). STEM alanında yapmış olduğu çalışmalarla dikkat çeken Boston Bilim 
Müzesi okul öncesinde mühendislik tasarım süreçlerinin kullanımına ilişkin de üç aşamalı bir model tanıtmıştır. 
Bu model ilköğretimde kullanılan beş aşamalı döngünün okul öncesi düzeye göre basitleştirilmiş halidir. 
Modelde beş aşamalı döngüde yer alan “sor” ve “hayal et” aşamaları “keşfet” olarak, “planla” ve “yarat” 
aşamaları ise yalnızca “yarat” olarak bütünleştirilmiştir. Böylelikle “keşfet”, “yarat” ve “iyileştir” aşamalarından 
oluşan üç aşamalı temel mühendislik süreçleri modeli oluşturulmuştur (Engineering is Elementary [EiE], 2016). 
Modelin okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeylerine uygun olduğu ve kolaylıkla kullanılabileceği 
belirtilmektedir (Davis, Cunningham ve Lachapelle, 2017). 
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STEM yaklaşımının okul öncesi dönemde kullanımına ilişkin araştırmalar hızla artmaktadır. Araştırmalar 
STEM yaklaşımının okul öncesi düzeyde etkili bir şekilde kullanılabileceğini (Bagiati,2011; Başaran, 2018; Torres-
Crespo vd, 2014), fakat okul öncesi öğretmenlerinin uygulamalarda bazı sorunlar yaşadıklarını göstermektedir 
(Park vd, 2017; Uğraş, 2017; Yıldırım, 2020). Araştırmalar ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin STEM yaklaşımını 
kullanmaya yönelik öz yeterlilik inançlarının düşük olduğuna işaret etmektedir (Smith, 2018; Yıldırım, 2020). Bu 
sebeple öğretmenlerin sınıflarında bu yaklaşımı kullanmalarını teşvik edici, pratik uygulama örneklerinin 
sunulması ve değerlendirilmesi önemlidir.  

Masalların küçük çocukların dünyalarındaki yeri ve onların hayatlarına olan etkisi STEM yaklaşımının 
erken yıllarda masallar bağlamında sunulabileceğini düşündürmektedir. Literatürde buna ilişkin yapılmış 
çalışmalara rastlamak mümkündür (Furner, 2017; Furner, 2018; Parks and Oslick, 2018). Bu çalışmalarda 
masalların okul öncesi dönemde STEM yaklaşımının uygulanmasında etkili bir şekilde kullanılabileceği 
belirtilmektedir. Bu çalışmada da okul öncesi dönem mühendislik tasarım odaklı bütünleşik STEM 
uygulamalarında masal kitaplarının kullanımına ilişkin örnek bir etkinlik sunulması ve bu etkinliğin uygulanması 
sürecinin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Bu çalışmada durum çalışması yöntemi benimsenmiştir. Durum çalışması, araştırılan konunun bir 
yönünün ayrıntılı olarak çalışılmasına imkan sağlamaktadır (Çepni, 2018). Çalışmada okul öncesi dönem 
mühendislik tasarım odaklı bütünleşik STEM uygulamalarında masal kitaplarının kullanımına yönelik bir örnek 
sunulması ve bu örnek etkinliğin uygulanması sürecinin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlandığından bu 
yöntemin benimsenmesine karar verilmiştir.  

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi 
kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesinde amaç küçük bir örneklemde çalışılan duruma ilişkin 
bireylerin çeşitliliğini en üst düzeyde yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu doğrultuda araştırmacılar 
tarafından geliştirilmiş olan etkinlik planı Yalova ilindeki üç farklı sosyoekonomik düzeyden anasınıflarında, üç 
farklı okul öncesi öğretmeni tarafından altı yaş grubu toplam 43 çocuk ile uygulanmıştır. Okulların seçiminde 
sosyoekonomik düzeye dikkat edilmesinin sebebi uygulama sürecine ilişkin birbirinden farklı sosyal ve ekonomik 
imkanlara sahip ortamlarda paylaşılan birbirine benzer ya da farklı olguların olup olmadığını belirlemeye 
çalışmak ve böylelikle araştırma probleminin farklı boyutlarını ortaya koymaktır. 

Veri Toplama ve Analizi Süreci 

Çalışmada uygulanan etkinliğe ilişkin öğretmen görüşlerinin alınması amacıyla yarı yapılandırılmış 
görüşmeler kullanılmıştır. Görüşmeler uygulama süreci sonunda gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında uygulama 
süreci çalışmanın birinci yazarı tarafından gözlemlenmiş ve gözlem notları tutulmuştur. Görüşme ve 
gözlemlerden elde edilen bilgiler betimsel olarak analiz edilmiştir. 

Etkinlik Süreci 

Çalışmada araştırmacı tarafından 21. yy becerileri ve MEB okul öncesi öğretim programında yer alan 
kazanım göstergeleri ile ilişkilendirilerek hazırlanmış olan “Rapunzel” isimli etkinlik planı kullanılmıştır. Temel 
mühendislik tasarım süreçlerine uygun olarak geliştirilen etkinlik “keşfet”, “yarat” ve “iyileştir” aşamalarından 
oluşmaktadır. İlerleyen kısımlarda detaylı anlatımı sunulacak olan etkinlik özetle; Rapunzel isimli klasik çocuk 
masalının öğretmen tarafından okunması ile başlamaktadır. Masal problem durumunun bulunduğu kısma kadar 
okunarak problemin belirlenmesi, analiz edilmesi ve etkili bir çözüm önerisinin sunulması amacıyla büyük grup 
tartışması başlatılmaktadır. Ardından küçük gruplar halinde kararlaştırılan çözüm önerisinin yapımı, sunumu ve 
test edilip geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

Etkinliğin Geliştirilmesi 

Çalışmada okul öncesi eğitimde kullanılabilecek örnek bir etkinlik planı geliştirilmiştir. Etkinliğe bağlam 
sağlamak amacıyla tüm STEM alanlarını içeren bir probleme sahip olduğu için Rapunzel isimli klasik çocuk masalı 
seçilmiştir. Masalda Rapunzel kapısı ve merdivenleri olmayan çok yüksek bir kuleye hapsedilmiştir. Bir gün 
prens ormanda yürürken Rapunzel’in sesini duymakta ve onu kurtarmak istemektedir. Problem çocukların 
matematik ve teknolojiyi kullanarak fen alanında bir tasarım yapmasını gerektirmektedir. Etkinliğin öğrenme 
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sürecinde model olarak okul öncesi dönem için geliştirilmiş olan üç aşamalı mühendislik tasarım süreci 
kullanılmıştır. Okul öncesi düzey için basitleştirilmiş olarak sunulan bu model keşfet, yarat ve iyileştir 
aşamalarından oluşmaktadır. Aşağıda etkinlikte kullanılan mühendislik tasarım süreci modelinin basamaklarında 
neler yapılacağı belirtilmiştir (EiE, 2016). 

1. Keşfet 

Bu aşamada tüm çocuklar bir arada toplanır. Problem durumu öğretmen tarafından sunulur. Çocukların 
problemi tespit edip analiz edebilmesi ve söz konusu probleme çözüm önerileri üretebilmeleri için çeşitli sorular 
sorulur. Bu sırada çocukların sınıftaki eşyalarla etkileşime girmelerine ve fikirlerini ifade etmelerine izin verilir. 

2. Yarat 

Bu aşamada çocuklar küçük gruplar halinde çalışır. Problemin çözümü için belirlenen tasarım önerisini 
yapmaya başlarlar. Bu sırada tasarımlarının belirlenen kritere uygunluğunu kontrol eder ve ilk tasarımlarını 
tamamlarlar. 

3. Geliştir 

Bu aşamada çocuklar yapmış oldukları tasarımlarını geliştirirler ve tüm sınıfa sunarlar.  

Basamakları belirtilen modele uygun olarak geliştirilen etkinlik ikişer okul öncesi ve fen eğitimi alan 
uzmanının görüşüne sunulmuş ve alınan görüşler doğrultusunda etkinliğe son hali verilmiştir. 

Uygulama 

Çalışmada uygulama sürecinde çocukların masalı somutlaştırabilmesi ve yapacakları tasarımlarının 
belirlenecek olan kritere uygunluğunu tespit edebilmeleri için birinci yazar tarafından kartondan basit bir kule 
modeli yapılmıştır. Şekil-1’de bu kule modeli görülmektedir. Uygulama süreci aşağıda ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. 

Keşfet 

Öğretmen çocukları bir araya toplamış ve Rapunzel isimli klasik çocuk masalını okuyarak etkinliğe 
başlamıştır. Aşağıda belirtilen kısma gelince okumayı sonlandırmış ve çeşitli sorular ile problem hakkında 
sorgulama sürecini başlatmıştır.  

“…Yıllar yılı Rapunzel o kulede yaşamaya devam etmiş. Bir gün bir prens, ormanda gezintiye çıkmış. 
Yükseklerden güzel sesli bir kadının şarkı söylediğini işitir gibi olmuş. Sesin geldiği yeri çok merak edip, 
ormanın içinde aramış da aramış. Sonunda kulenin önüne kadar gelmiş. Gelmiş ama, ne yana baksa kulede ne 
kapı, ne de merdiven varmış.”  

Şekil 1. Etkinliklerde 
kullanılan kule maketi. 

Şekil 2. Etkinliğin keşfet 
aşamasına ilişkin görsel. 

Şekil 3. Çocuklar keşfet 
aşamasında çözüm önerilerini 
çizerken. 
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Şekil-2 ve Şekil-3’te uygulamanın keşfet aşamasına ilişkin görseller görülmektedir. Öğretmen; “Masala 
göre Rapunzel nerede yaşıyor?”, “Rapunzel’in yaşadığı kule nasıl bir kule? Tarif eder misiniz?”, “Prens ne 
yapmak istiyor olabilir?”, “Prense Rapunzel’i kurtarabilmesi için nasıl yardım edebiliriz? Onun için ne 
yapabiliriz?” gibi sorular ile çocukların problem üzerinde düşünmelerini sağlamış ve çözüm önerilerini 
dinlemiştir. Ardından tüm çocuklara yapışkanlı kağıtlar dağıtmış ve probleme çözüm olarak önerdikleri tasarımın 
resmini çizmelerini istemiştir. Birden fazla önerisi olan çocuklara istedikleri sayıda kağıt vermiştir. Çizimler 
tamamlandığında tüm çocuklardan sırayla çözüm önerilerini çizdikleri kağıtları getirmelerini ve bu öneriyi 
açıklamalarını istemiştir. Öğretmen gelen bu kağıtları sırayla ve benzerliklerine göre gruplayarak tahtaya 
yapıştırmış ve tüm çocukların bu önerileri görmelerini sağlamıştır. Tüm öneriler alındıktan sonra çocuklarla 
birlikte her bir öneri grubunda kaç öneri bulunduğu sayılmış ve gelen önerinin sıklığına göre yapılacak tasarıma 
karar verilmiştir. Şekil-4’te bir anasınıfındaki çözüm önerileri ve bu önerilerin sıklığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu aşamada tüm çocuklardan önerilerini açıklamalarının istenmesinin amacı; hem fikirlerini ifade 
ederek iletişim becerilerinin hem de aynı probleme birden fazla çözüm önerisi getirilebileceğini görerek bilişsel 
esnekliklerinin gelişmesini sağlamaktır. Ayrıca çocuklardan çözüm önerilerini çizmelerinin istenmesinin amacı 
ise; yapmayı hayal ettikleri tasarım planına somut bir yapı kazandırmalarını sağlamaktır. 

Yarat 

Problemin çözümü için kararlaştırılan tasarım önerisinin yapımına geçmeden önce çocuklar 3-4 kişilik 
küçük gruplara ayrılmıştır. Öğretmen iş birliğine dayalı öğrenme çıktılarını artırabilmek amacıyla grupların 
heterojen olmasına özen göstermiştir. Gruplar ayrı ayrı masalarda oturmuşlar ve her bir grup masasına eşit 
sayıda etkinlik malzemesi dağıtılmıştır. Ardından öğretmen çocuklara problem durumunu ve kararlaştırılan 
çözüm önerisini hatırlatmış ve bu tasarımın yapımında dikkat edilmesi gereken şeylerin ne olduğuna (kriterlere) 
hep birlikte karar verilmiştir. Kriterin belirlenmesinde öğretmen soru cevap yöntemi ile çocukları yönlendirmiş 
ve her sınıf için yalnızca bir adet tasarım kriteri belirlenmiştir. Örneğin; merdiven tasarlamaya karar veren 
sınıfta, prensin Rapunzel’i kurtarabilmesi için merdivenin uzunluğunun ne kadar olması gerektiği sorulmuş ve 
uzunluğun Rapunzel’in penceresine kadar olması gerektiğine karar verilmiştir.  

Bu aşamada çocukların gelişim düzeyleri dikkate alınarak tasarım kriteri sayısı artırılmamıştır. Tasarım 
kriteri de belirlendikten sonra tasarımların yapımına başlanmıştır. Yapım aşamasında çocukların tasarımlarının 
belirlenen kritere uygunluğunu test edebilmeleri için daha önceden hazırlanmış olan kartondan basit bir kule 
maketi ulaşılabilir ve görünür bir yere konulmuştur. Ayrıca öğretmen çocukların zihinlerinde tasarımla ilgili daha 
belirgin imgeler oluşması amacıyla belirlenen tasarıma ilişkin örnek görselleri internet üzerinden aratarak tüm 
sınıfa sunmuştur.  

Geliştir 

Çocuklar belirlenen kriter doğrultusunda tasarımlarını tamamladıktan sonra tasarımların test edilmesi 
ve sunumu aşamasına geçilmiştir. Gruplar sırasıyla kule maketinin yanına çağırılmış ve her birinden tasarımlarını 

Şekil 4. Bir 
anasınıfındaki çözüm 

önerileri ve sıklığı. 
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sunmaları istenmiştir. Öğretmen; “Tasarımınızda hangi malzemeleri kullandınız?”, “Neden bunları tercih 
ettiniz?”, “Kaç çubuk kullandınız?” gibi sorular ile çocukların sunumlarına yardımcı olmuştur. Sunumun ardından 
tasarımın belirlenen kritere uygunluğu test edilmiştir. Kritere uygun olmayan tasarımların iyileştirilmesi gereken 
kısımları belirtilmiş ve bunun için ek süre verilmiştir. İyileştirilen tasarımlar tekrar test edildikten sonra tüm 
gruplar tebrik edilip etkinlik değerlendirme sorularına geçilmiştir. Betimleyici, duyuşsal, kazanımlara yönelik ve 
yaşamla ilişkilendirme türlerindeki etkinlik değerlendirme soruları tüm sınıfa aynı anda yöneltilmiş ve gelen 
cevaplar değerlendirilmiştir.  

Bulgular 

Yapılan çalışma dahilinde okul öncesi dönemde STEM yaklaşımının kullanımına yönelik geliştirilen 
Rapunzel etkinliğinin çocukların ilgisini çektiği ve tüm çocukların uygulama sürecine istekli bir şeklide katıldıkları 
görülmüştür. Tasarım aşamasında tüm çocuklar aynı materyalleri kullanarak birbirinden farklı ve yaratıcı 
tasarımlar ortaya çıkarmışlardır. Bununla ilgili öğretmenler ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler 
incelendiğinde; etkinliğin ve problem durumunun çocukların ilgisini çektiğini, yapılan tasarımların çocukların 
gelişim özelliklerine göre çeşitlilik gösterdiğini fakat çocukların grup çalışmasına karşı isteksizlik gösterdiği, 
bunun yerine bireysel tasarımlar ortaya çıkarmak istediklerini belirtmişlerdir. Örneğin Ö2 kodlu öğretmen; 
“Etkinlik çocukların ilgisini oldukça fazla çekti. Probleme çözüm bulmaya yönelik tüm çocuklar fikirlerini 
söylemekte istekliydi. Pek çok etkili çözüm yolu önerisi geldi. Bazı çocuklar birden fazla çözüm önerisinde 
bulundu. Tasarımı yaparken de istekliydiler. Fakat bireysel çalışmak istediler. Yaptıkları merdivenin boyunu 
ölçerek kısaltan ya da uzatanlar oldu. Etkinlik kazanımlarına baktığımda belirtilen kazanımlara ulaştığımızı 
düşünüyorum.” Şeklinde görüş bildirmiştir. Bunun yanında Ö1 kodlu öğretmen etkinlikte zaman problemi 
yaşandığını belirtmiş, “Tasarımlarını tamamlayan çocuklar beklemek zorunda kaldığı için sıkılganlık gösterdiler.” 
şeklinde görüş bildirmiştir. Etkinliğin uygulanmasında gözlemlenen en büyük sıkıntının çocukların bireysel 
çalışmak istemeleri olduğu söylenebilir. Oluşturulan heterojen gruplardan hiçbirinde ortak bir çalışma ortaya 
çıkarılamamış tüm çocuklar ortak grup malzemelerini kullanarak kendi tasarımlarını yapmıştır. Fakat 
tasarımlarını tamamlayan bazı çocuklar henüz tamamlayamayan grup arkadaşlarına yardım ederek iş birliği 
çalışması yapmışlardır. Çocuklarla ilgili gözlemlerden elde edilen bir diğer bulgu ise, problem durumuna çeşitli 
çözüm önerileri getirebilmiş olmalarıdır. Farklı sınıflarda kararlaştırılan çözüm önerileri de birbirinden farklılık 
göstermiştir. Bir sınıfta sıcak hava balonu, diğer sınıfta merdiven, bir diğer sınıfta ise kaydırak yapımına karar 
verilmiştir. Her sınıf aynı malzemeleri kullanıp farklı tasarımlar yapmışlardır. Yalnızca sıcak hava balonu yapmaya 
karar veren sınıfta öğretmen anlık olarak karar vererek tüm gruplara bir ek malzeme (poşet) sunmuştur. 

Yapılan gözlemlerde tüm öğretmenlerin etkinlik sürecini etkili bir şekilde yürütebildiği görülmüştür. 
Sınıflarda bazı çocukların masalı daha önce dinlediğini belirtmesi üzerine tüm öğretmenler birbirine benzer 
şekilde “bu masalın sonunu biz tekrar yazacağız”, “bu sefer masala farklı bir son yazacağız” şeklinde ifadeler 
kullanmışlardır. Öğretmenler küçük grupları oluştururken de seri bir şekilde birbiri ile uyumlu heterojen gruplar 
oluşturabilmişlerdir. Bununla ilgili Ö3 kodlu öğretmen, “İlk defa bir STEM etkinliği uyguladım. Süreci nasıl 
yöneteceğimi bilemiyordum. Üç aşamalı bu model çok kolay ve anlaşılır geldi. Sadece gruplarla tek başıma 
ilgilenmem beni biraz yordu. Diğer süreçleri etkili bir şekilde uyguladığımı düşünüyorum. Bundan sonra bu tarz 
STEM etkinlikleri yaparım.” Şeklinde görüş bildirmiştir. Öğretmenler süreci etkinlik planında belirtildiği gibi 
yönetmişlerdir. Bunun yanında bir öğretmen diğerlerinden farklı olarak yarat aşamasında etkinlik 
malzemelerine sınıfta bulunan farklı bir malzeme eklemek istediğini söylemiş ve buna izin verilmiştir. 

Öğretmenler yapılan görüşmelerde etkinlik planının çocukların gelişim düzeyine uygun, gerekli 
malzemelerin kolay ve temin edilebilir özellikte olduğunu, ayrıca etkinliği çocukların yaratıcılık ve problem 
çözme becerilerini destekleyici özellikte bulduklarını belirtmişlerdir. Bununla ilgili olarak Ö1 kodlu öğretmen; 
“Etkinlik bana çok farklı geldi. Çocukların gelişim düzeyine uygun ve ilgi çekiciydi. Malzemeler de kolay 
ulaşılabilir malzemelerdi. Hepsi sınıfımızda zaten var olan malzemeler. Etkinlikte çocukların prensin problemine 
çözüm ararlarken problem çözme becerileri ve empati yeteneklerinin desteklendiğini düşünüyorum. Bu 
aşamada çok yaratıcı fikirler de geldi.” Şeklinde, Ö2 kodlu öğretmen ise; “Güzel bir etkinlikti. Plan anlaşılır bir 
şekilde hazırlanmış. Kullanılan malzemeler de her zaman kullandığımız malzemelerdi. Çocukların birçok farklı 
çözüm önerisi üretmeleri çok hoştu. Bunu grafik haline getirmemiz de güzel oldu. Tasarım aşamasında da 
yaratıcı ürünler ortaya çıkardılar. Çok memnun oldum.” Şeklinde görüşlerini bildirmiştir. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan çalışmada okul öncesi düzeyde STEM yaklaşımının uygulanmasında masal kitaplarının kullanımı 
süreci incelenmiş ve uygulamaların etkili bir şekilde yapıldığı sonucuna varılmıştır. Etkinliğe bağlam sağlaması 
amacı ile kullanılan “Rapunzel” masalının çocukların oldukça ilgisini çektiği, masalın STEM yaklaşımına uygun 
olarak bir problem durumu dahilinde çocukların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bağlantıları ile 
tasarım yapmalarına olanak sağladığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda etkinliğin çocukların yaratıcı düşünmelerini 
ve problem çözme becerilerini kullanmalarını gerektiren bir bağlama sahip olduğu söylenebilir. Literatürde de 
okul öncesi dönem STEM uygulamalarında masal kitaplarının etkili bir şekilde kullanılabileceği belirtilmektedir 
(Furner, 2017; Furner, 2018; Parks and Oslick, 2018). 

Uygulamalar esnasında çocukların etkinliğin tüm aşamalarına ilgi ile katıldıkları belirlenmiştir. Özellikle 
keşfet aşamasında çocuklar problem durumuna yönelik çok sayıda çözüm önerisi geliştirebilmiş bununla birlikte 
farklı sınıflarda farklı çözüm önerilerinin yapımına karar verilmiştir. STEM etkinliklerinde kullanılacak olan 
problemin birden fazla çözüme imkan tanıması gerektiği düşünüldüğünde (Wendell, 2010), planlanan etkinliğin 
STEM yaklaşımının kullanımına uygun bir problem durumu içerdiği söylenebilir. Bunun yanında çocukların küçük 
yaşlardan itibaren problemlere farklı ve çok sayıda fikir üretmelerinin desteklenmesi, onların ilerleyen yıllarda 
karşılaştıkları gerçek yaşam problemlerine daha etkili ve yaratıcı çözümler üretebilmeleri açısından önemlidir 
(Yıldırım, 2014). Bu sebeple her etkinlik sürecinin sınıfın kendi özelliklerine göre farklılaşabileceği, çocukların 
çözüm önerileri alınırken esnek davranılması gerektiği söylenebilir. Çocukların tek bir probleme yönelik 
birbirinden farklı ve etkili çözüm yolu olabileceğini görmeleri esnek düşünme becerilerini geliştireceği gibi 
ayrıca, etkili fikirler arasından fazla sayıda önerilenin yapımına karar verilmesi de küçük yaşta demokrasi eğitimi 
anlamında önem taşımaktadır (EİE; 2019). 

Etkinlikten elde edilen önemli sonuçlardan bir tanesi de çocukların etkinlik sürecinde öğretmen 
tarafından belirlenen gruplar dahilinde çalışıp ortak bir ürün ortaya çıkaramamaları bunun yerine ortak 
malzemeleri kullanıp bireysel çalışmayı ve bireysel ürün ortaya çıkarmayı tercih etmiş olmalarıdır. Bununla ilgili 
olarak Başaran (2018), okul öncesi dönemde STEM yaklaşımının uygulanabilirliğini incelediği çalışmasında 
çocukların STEM etkinliklerinde takım çalışması alanında düşük performans gösterdiği ve uygulanan etkinlikler 
sonucunda bu alandaki gelişimin çok zayıf olduğunu belirtmiştir. Bu açıdan çalışmadan elde edilen bu sonucun 
alan yazın ile uyumlu olduğu söylenebilir. Fakat STEM yaklaşımının önemli bir bileşeni olan takım çalışması ile 
çocukların iş birliği ve iletişim becerilerini kullanarak bilgi ve becerilerini akranları ile etkileşim halinde 
yapılandırmalarının beklendiği düşünüldüğünde bu açıdan çözülmesi gereken bir problem bulunduğu 
düşünülmektedir. Bu doğrultuda okul öncesi öğretmenlerinin STEM uygulamaları dışında farklı etkinliklerde de 
takım çalışmasına önem vermeleri, etkinliklerini çocukların iş birliği içerisinde ortak ürün ortaya 
çıkartabilecekleri tarzda çeşitlendirmeleri önerilebilir.  

Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise öğretmenlerin etkinliği planlanan şekilde birbirine paralel 
olarak uygulayabilmiş olmasıdır. Literatüre bakıldığında okul öncesi öğretmenlerinin STEM yaklaşımının 
kullanımına yönelik öz yeterliliklerinin düşük olduğu (Donnelly-Smith, 2018; Günşen, Uyanık ve Akman, 2019; 
Trundle & Smith, 2017;) bu duruma paralel olarak, STEM yaklaşımının sınıflarda kullanımının çeşitli sebeplerden 
dolayı zor olduğunu düşündükleri belirtilmiştir (Uğraş, 2017). Bu çalışmada ise etkinliğin üç aşamalı mühendislik 
tasarım sürecine göre modellenmesinin öğretmenlere anlaşılır ve pratik geldiği böylelikle uygulanmalarda etkili 
oldukları belirlenmiştir. Bu sebeple bu çalışmada kullanılan üç aşamalı mühendislik tasarım sürecinin okul 
öncesi dönemde STEM yaklaşımının kullanılmasında bir model olarak kullanımı önerilebilir. 

Öğretmenlerin etkinlik uygulamalarında zorlandıklarını belirttikleri tek nokta küçük gruplarla ayrı ayrı 
ilgilenmeleri olmuştur. Bu aşamada çocuklar makas kullanma, bant açma gibi ince kas becerisi gerektiren işler 
yapmak istediklerinde öğretmenlerinden yardım istemişler, bu durumda da öğretmenler zaman yönetiminde 
zorluk yaşamışlardır. Yaşanan bu olumsuz duruma çözüm olarak uygulamalar esnasında bir ya da iki velinin 
sınıfa davet edilmesinin ve oluşturulan küçük gruplarla dönüşümlü olarak ilgilenilmesinin uygulama sürecinin 
daha etkili bir şekilde tamamlanabilmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Aile katılımının, çocukların 
gelişimi ve öğrenmesi üzerindeki önemi çeşitli araştırmalarla açıklanmıştır (Fan and Chen, 2005; Oktay ve Polat 
Unutkan, 2003; Yılmaz, 2017). Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin aile katılımı çalışmalarından daha çok 
velilerin okulda eğitim etkinliklerine katılmaları şeklinde yararlandıkları belirtilmektedir (Akkaya, 2007).  Bu 
sebeple okul öncesi dönemde STEM uygulamalarının aile katılımı boyutu ile zenginleştirilmesi ve buna yönelik 
farklı araştırmalar yapılarak incelenmesi önerilebilir. 
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