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Editörden  

Kuramsal Eğitimbilim Dergisinin Değerli 
Okurları,  

2016 yılının üçüncü sayısıyla sizlerle 
buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. 2016 Temmuz 

sayısında da eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme 

ve alan eğitimine ilişkin sekiz makaleyi siz 

değerli okurlarımızın beğenisine sunuyoruz.  

Kuramsal Eğitimbilim Dergisinin 2016 Temmuz 

sayısında yayımlanan, Senar Alkın-Şahin, Özge 
Aydın-Şengül ve Nihal Tunca tarafından yazılan 

“Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı 

Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik 

İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi”, Mustafa Ergün tarafından yazılan 

“Modern Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin 

Kurulması ve Gelişmesi”, Aysel Köksal Akyol ve 
Güneş Salı tarafından yazılan “Anasınıfına, 

İlköğretime ve Liseye Devam Eden Çocukların 

Yaratıcılıklarının İncelenmesi”, Gizem Uyumaz 
ve Ömay Çokluk tarafından yazılan “Likert Tipi 

Ölçeklerde Madde Düzeni ve Derecelendirme 

Farklılıklarının Psikometrik Özellikler ve 

Yanıtlayıcı Tutumları Açısından İncelenmesi”, 
Asım Arı tarafından yazılan “Kırgızistan 

Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türkiye 

Vatandaşı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar”, 
Abdurrahman Kılıç, Şeyma Şahin, Özlem 

Albayrakoğlu ve Zeynep Arseven tarafından 

yazılan “Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmen 

Davranışlarının Değerler Eğitimi Açısından 
İncelenmesi”, S. Gülşah Yıldırım, S. Serap Avgın, 

Nuriye Sarıoğlan ve Merve Karataş tarafından 

yazılan “Eğitim ve Öğretimde Gerçekleştirilen 
Yenilikler Üzerine Öğretmen Görüşleri”, Betül 

Aydın, Oktay Bektaş ve Fulya Öner Armağan 

tarafından yazılan “Deneylerin Uygulama, 
Tasarlama ve Öğrenme Sürecine İlişkin Fen 

Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri” başlıklı 

makalelerin literatüre katkı sağlayacağını 

umuyoruz.  
Bu sayımızın oluşmasında emeği geçen değerli 

Yayın Kurulumuza, hakemlerimize ve 

yazarlarımıza teşekkürü bir borç biliyor, titizlikle 
yürüttüğünüz çalışmalarınızı dergimize 

göndermenizi bekliyoruz. 2016 Ekim sayımızda 

buluşmak dileğiyle…  

Prof. Dr. Murat PEKER 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  

Eğitim Fakültesi 

From the Editor 

Dear Readers of the Journal of Theoretical 
Educational Science (JTES), 

We are glad to present you the third issue of 
2016. Since 2016, the JTES has been publishing 

eight articles related to educational sciences, 

teacher education and field education. We would 

like to remind you one more time that we have 
been publishing articles in English and our 

journal’s website has a version in English. 

The July issue of 2016 includes the following 

articles: “An Investigation of Pre-Service 

Teachers’ Self-efficacy for the Implementation of 
the Constructivist Approach in Terms of 

Different Variables” by Senar Alkın-Şahin, Özge 

Aydın-Şengül and Nihal Tunca, “The Foundation 

and Development of Modern Teacher Training 
Systems” by Mustafa Ergün, “An Investigation of 

Creativity Among Children in Kindergartens, 

Primary, Middle and High Schools” by Aysel 
Köksal Akyol and Güneş Salı, “An Investigation 

of Item Order and Rating Differences in Likert-

Type Scales in Terms of Psychometric Properties 
and Attitudes of Respondents” by Gizem 

Uyumaz and Ömay Çokluk, “The Problems of 

Turkish Students Studying at Universities of 

Kyrgyzstan” by Asım Arı, “An Investigation of 
Teacher Behaviors in Terms of Values Education 

According to Their Colleagues’ Views” by 

Abdurrahman Kılıç, Şeyma Şahin, Özlem 
Albayrakoğlu ve Zeynep Arseven, “Views of 

Teachers on Innovations Done in Education and 

Instruction” by S. Gülşah Yıldırım, S. Serap 
Avgın, Nuriye Sarıoğlan ve Merve Karataş, and 

“Views of Science Teachers on Design, and 

Application of Laboratory Experiments and the 

Learning Process” by Betül Aydın, Oktay Bektaş 
and Fulya Öner Armağan. We hope that all 

articles published in this issue will contribute to 

the literature. 

Finally, we should also express our sincere 

thanks to the Editorial Board, reviewers, and 
authors for their invaluable contributions. We 

also look forward to receiving submissions of 

sufficient rigor and quality. 

 

Prof. Dr. Murat PEKER 
Afyon Kocatepe University 

Faculty of Education 
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An Investigation of Pre-Service Teachers’ Self-

efficacy for the Implementation of the Constructivist 

Approach in Terms of Different Variables   

 

Senar ALKIN-ŞAHİN*    Özge AYDIN-ŞENGÜL**  Nihal TUNCA 

 

Received: 19 January 2015   Accepted: 02 June 2015 

ABSTRACT: The purpose of the present study is to investigate pre-service teachers’ self-efficacy for the 

implementation of the constructivist approach in terms of different variables. The study had a survey design. The 

sample of the study consisted of 286 pre-service teachers studying at the Faculty of Education, Dumlupınar 

University. In the analysis of the data collected through the “Scale of Self-Efficacy for Implementation of the 

Constructivist Approach”, descriptive statistics were used, one-way analysis of variance and t-test were employed. 

The findings of the study revealed that pre-service teachers’ levels of self-efficacy for implementation of the 

constructivist approach is above the moderate level. Pre-service teachers’ self-efficacy for implementation of the 

constructivist approach did significantly differ on academic achievement and perceptions of instructors’ being role 

models, but not on gender.  There are significant differences in some sub-scales depending on the program attended. 

In the light of these findings, some suggestions were proposed.  

Keywords: Constructivist approach, self-efficacy belief, pre-service teacher   

 

Extended Abstract 

Purpose and Significance: According to constructivist approach, teacher is viewed as a 

guide who designs enhanced learning environments to facilitate students’ learning, 

helps students to construct information, asks students higher level questions, directs 

them towards resources, helps them to solve problems they encounter and tries to 

understand how students construct meaning (Bağcı-Kılıç, 2001; Cardellini, 2006; 

Evrekli, Ören & İnel,  2010; Rice & Wilson, 1999; Saban, 2000; Savaş, 2010). One of 

the important factors affecting a teacher’s success in fulfilling these tasks is self-

efficacy belief (Çetin, 2009). Self-efficacy can be defined as an individual’s belief in 

his/her abilities to organize and conduct a certain task (Putney & Broughton, 2011). 

When the concept of self-efficacy is considered in terms of teachers, it can be defined as 

their belief in their instruction-related talents and behaviors to be demonstrated to 

facilitate students’ having access to learning products (Kurbanoğlu, 2004; Tschannen-

Moran & Woolfolk-Hoy, 2001; Yaman, Cansüngü-Koray & Altunçekiç, 2004). Self-

efficacy belief is a concept important for pre-service teachers as well as teachers. The 
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success of pre-service teachers in implementing constructivist approach depends on 

their self-efficacy beliefs besides their theoretical knowledge and practical experiences. 

When sources feeding self-efficacy belief are considered, whether pre-service teachers 

have high or low level of self-efficacy belief about the application of constructivist 

approach is of great importance to provide some insights into their personal experiences 

at education faculties, success of the academicians students observe and take as  a role-

model in the implementation of constructivist approach (indirect experiences) and the 

encouraging approvals they take from their peers or instructors for the use of 

constructivist approach.  When the literature about self-efficacy for the implementation 

of constructivist approach is examined, it is seen that the number of studies conducted 

with teachers (Eskici, 2013; Çayak, 2014; Karaşahin & Kahyaoğlu, 2012; Kaya, 2013; 

Özenç & Doğan, 2012) and pre-service teachers (Demir, Önen & Şahin, 2012; 

Kasapoğlu & Duban, 2012) is quite limited. Based on this paucity observed in the 

literature, the present study aims to investigate pre-service teachers’ beliefs of self-

efficacy for the implementation of constructivist approach in relation to different 

variables. 

 

Methods: The study had a survey design. The population of the study is comprised of 

1125 pre-service teachers attending the Education Faculty of Dumlupınar University in 

2014-2015 academic year. The sample size was calculated to be 95% and 286 for 

reliability level. Stratified sampling technique was used. As a data collection instrument 

in the present study, the “Scale of Self-efficacy for the Implementation of Constructivist 

Approach” developed by Evrekli, Şaşmaz-Ören and İnel (2010) was employed. 

Descriptive statistics were used to determine the pre-service teachers’ levels of self-

efficacy beliefs about the application of constructivist approach. Moreover, t-test was 

used in paired comparisons and in comparisons having more than three dimensions, 

one-way variance analysis (ANOVA) was employed.   

 

Results: The pre-service teachers’ level of self-efficacy beliefs about the application of 

constructivist approach is higher than moderate ( x =3.77, S=25.79). Regarding the sub-

scales, pre-service teachers’ scores for self-efficacy beliefs are as follows: “establishing 

the learning environment” ( x =3.85, S=7.37), “learning-teaching environment” 

( x =3.79, S=6.95), “assessment-evaluation process” ( x =3.77, S=8.08) and “lesson 

planning” ( x =3.62, S=5.77). The pre-service teachers’ self-efficacy beliefs about the 

application of constructivist approach do not significantly differ on gender both in terms 

of total score [t(282)=1.03; p>0.05] and sub-factors.  It was found out that the pre-

service teachers’ self-efficacy beliefs about the application of constructivist approach do 

significantly differ on “academic achievement” and “perceptions of instructors’ being 

role models” in terms of total score [t(176)=3.22; p<0.05] and sub-factors. While the 

pre-service teachers’ self-efficacy for the implementation of constructivist approach 

vary significantly depending on the program attended in terms of self-efficacy beliefs 
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about “lesson planning” and “learning-teaching process”, they do not significantly vary 

in relation to the other factors and total score. 

 

Discussion and Conclusions: Though the pre-service teachers’ self-efficacy beliefs are 

above moderate level, their self-efficacy beliefs for the sub-dimensions of “establishing 

the learning environment” and “learning-teaching process” are relatively higher and 

their self-efficacy beliefs about “assessment-evaluation process” and “lesson planning” 

are relatively lower. The reason for lower level of self-efficacy beliefs about particularly 

assessment-evaluation process may be lack of their personal experiences (information, 

skills, and practice) about the methods and techniques required by the constructivist 

approach gained from the courses given at education faculties and lack of indirect 

experiences (academicians’ ability to be a role model in the demonstration of this 

information, skills, and practices). The pre-service teachers’ self-efficacy beliefs about 

the application of constructivist approach do not significantly vary depending on gender 

in terms of total score and sub-factors. This finding is consistent with the literature 

(Balım, Kesercioğlu, İnel & Evrekli, 2009; Çınar, 2010; Evrekli, İnel, Balım & 

Kesercioğlu, 2009; Evrekli, Şaşmaz-Ören & İnel, 2010; Timur et. al., 2013).  

 

The pre-service teachers’ scores of self-efficacy beliefs about the application of 

constructivist approach vary significantly in relation to “academic achievement 

average” in favor of those having higher academic achievement averages. In the light of 

the findings reported by studies (Bandura, 1997; Feltz, Landers & Raeder, 1979; 

Schunk & Pajares, 2005) arguing that there is a correlation between academic 

achievement and self-efficacy, it can be claimed that this finding is in compliance with 

the expectation. While the pre-service teachers’ scores of self-efficacy beliefs about the 

application of constructivist approach do not significantly vary depending on “the 

program attended” variable in relation to “lesson planning” and “constructing learning-

teaching process” sub-factors, they vary significantly in relation to “establishing 

learning environment” and “constructing assessment-evaluation process” and total self-

efficacy belief”.  The pre-service teachers’ self-efficacy beliefs about the application of 

constructivist approach vary significantly depending on “their opinions about the 

academicians’ being role models in relation to both the total score and the sub-factors in 

favor of those thinking that academicians are role models. It is an expected result that 

the pre-service teachers thinking that academicians are role models in terms of the 

application of constructivist approach have higher self-efficacy scores because one of 

the important factors determining self-efficacy beliefs of individuals is indirect 

experiences gained by observing role models. Future research may explore self-efficacy 

beliefs about the application of constructivist approach by observing in-class 

applications. Moreover, future research may focus on different samples by using similar 

or different variables; thus, more generalizable results can be obtained. More 

opportunities should be provided for students to practice constructivist approach-based 

lesson planning and assessment-evaluation process construction within the context of 
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the courses of school practicum, program development, teaching practice, principles and 

methods of instruction, special teaching methods and assessment and evaluation. One of 

the important sources of self-efficacy is “indirect experiences”. In this connection, 

faculties of education should be turned into student-centered learning environment 

where this approach is implemented is observed and students can learn by doing. 
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Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı 

Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Çeşitli 

Değişkenler Açısından İncelenmesi 

 

Senar ALKIN-ŞAHİN*    Özge AYDIN-ŞENGÜL**  Nihal TUNCA*** 

 

Makale Gönderme Tarihi: 19 Ocak 2015   Makale Kabul Tarihi: 02 Haziran 2015 

ÖZ: Bu araştırmada, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarının 

çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın 

örneklemini, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 286 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

“Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılarak toplanan verilerin analizinde, 

betimsel istatistiklerden, tek yönlü varyans analizinden ve t-testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 

öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançları orta düzeyin üstündedir. 

Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançları, alt faktörlerde ve toplam 

puanda, “cinsiyete” göre anlamlı farklılık göstermezken, “akademik başarı ortalamasına” ve “öğretim üyelerinin rol 

model olma durumuna ilişkin görüşlerine” göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. “Öğrenim görülen program” 

değişkenine göre ise bazı alt faktörlerde anlamlı farklılık vardır. Bu sonuçlara bağlı olarak araştırma kapsamında bazı 

öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Yapılandırmacı yaklaşım, öz yeterlik inancı, öğretmen adayı. 

Giriş  

2004 yılında Türk milli eğitiminde gerçekleştirilen yeni düzenlemelerden biri 

olan ilköğretimde program geliştirme çalışmaları, pek çok köklü değişikliği beraberinde 

getirdiği iddiasıyla gündeme gelmiştir. Söz konusu değişikliklerle, temelde, “öğretmen 

merkezlilik, bilgiyi ezberleme, tek doğru yanıtı arama, yalnızca sınavlarda başarılı 

olmak için öğrenme” gibi sorunların ötesine geçilmesi (Coşkun, 2012) hedeflenmiştir. 

Bu sorunlardan kurtarılacağı iddia edilen eğitim sisteminin çıktısı olan öğrencilerin ise 

çağın gerektirdiği özelliklere uygun olarak, düşünen, öğrenmeye açık, bilgiye kendisi 

ulaşan, bilgiyi sorgulayan, yorumlayan, anlamlandıran, farklı durumlarda kullanan ve 

üreten bireyler olmaları hedeflenmiştir. Başka bir ifadeyle, yenilenen öğretim 

programlarıyla, bilgi üzerinde düşünen, tartışan, fikirlerini savunan, hipotezler kuran, 

olası çözüm yolları arasında seçim yapan, günlük yaşamdaki sorunlara eleştirel bakış 

açısıyla çözüm üreten, özgür düşünen (Beydoğan, 2002; Özdemir & Kıroğlu, 2011; 

Perkins, 1999) bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bütün bu hedeflere ulaşılması 

için, Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim programlarının, öğreneni merkeze alan 

yapılandırmacı yaklaşım temelinde (İÖGM, 2004) hazırlandığını açıklamıştır. 

Böylelikle ülkede son 10 yıldır, hâlâ denencel nitelikte de olsa, öğrenci-öğrenci, 

öğrenci-öğretmen arasında karşılıklı etkileşime dayanan, öğrencinin kendi öğrenme 

sorumluluğunu aldığı, sosyal ve zihinsel olarak etkin olduğu bir anlayışı temsil eden 

yapılandırmacılık, felsefi temel olarak esas alınmaktadır. 

                                                
* Sorumlu Yazar: Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, senar35@gmail.com 
** Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, ozgeaaydin@gmail.com 
*** Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, tuncanihal@gmail.com 
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Bilgi ve öğrenmeye ilişkin açıklama sunan yapılandırmacılık (Demirel, 2011), 

öğrenenin, önceki öğrenmeleri ile yeni öğrenmeleri arasında ilişki kurarak bilgiyi 

kendisinin inşa etmesine (Erdem & Demirel, 2002; Harland, 2003; Howe & Jones, 

1998) vurgu yapan bir yaklaşımdır. Bilginin ya da anlamın dış dünyada bireyden 

bağımsız biçimde var olmadığını, bilginin bireye dışarıdan aktarılamayacağını, aksine, 

bireyin kendisi tarafından var olan deneyimlerine ve ön bilgilerine bağlı olarak zihinde 

oluşturulduğunu savunmaktadır (Açıkgöz, 2002; Brooks & Brooks, 1993; Chee, 1997; 

Deryakulu, 2002; Liang & Gabel, 2005; Özden, 2005; Richardson, 1997). Felsefi bir 

temel olarak yapılandırmacı yaklaşım gerek öğretim programlarının ögelerini gerekse 

öğretmen-öğrenci rollerini ve öğrenme ortamlarını etkilemekte ve bütün bu faktörlere 

ilişkin öneriler sunmaktadır. Örneğin, öğretim sürecinin öğrencilerin ilgi, gereksinim ve 

sorularına göre biçimlendirilmesi, öğretimin planlanmasında öğretmen ve öğrencinin 

birlikte çalışması, öğrencilerin işbirlikli etkinlikler çerçevesinde birbirlerinden 

öğrenmeye özendirilmesi, öğrenme sürecine etkin olarak katılımının sağlandığı bir 

ortamın yaratılması, öğrenme ve değerlendirme süreçlerinin eşgüdümlü yürütülmesi 

(Deryakulu, 2002; Ocak, 2012; Özmen, 2006; Saban, 2000) gerektiğine ilişkin öneriler 

bunlardan bazılarıdır.  

Öğrenme ortamlarının, öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin 

yapılandırmacı yaklaşımın önerdiği ilkeler doğrultusunda oluşturulması, şüphesiz 

öğretmenin yeterlikleriyle doğrudan ilgilidir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğretmen; 

zengin öğrenme ortamları tasarlayarak öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıran; bilgiyi 

yapılandırmalarında öğrencilere yardımcı olan, onlara üst düzey sorular soran, onları 

kaynaklara yönlendiren, karşılaştıkları sorunları çözmelerinde onlara yardımcı olan, 

onların yeni anlamları nasıl oluşturduklarını anlamaya çalışan rehber kişi olarak 

görülmektedir (Bağcı-Kılıç, 2001; Cardellini, 2006; Evrekli,  Şaşmaz-Ören & İnel,  

2010; Rice & Wilson, 1999; Saban,  2000; Savaş, 2010).  

Öğretmenin bütün bu rolleri başarıyla gerçekleştirmesini etkileyen önemli bir 

faktör, öz yeterlik inancıdır (Çetin, 2009). Öz yeterlik, belirli bir işi düzenlemek ve 

gerçekleştirmek için, bireyin ilgili işe ilişkin yeteneklerine olan inancıdır (Putney & 

Broughton, 2011). Bir başka ifadeyle öz yeterlik, bireyin, bir işin üstesinden gelmeyi ya 

da farklı durumlarla baş etmeyi ne kadar başarabileceğine ilişkin bireysel yargısı; 

başarma yeteneğine, kapasitesine ilişkin kendini algılayışı; kendine olan inancı ile 

ilgilidir (Hazır-Bıkmaz, 2004; Senemoğlu, 1997).  Dolayısıyla öz yeterlik inancı, 

bireyin göstereceği performansa ilişkin çabasını, azmini ve sabrını etkileyerek, 

başarısını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilme gücüne sahip önemli bir 

güdülenme kaynağı olarak görülmektedir (Bandura, 1997). Bandura’ya göre (1977) öz 

yeterlik algısının beslendiği dört kaynak; bireyin kişisel deneyimleri, başkalarını 

gözlemleyerek edindiği dolaylı deneyimler, yine değer verdiği kişilerden aldığı iletilere 

karşılık gelen toplumsal onaylar ve bireyin fiziksel ve psikolojik durumudur.  

Öz yeterlik kavramı öğretmenler açısından düşünüldüğünde, öğrencilerin 

öğrenme ürünlerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için göstermeleri gereken öğretimle 

ilgili yeteneklerine ya da davranışlarına ilişkin inançları olarak görülmektedir 
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(Kurbanoğlu, 2004; Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001; Yaman, Cansüngü-

Koray & Altunçekiç, 2004). Buradan hareketle, benzer becerilere ya da özelliklere de 

sahip olsalar, öz yeterlik inançlarına bağlı olarak öğretmenlerin, öğretime ilişkin her 

konuda olduğu gibi, yapılandırmacı yaklaşımın gereklerine ilişkin rol ve 

sorumluluklarını yerine getirmelerinde de farklılık olacağı sonucuna ulaşılabilir.  

Öz yeterlik inancı, öğretmenler açısından olduğu kadar, ileride 

yapılandırmacılığı hayata geçirmesi beklenen öğretmen adayları açısından da önemli bir 

kavramdır. Öğretmen adaylarının kuramsal bilgiye sahip olmalarının ve fırsat verildiği 

kadarıyla uygulamaya ilişkin deneyimlerinin yanı sıra, gelecekte yapılandırmacılığın 

gereklerini başarıyla uygulayabilmeleri, öz yeterlik inançlarının yüksek olmasına 

bağlıdır. Özellikle öz yeterlik inancını besleyen kaynaklar dikkate alındığında, öğretmen 

adaylarının yapılandırmacılığı uygulamaya ilişkin öz yeterlik inançlarının yüksek ya da 

düşük olması, eğitim fakültelerinde yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin kişisel 

deneyimlerine, gözlemledikleri ve model aldıkları öğretim üyelerinin yapılandırmacılığı 

uygulamaları konusundaki başarılarına (dolaylı deneyimler), yapılandırmacılığı 

uygulama konusunda arkadaşlarından ya da öğretim üyelerinden aldıkları 

cesaretlendirici onaylara ilişkin fikir vermesi açısından önemlidir.  

Yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançları konusunda 

alanyazın incelendiğinde, hem öğretmenlerle (Eskici, 2013; Çayak, 2014; Karaşahin & 

Kahyaoğlu, 2012; Kaya, 2013; Özenç & Doğan, 2012) hem de öğretmen adaylarıyla 

(Demir, Önen & Şahin, 2012; Kasapoğlu & Duban, 2012) yapılan çalışmaların oldukça 

sınırlı olduğu görülmektedir. Alanyazındaki bu eksiklikten hareketle bu araştırmada 

öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik 

inançlarının incelenmesi ve çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu 

amaca ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz 

yeterlik inançları nasıldır?  

2. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz 

yeterlik inançları; “cinsiyet, akademik başarı ortalaması, öğrenim görülen program ve 

fakültedeki öğretim üyelerinin yapılandırmacı yaklaşımı uygulama konusunda iyi birer 

rol model olma durumu konusundaki görüş” değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının 

yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançları var olan durumu ile 

betimlenmeye çalışılmıştır.  
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Evren ve Örneklem   

Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Dumlupınar 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 1125 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü %95 güven düzeyi için 286 olarak 

hesaplanmıştır. Örnekleme girecek öğretmen adaylarının belirlenmesinde, evrende 

belirlenen alt grupların, evrende var oldukları oranda örneklemde temsil edilmesini 

(Fraenkel & Wallen, 1990; Fink, 1995) ve alt gruplar arasında karşılaştırma yapılmasını 

sağlayan (Gay, 1987) tabakalı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Tabakaların 

belirlenmesinde, araştırmanın alt amacına bağlı olarak, “öğrenim görülen program” 

değişkeni dikkate alınmış; örneklem büyüklüğünün (286) ilgili değişkene göre oranları 

hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %22.7’si erkek (n=65), % 

76.6’sı kadındır (n=219). Öğretmen adaylarının %14.3’ü Fen Bilgisi Öğretmenliği 

(FBÖ) (n=41), %19.6’sı Sınıf Öğretmenliği (SÖ) (n=56), %28’i Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği (SBÖ) (n=80), %23.8’i Türkçe Öğretmenliği (TÖ) (n=68) ve %14.3’ü 

Okul Öncesi Öğretmenliği (OÖÖ) (n=41) programlarında öğrenim görmektedir. 

Öğretmen adaylarının %32.5’i 1. Sınıf (n=93), %25.9’u 2. Sınıf (n=74), %12.2’si 3. 

Sınıf (n=35) ve %29.4’ü 4. Sınıf (n=84) öğrencisidir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu 

3.00-4.00 (%35.7; n=102) ve 2.00-2.99 (%26.6; n=76) arasında ortalamalara sahiptir. 

0.00-0.99 (%0.3; n=1) ve 1.00-1.99 (%2.1; n=6) arasında ortalamalara sahip öğrenci 

sayısı yok denecek kadar azdır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %53.1’i 

öğrenim gördükleri fakültedeki öğretim üyelerinin, yapılandırmacı yaklaşımı uygulama 

konusunda kendilerine rol model olduğu görüşündeyken (n=152); %43.7’si aksi görüşte 

olduğunu belirtmiştir (n=125).  

Veri Toplama Aracı  

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Evrekli, Şaşmaz-Ören ve İnel (2010) 

tarafından geliştirilen “Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik 

Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı 

uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarını belirlemeye dönük Likert tipi 41 madde 

bulunmaktadır. Ölçek, “ders planlamaya yönelik öz yeterlik inancı” (1. Faktör), 

“öğrenme-öğretme sürecine yönelik öz yeterlik inancı” (2. Faktör), “öğrenme ortamı 

oluşturmaya yönelik öz yeterlik inancı” (3. Faktör), “ölçme-değerlendirme sürecine 

yönelik öz yeterlik inancı” (4. Faktör) olmak üzere dört alt faktörden oluşmaktadır. 

Ölçekteki maddeler, “1- tamamen katılmıyorum ve 5 - tamamen katılıyorum” aralığında 

puanlanmaktadır. Ölçeğin tamamından toplam puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan 

puanların artması, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik 

öz yeterlik inançlarının yükselmesi anlamına gelmektedir. Ölçeğin yapı geçerliği için 

açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda, ölçeğin alt faktörlerinin açıkladıkları varyans değerleri; sırayla, 1. faktör 

için %13.97, 2. faktör için %13.74, 3. faktör için %12.88 ve 4. faktör için %10.33 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan dört faktör, toplam varyansın %50.9’unu 

açıklamaktadır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen dört faktör altında 

toplanan 41 maddelik yapısına, doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı 
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faktör analizi ile ölçek için oluşturulan modele uygun ki-kare (x2) değeri istatistiki 

anlamlılık düzeyleri (x2/sd=1.67) hesaplanmıştır. Ayrıca modele ilişkin diğer uyum 

indeksleri de (RMSEA=.047, NFI=.96, NNFI=.98, CFI=.98, RMR=.029, SRMR=.047) 

önerilen modelin uygun olduğunu göstermiştir. Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan 

Cronbach alfa katsayısı, alt faktörler için sırayla 0.84, 0.88, 0.91 ve 0.89 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin tamamı için hesaplanan alfa katsayısı ise 0.96’dır.   

Verilerin Analizi  

Araştırmada öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya 

yönelik öz yeterlik inançlarını belirlemek amacıyla betimsel istatistikler kullanılmıştır. 

Karşılaştırmalar için, öncelikle, öğretmen adaylarının ölçeğe verdikleri yanıtların her bir 

değişkene ilişkin ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış, normallik ve varyansların 

homojenliği kontrol edilmiştir. Bu incelemelere göre; ikili karşılaştırmalarda t-testi, 

üçten daha fazla boyutu olan karşılaştırmada ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Anlamlı çıkan F değerleri için, farkın kaynağını belirlemek üzere, 

varyansların homojen olmasına bağlı olarak, çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi 

kullanılmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda önce, öğretmen adaylarının 

yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarına; ardından ise 

“cinsiyet, akademik başarı ortalaması, öğrenim görülen program ve fakültedeki öğretim 

üyelerinin yapılandırmacı yaklaşımı uygulama konusunda iyi birer rol model olma 

durumu konusundaki görüş” değişkenlerine göre karşılaştırmalara yer verilmiştir. Tablo 

1’de öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik 

inançlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması yer almaktadır. 

 

Tablo 1  

Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik 

İnançları 

Ölçek  n x  S x /K 

Ders planlamaya yönelik ÖYİ 286 28.97 5.77 3.62 

Öğrenme-öğretme sürecine yönelik ÖYİ 286 37.94 6.95 3.79 

Öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik ÖYİ 286 42.38 7.37 3.85 

Ölçme-değerlendirme sürecine yönelik ÖYİ 286 45.22 8.08 3.77 

Toplam ÖYİ 286 154.51 25.79 3.77 

 

Tablo 1’e göre, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya 

yönelik öz yeterlik inançları ( x =3.77, S=25.79) orta düzeyin üstündedir. Alt faktörlere 

ilişkin ortalama puanlar incelendiğinde ise öğretmen adaylarının, sırasıyla, “öğrenme 
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ortamı oluşturmaya” ( x =3.85, S=7.37), “öğrenme-öğretme sürecine” ( x =3.79, 

S=6.95), “ölçme-değerlendirme sürecine” ( x =3.77, S=8.08) ve “ders planlamaya” 

( x 3.62, S=5.77) yönelik öz yeterlik inançlarının olduğu görülmektedir.  

Araştırmanın diğer amacı, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı 

uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesidir. İlgili değişkenlerden ilki cinsiyettir. Öğretmen 

adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançları, hem 

toplam puanda [t(282)=1.03; p>0.05] hem de alt faktörlerde (“Ders planlamaya yönelik 

öz yeterlik inancı” [t(282)=1.45; p>0.05]; “öğrenme-öğretme sürecine yönelik öz 

yeterlik inancı” [t(282)=1.70; p>0.05]; “öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik öz 

yeterlik inancı” [t(282)=0.25; p>0.05]; “ölçme-değerlendirme sürecine yönelik öz 

yeterlik inancı” [t(282)=1.04; p>0.05]) cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Tablo 2’de, ölçekten alınan puanların akademik başarı ortalamasına 

göre karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız t testi sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 2  

Akademik Başarı Ortalamasına Göre Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı 

Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması 

Ölçek Başarı n         x      S sd t p 

Ders planlamaya yönelik ÖYİ 
2.00-2.99 76 28.61 5.66 

176 3.21 0.00 
3.00-4.00 102 31.34 5.62 

Öğrenme-öğretme sürecine yönelik 

ÖYİ  

2.00-2.99 76 36.82 6.79 
176 3.07 0.00 

3.00-4.00 102 40.00 6.88 

Öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik 

ÖYİ  

2.00-2.99 76 41.11 7.39 
176 2.58 0.01 

3.00-4.00 102 43.96 7.19 

Ölçme-değerlendirme sürecine yönelik 

ÖYİ  

2.00-2.99 76 43.56 8.23 
176 3.17 0.00 

3.00-4.00 102 47.53 8.28 

Toplam ÖYİ 
2.00-2.99 76 150.10 25.53 

176 3.22 0.00 
3.00-4.00 102 162.83 26.51 

 

Tablo 2’de yer alan t testi sonuçları incelendiğinde, öğretmen adaylarının hem 

toplam puana [t(176)=3.22; p<0.05] hem de alt faktörlerden aldıkları puanlara ilişkin 

farklılıkların anlamlı olduğu belirlenmiştir. (Alt faktörler: “Ders planlamaya yönelik öz 

yeterlik inancı” [t(176)=3.21; p<0.05]; “öğrenme-öğretme sürecine yönelik öz yeterlik 

inancı” [t(176)=3.07; p<0.05]; “öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik öz yeterlik inancı” 

[t(176)=2.58; p<0.05]; “ölçme-değerlendirme sürecine yönelik öz yeterlik inancı” 

[t(176)=3.17; p<0.05]). Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, akademik başarı 

ortalaması yüksek olan öğretmen adaylarının hem toplam puanda hem de alt 

faktörlerdeki öz yeterlik inançları, akademik başarı ortalaması düşük olan öğretmen 
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adaylarından daha yüksektir. Tablo 3’te, ölçekten alınan puanların, “öğrenim görülen 

programa” göre karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA sonuçları yer almaktadır. 

 

 

Tablo 3  

Öğrenim Görülen Program Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı 

Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması 

Ölçek  Program n x  S sd F p 
Fark 

Tukey HSD 

Ders planlamaya 

yönelik ÖYİ 

FBÖ 41 27.67 5.73 

4-281 2.39 0.05 - 

SÖ 56 29.24 5.65 

SBÖ 80 28.97 5.71 

TÖ 68 30.43 6.28 

OÖÖ 41 27.46 4.71 

Öğrenme-öğretme 

sürecine yönelik 

ÖYİ 

FBÖ 41 36.98 8.35 

4-281 2.13 0.08 - 

SÖ 56 38.39 6.83 

SBÖ 80 37.91 5.91 

TÖ 68 39.48 7.21 

OÖÖ 41 35.77 6.67 

Öğrenme ortamı 

oluşturmaya 

yönelik ÖYİ 

FBÖ 41 42.49 6.19 

4-281 2.90 0.02 SÖ>OÖÖ 

SÖ 56 43.98 6.27 

SBÖ 80 41.45 7.22 

TÖ 68 43.68 8.47 

OÖÖ 41 39.75 7.47 

Ölçme-

değerlendirme 

sürecine yönelik 

ÖYİ 

FBÖ 41 45.39 6.51 

4-281 4.31 0.00 
SÖ>OÖÖ 

TÖ>OÖÖ 

SÖ 56 46.67 7.39 

SBÖ 80 44.59 8.04 

TÖ 68 47.12 9.06 

OÖÖ 41 41.15 7.48 

Toplam ÖYİ 

FBÖ 41 152.53 23.23 

4-281 3.18 0.01 TÖ>OÖÖ 

SÖ 56 158.29 24.50 

SBÖ 80 152.93 23.91 

TÖ 68 160.72 29.72 

OÖÖ 41 144.12 23.70 
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Tablo 3’e göre, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya 

yönelik öz yeterlik inançları, öğrenim görülen program değişkenine göre, “ders 

planlamaya yönelik öz yeterlik inancı” [F(4-281)=2.39; p>0.05] ve “öğrenme-öğretme 

sürecine yönelik öz yeterlik inancı” [F(4-281)=2.13; p>0.05] alt faktörlerinde anlamlı 

farklılık göstermemektedir. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı 

uygulamaya yönelik öz yeterlik inançları “öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik öz 

yeterlik inancı” [F(4-281)=2.90; p<0.05]  ve “ölçme-değerlendirme sürecine yönelik öz 

yeterlik inancı” [F(4-281)=4.31; p<0.05] alt faktörlerinde ve “toplam öz yeterlik inancı” 

[F(4-281)=3.18; p<0.05] puanlarında anlamlı olarak farklılaşmaktadır. SÖ 

programındaki öğretmen adaylarının öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik ve ölçme-

değerlendirme sürecine yönelik öz yeterlik inançları, OÖÖ öğretmen adaylarından daha 

fazladır. Ayrıca, TÖ programındaki öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme sürecine 

yönelik öz yeterlik inançları ve toplam öz yeterlik inançları, OÖÖ öğretmen 

adaylarından daha fazladır. Tablo 4’te, ölçekten alınan puanların, “fakültedeki öğretim 

üyelerinin yapılandırmacı yaklaşımı uygulama konusunda iyi birer rol model olma 

durumu konusundaki görüş” değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız t testi 

sonuçları yer almaktadır. 

 

 

Tablo 4’te yer alan t testi sonuçları incelendiğinde, öğretmen adaylarının hem 

toplam puana [t(275)=5.39; p<0.05] hem de alt faktörlerden aldıkları puanlara ilişkin 

Tablo 4  

Fakültedeki Öğretim Üyelerinin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulama Konusunda İyi 

Birer Rol Model Olma Durumu Konusundaki Görüşe Göre Öğretmen Adaylarının 

Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının 

Karşılaştırılması 

Ölçek 
Öğretim üyelerinin rol model 

olma durumuna ilişkin görüş 

n x  S sd t p 

Ders planlamaya yönelik 

ÖYİ 

Olumlu  152 30.46 6.19 275 4.78 0.00 

Olumsuz 125 27.25 4.69 

Öğrenme-öğretme sürecine 

yönelik ÖYİ  

Olumlu  152 39.69 7.21 275 4.67 0.00 

Olumsuz 125 35.95 5.88 

Öğrenme ortamı 

oluşturmaya yönelik ÖYİ  

Olumlu  152 44.28 7.25 275 4.69 0.00 

Olumsuz 125 40.31 6.68 

Ölçme-değerlendirme 

sürecine yönelik ÖYİ  

Olumlu  152 47.56 8.40 275 5.33 0.00 

Olumsuz 125 42.65 6.56 

Toplam ÖYİ 
Olumlu  152 161.99 26.87 275 5.39 0.00 

Olumsuz 125 146.15 20.86    
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farklılıkların anlamlı olduğu belirlenmiştir. (Alt faktörler: “Ders planlamaya yönelik öz 

yeterlik inancı” [t(275)=4.78; p<0.05]; “öğrenme-öğretme sürecine yönelik öz yeterlik 

inancı” [t(275)=4.67; p<0.05]; öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik öz yeterlik inancı 

[t(275)=4.69; p<0.05]; ölçme-değerlendirme sürecine yönelik öz yeterlik inancı 

[t(275)=5.33; p<0.05]). Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, öğretim üyelerinin rol 

model olduğunu düşünen öğretmen adaylarının hem toplam puanda hem de alt 

faktörlerdeki öz yeterlik inançları, öğretim üyelerinin rol model olmadığını düşünen 

öğretmen adaylarından daha yüksektir. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya 

yönelik öz yeterlik inançlarının incelenmesi ve çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Araştırmada ilk olarak öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı 

uygulamaya yönelik öz yeterlik inançları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının 

yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançları orta düzeyin 

üstündedir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının öğrenme ortamı oluşturmaya ve 

öğrenme-öğretme sürecine yönelik öz yeterlik inançları görece daha yüksekken, ölçme-

değerlendirme sürecine ve ders planlamaya yönelik öz yeterlik inançları görece daha 

düşüktür. Alan yazındaki pek çok çalışmada da gerek farklı bölümlerde öğrenim gören 

öğretmen adaylarının (Demir ve diğerleri, 2012; Kasapoğlu & Duban, 2012) gerekse 

farklı branşlardan öğretmenlerin (Çayak, 2014; Eskici, 2013; Kaya, 2013; Karaşahin & 

Kahyaoğlu, 2012; Özenç & Doğan, 2012) yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya 

yönelik öz yeterlik inançlarının yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, 

araştırma sonucuna paralel olarak, farklı çalışmalarda da öğretmenlerin/öğretmen 

adaylarının, öğrenme ortamı oluşturma konusundaki öz yeterliklerinin görece yüksek 

(Kasapoğlu & Duban, 2012), ders planlama ya da ölçme değerlendirme sürecini 

yapılandırma konusundaki öz yeterliklerinin ise görece düşük (Çayak, 2014; Eskici, 

2013; Kasapoğlu & Duban, 2012) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, 

öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği ölçme ve değerlendirme sürecinin 

yapılandırılması konusunda kendilerini yetersiz gördüklerine ilişkin araştırma bulguları 

da, bu çalışmanın sonucunu desteklemektedir (Çerçi & Semerci, 2004; Gözütok, Akgün 

& Karacaoğlu, 2005; Karadağ, Deniz, Korkmaz & Deniz, 2008; Karaman & Şahin, 

2014; Karamustafaoğlu, Çağlak & Meşeci, 2012; Özdemir, 2005;  Yapıcı & 

Leblebiciler,  2007). İlgili faktöre ilişkin öz yeterlik inançlarının görece düşük 

olmasının nedeni, öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde ölçme değerlendirme başta 

olmak üzere ilgili derslerde yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği yöntem ve 

tekniklere ilişkin kişisel deneyimlerinin (bilgi, beceri ve uygulama bağlamında) ya da 

dolaylı deneyimlerinin (öğretim üyelerinin bu bilgi, beceri ve uygulamalar konusunda 

rol model olma durumları bağlamında) yetersiz olması olabilir. Akkuş (2014) tarafından 

gerçekleştirilen nitel araştırmada, ulaşılan öğretmen adaylarının %76’sının eğitim-

öğretim hayatında yapılandırmacı yaklaşıma dayalı ölçme ve değerlendirme etkinlikleri 

ile karşılaşmadıklarına ilişkin elde edilen sonuç, sunulan olası nedeni destekler 

niteliktedir.  
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Araştırmada, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya 

yönelik öz yeterlik inançlarının orta düzeyin üstünde olması, öğretmen olduklarında 

sınıflarında bu yaklaşımı başarıyla uygulayacaklarına ilişkin ipucu sunması açısından 

olumludur. Ancak öğretmenlerle yapılan çalışmalarda, onların özellikle uygulama 

konusunda yaşadığı sorunların olduğunun belirlenmesi (Demir ve diğerleri, 2012; 

Gömleksiz, 2005; Gözütok ve diğerleri, 2005; Karadağ ve diğerleri, 2008; Korkmaz, 

2006; Kurtdede-Fidan, 2010), öğretmen adaylarının da ilgili yaklaşımı sınıf ortamına ne 

kadar yansıtabileceklerinin araştırılması gerektiğine işaret etmektedir.  

Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik 

inançları hem toplam puanda hem de alt faktörlerde “cinsiyete” göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Bu sonuca paralel olarak alanyazında öğretmenler (Coşkun, 2012; 

Eskici, 2013; Karaşahin & Kahyaoğlu, 2012; Kurtdede-Fidan, 2010; Özenç & Doğan, 

2012; Timur, Yılmaz & Timur, 2013) ve öğretmen adayları (Balım, Kesercioğlu, İnel & 

Evrekli, 2009; Çınar, 2010; Evrekli, İnel, Balım & Kesercioğlu, 2009; Evrekli, Şaşmaz-

Ören & İnel, 2010; Timur ve diğerleri, 2013) ile gerçekleştirilen pek çok çalışmada, 

ilgili grupların, genel olarak yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik 

inançlarının (ya da yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere sahip olma 

düzeylerinin, yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerinin, tutumlarının) cinsiyete 

göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik 

inançları hem toplam puanda hem de alt faktörlerde “akademik başarı ortalamasına” 

göre, akademik başarısı yüksek olanlar lehine, anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Başarı 

ile öz yeterlik arasında ilişki olduğunu belirten çalışmalara (Bandura, 1997; Feltz, 

Landers & Raeder, 1979; Schunk & Pajares, 2005) bağlı olarak, ilgili sonucun beklenti 

yönünde çıktığı söylenebilir. Çınar (2010) da sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

yapılandırmacılığa yönelik öz yeterlik düzeylerini çeşitli değişkenler açısından 

incelediği çalışmasında, öğretmen adaylarının “materyal ve etkinlik planlamalarına 

ilişkin öz yeterlik düzeylerinin” akademik başarı ortalamalarına göre farklılaştığı 

sonucuna ulaşmıştır.  

Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik 

inançları, “öğrenim görülen program değişkenine” göre, “ders planlama” ve “öğrenme-

öğretme sürecini yapılandırma” alt faktörlerinden alınan puanlarda anlamlı olarak 

farklılaşmazken, “öğrenme ortamı oluşturma”, “ölçme-değerlendirme sürecini 

yapılandırma” alt faktörlerinden alınan puanlarda ve “toplam öz yeterlik inancı” 

puanlarında anlamlı olarak farklılaşmaktadır. SÖ programındaki öğretmen adaylarının 

öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik ve ölçme-değerlendirme sürecine yönelik öz 

yeterlik inançları, OÖÖ öğretmen adaylarından daha fazladır. Ayrıca, TÖ 

programındaki öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme sürecine yönelik öz yeterlik 

inançları ve toplam öz yeterlik inançları, OÖÖ öğretmen adaylarından daha fazladır. 

Ayrıca genel olarak bütün faktörlerde, fark çıksın ya da çıkmasın, SÖ ve TÖ öğretmen 

adaylarının ortalamaları, SBÖ, FBÖ ve OÖÖ öğretmen adaylarının ortalamalarından 

yüksektir. İlgili sonucun önemli bir nedeni, ölçme değerlendirme dersinin, araştırmanın 
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verilerinin toplandığı dönemde yalnızca sınıf öğretmenliği programında yer alması 

olabilir. Bunun yanında, ilgili fakültede, söz konusu faktörlere ilişkin bilgi, beceri ve öz 

yeterliliği artırması beklenen eğitim bilimleri derslerinin bazı bölümlerde alan 

uzmanları tarafından yürütülmemesi de sözü edilen farklılıkların ortaya çıkmasına 

neden olabilir. Araştırma sonucuna paralel olarak, Evrekli ve diğerleri de (2010) 

yaptıkları çalışmada, “ölçme-değerlendirme sürecine” ve “öğrenme ortamı 

oluşturmaya” yönelik öz yeterlik inancı faktörlerinde sınıf öğretmeni adaylarının 

puanlarının fen bilgisi öğretmen adaylarına göre yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Yine Gürbüztürk ve Şad (2009) da yaptıkları çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının 

yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin inançlarının fen öğretmen adaylarına göre daha yüksek 

olduğunu belirlemişlerdir.  

Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik 

inançları, “öğretim üyelerinin rol model olma durumuna ilişkin görüşlerine” göre hem 

toplam puanda hem de alt faktörlerde, öğretim üyelerinin rol model olduğunu düşünen 

öğretmen adaylarının lehine, anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Eğitim fakültesinde ders 

aldıkları öğretim üyelerinin yapılandırmacılığı uygulama konusunda kendilerine rol 

model olduğunu düşünen öğretmen adaylarının öz yeterliklerinin yüksek olması 

beklenen bir bulgudur. Çünkü öz yeterlik inancını oluşturan önemli kaynaklardan biri, 

bireyin model aldığı kişileri gözlemleyerek edindiği dolaylı yaşantılardır. Öğretmen 

adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik öz yeterlikleri; yapılandırmacı yaklaşımı 

uygulama konusundaki deneyimleriyle (Narayan & Lams, 2010) ve bu deneyim 

sürecinde gözlemledikleri rol modellerle (dolaylı deneyimler) doğrudan ilişkilidir. 

Bandura’ya göre (1997) bireyin öz yeterlik inancı, gözlemlediği modelin başardığı ya da 

başaramadığı işlerin sonuçlarından olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Ne 

yazık ki, araştırma bulguları, öğretmen eğitimi programlarında, yapılandırmacı öğrenme 

ortamlarının büyük ölçüde gerçekleştirilmediğine (Oğuz, 2009), eğitim fakültelerinde 

yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bir eğitimin verilmediğine (Kardaş, 2014), öğretim 

üyelerinin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamada sınırlı kaldıklarına (Işık, Budak, Baş 

ve Öztürk, 2015) işaret etmektedir.  

Öneriler 

Araştırma sonuçları dikkate alındığında; gelecekte, yapılandırmacı yaklaşıma 

yönelik öz yeterlik inançlarının, ders içi gözlemlerle de desteklendiği araştırmalar 

tasarlanarak, elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. Öğretmen adaylarının, öz 

yeterlikleri ile sınıf içi performanslarının ne düzeyde örtüştüğünü belirlemeyi 

amaçlayan araştırmaların yapılması, gelecekte yapılandırmacılığı sınıflarda etkili 

biçimde uygulayacak öğretmenlerin yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Farklı 

örneklemler üzerinde, bu araştırmada işe koşulan ya da koşulmayan değişkenler ile 

gerçekleştirilecek yeni çalışmalar, öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları üzerinde 

farka yol açan nedenlere ilişkin daha genellenebilir sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Yine gelecek araştırmalarda, öğretmen adaylarının yapılandırmacılığı uygulamaya 

yönelik öz yeterliklerini besleyen kaynaklar da incelebilir. Okul deneyimi, öğretmenlik 

uygulaması, program geliştirme, öğretim ilke ve yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, 
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ölçme ve değerlendirme gibi derslerde, özellikle yapılandırmacı öğrenmeyi temele alan 

“ders planı hazırlama” ve “ölçme değerlendirme süreci yapılandırma” konusunda, 

öğretmen adaylarına deneyim alanı yaratılmalıdır. Öz yeterlik inancının önemli bir 

kaynağı “dolaylı deneyimler”dir. Bu bağlamda, öğretmen adayları için eğitim 

fakülteleri, bu yaklaşımın nasıl uygulandığını gözlemleyebilecekleri, öğrenci merkezli, 

yaparak yaşayarak öğrenmenin önemsendiği öğrenme ortamları olmalıdır. Ayrıca, 

özellikle yukarıda belirtilen dersleri yürüten öğretim üyeleri, yapılandırmacılığı 

başarıyla uygulama konusunda rol model davranışlar göstermelidir. Yapılandırmacı 

yaklaşım konusunda dolaylı deneyimler kazandırması görece daha fazla beklenen 

eğitim bilimleri derslerinin, alan uzmanlarınca yürütülmesi, olumlu rol model 

davranışların gösterilme olasılığını artırabilir. Böylelikle, gözlemledikleri öğrenme 

ortamları ve öğretim üyesi davranışlarına bağlı olarak öğretmen adaylarının edindikleri 

dolaylı deneyimler, görece düşük ortalamalara sahip oldukları faktörlere ilişkin öz 

yeterlik inançlarını artırabilir.   
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ABSTRACT: This article focuses on teaching profession in societies such as India, China, Egypt and Mesopotamia 

in ancient times. Besides, it focuses on teaching in religion schools. Protestant movement, which began in Germany 

in 1520s, revealed phenomenon of training teachers who were not from clergy. Such teacher training efforts initiated 

after the 1670s revealed two teacher training institutions called "Seminar" and "Normal" schools. The 18th century 

was a period in which the modern teacher education spread out in all countries. On the other hand, the formation of 

nation-states began. In the 19th century, teachers became away from the church, and after the salary given by the 

state, they separated from public's wishes and orientation and completely attached to the state. States, with completely 

taking inspection system from churches, began to provide "state education" to form a new human being (Bildung) and 

to use education as a tool for social integration and economic development. They get the most support from teachers 

they trained and gave salary. The 20th century was the period of planning and implementation of teacher education in 

higher education.   

Keywords: Teachers, teacher training schools, teacher training, accreditation. 

 

Extended Abstract 

This paper focuses on the teaching activities in the religious education institutions. It 

begins firstly by discussing the teaching profession in civilizations like India, China, 

and Egypt-Mesopotamia in ancient times. It then examines the Protestant movement 

that started the 1520’s in Germany, which paved the way for teaching religion proper in 

mother-tongues. Soon after, the Catholic Church began to widely spread primary school 

education with the help of several charitable foundations and donations. This helped 

training teachers who were not men of the clergy. Starting after the 1670s, such teaching 

efforts created two teacher training establishments named “Seminar” and “Normal”. 

This process helped foster the regulation of school books and daily school life, 

education methods and principles, and the concepts of lesson planning. 

The 18th Century was a time when modernized teacher training became widespread in 

all nations and nation states began to form. The 19th century was the century when 

teachers became totally reliant on the state, not listening to the wishes and directions of 

the public, after further stepping away from the church and being paid monthly by the 

state. To shape humans (bildung) and use education as a means for social integration 

and economic development, the states that fully adopted the supervision system from 
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the church became “education states”. The biggest support came from the teachers that 

they trained and put on monthly wage. 

The 18th century was a time when modernized teacher training became widespread in all 

nations. In the19th century, teachers became totally reliant on the state, for their monthly 

salaries and stepped further away from the church. To improve humanity (bildung) and 

use education as a means for social integration and economic development, states took 

over the supervision system from the church and became “education states”. The 

biggest support came from the teachers that they trained and paid a monthly wage. The 

20th century was a time when teacher training was planned in the frame of higher 

education, and then put into practice. During the Weimar Republic in Germany (1920), 

teacher training efforts began in Academies. This was soon adopted in college education 

(hochschule) in the 1960s and towards the end of the century, Teacher Training Centers 

(Lehrerausbildungszentren) were created. In France, teacher training was given on 

undergraduate level after the1970s. England adopted teacher training in college 

education after the Second World War and was carried out it in the Institutes of 

Education in the 1980s. However, they changed the four-year undergraduate programs 

to colleges of education that offered bachelor’s degree. After 1990, they have also 

worked with numerous establishments to provide proper standards and accreditation for 

many different teacher training systems. At the beginning of the 20th century in the 

United States, four-year teacher training colleges (normal school) were transformed into 

teacher colleges on a higher level. Between 1950 and 1970, all “normal schools” went 

through this transformation within the body of state universities, meaning that every 

single American normal school was upgraded in the mid-20th century from teacher 

schools to teacher colleges. In the 2000’s, teacher standards were improved as well and 

thus qualified teachers were trained. 

 

Purpose and Significance: The paper tries to explain how the teacher training systems 

were formed in modern Western states by examining the process in Germany, France, 

England, and USA. An intense debate is taking place about the nature and location of 

teacher training. An intense debate is taking place about the nature and location of 

teacher training. There is a longstanding and ongoing debate about the teacher's role in 

the constructivist teaching. The paper discusses the role of teacher in post-modern 

society and teacher's place in the postmodern education. This paper investigates the 

historical development of teacher training with the aim of identifying keys ideas that 

can improve teacher training at large. 

 

Methods: This documentary research is a study of the history of education. It examines 

the Western roots of teacher training using theses and research paper as a basis. 

Important facts in the history of each nation were verified by checking with various 

sources. The web addresses of some of the used sources are also given. The purpose 

was to conduct a comparative study of the history of education. As communities with 
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close contact to one another were studied, it was not difficult to comparatively follow 

the state of affairs.   

 

Results: In ancient times, teachers may have taught for pleasure or money. But in the 

medieval era, cleric teachers were used as propaganda for religion and its teaching. 

After the Reformation, “normal schools”, which trained teachers who were not 

members of the Church, began to open in succession. These schools escaped from the 

control of churches and found their way into the control of nation state. This was mainly 

because they emphasized non-religious lessons in their curriculum. Teacher training 

was adopted into the field of college education before the 20th century, and after a short 

use of college/ institute/ academy formats, it was used in undergraduate and post-

graduate levels.   

 

Discussion and Conclusion: Even though these schools tried to reduce the control of 

the church and religious communities on teachers in Europe and America, they failed to 

completely break the impact of religious power on the teacher training schools. 

However, the shift of teacher training in the tertiary level completely blocked religious 

pressures on these schools. While holding examinations to select teachers is ancient 

practice, using a selection committee of clergy under religious control continued. 

Switching to examinations like tests, quizzes and exams prevented this. As ministers of 

education in nation states fully took on the inspection of schools and teachers, they 

helped teachers move away from religious control. Therefore, a shift from clergyman to 

educator and from nun to schoolmistress occurred. Universities have been considered 

the best teacher training institutions for over one hundred years. Because of all levels 

vocational training to be provided at tertiary level given of teacher education in 

universities is no longer discussed. The Department of Educational Sciences and 

academics do not only conduct research on learning problems and solutions for these 

problems, but also train teachers. In addition to teacher selection, qualifications for how 

teachers need to be trained are determined during the undergraduate study, and practices 

and institutions that train teachers are to be accredited in this regard. Another topic for 

future discussion will be evaluating the positive and negative effects caused by gradual 

changes in the teaching profession, specifically the shift from a male dominated to a 

female-dominated field.  
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ÖZ: Bu makalede çok eski tarihlerde Hindistan, Çin, Mısır-Mezopotamya gibi toplumlarda öğretmenlik mesleği 

üzerinde durulduktan sonra dini eğitim kurumlarında öğretmenlik faaliyeti üzerinde durulmuştur. 1520’lerde 

Almanya’da başlayan Protestan hareketi, din adamı olmayan öğretmen yetiştirme olgusunu ortaya çıkarmıştır. 

1670’lerden sonra başlayan bu tür öğretmen yetiştirme çabaları “Seminer” ve “Normal” okul adlı iki öğretmen 

yetiştirme kuruluşunu ortaya çıkarmıştır. 18.yüzyıl bir taraftan modern öğretmen yetiştirmenin bütün ülkelerde 

yaygınlaştığı bir taraftan da ulus devletlerin oluşmaya başladığı bir dönem olarak geçti. 19.yüzyıl ise öğretmenlerin 

iyice kiliseden uzaklaşıp, maaşlarının da devlet tarafından verilmesinden sonra, halkın istek ve yönlendirmelerinden 

çıkıp tamamen devlete bağlandığı bir dönem oldu. Teftiş sistemini de kiliseden tamamen alan devletler yeni bir insan 

oluşturmak (bildung), eğitimi toplumsal bütünleşme ve ekonomik kalkınmada bir araç olarak kullanmak için bir 

“eğitim devleti” haline geldiler. Burada en büyük desteği kendi yetiştirdikleri ve maaş verdikleri öğretmenlerden 

aldılar. 20.yüzyıl öğretmen yetiştirmenin yükseköğretim seviyesinde planlanması ve gerçekleştirilmesi dönemi oldu.  

Anahtar kelimeler: Öğretmen, öğretmen okulu, öğretmen yetiştirme, akreditasyon. 

19.yüzyıl bütün dünyada herkese ilköğretim yaptırma yüzyılı idi, 20.yüzyıl herkese ortaöğretim 

yaptırma yüzyılı oldu, 21.yüzyıl ise herkese yükseköğretim yaptırma yüzyılı olacaktır. 

Öğretmenliğin Tarihsel Zemini 

Tarihin her döneminde, öğretmenler toplumların ve toplumsal kurumların 

kurulmasında önemli bir rol oynamışlardır. İnsan “eğitime muhtaç ve eğitilmeye en 

uygun” canlı türü olduğundan, ilk toplumlardan itibaren genel anlamıyla kültürün 

öğretilmesinde aile ve yakın çevre kadar öğretmenler de görev almıştır. 

Bu açıdan eski Hindistan’a baktığımızda, MÖ 3000’ler öncesini işaret eden 

Vedik dönemde ve daha sonraki tarihlerde Veda adlı kitaplara dayalı bir öğretim vardı. 

Dünyanın en eski eserleri olarak bilinen ve 10 kitaptan oluşan Rig-Vedalar öğretilirken 

öğrenci-öğretmen ve okul kavramları ana hatlarıyla ortaya çıkmıştı. Vedaların yazıdan 

değil, bir öğretmenin dudaklarından öğrenilmesi gerekiyordu. Veda “mantra”larının 

doğru aksan ve tonlama ile öğrenilmesi, ağızdan öğrenmenin gereklerinden biri idi 

(Altekar,1948). Uzun süre yazılı öğretime karşı çıkılarak herkesin öğretmeninden sözel 

öğrenme yoluyla öğrenmesi şart koşulmuştu. Sözlü eğitim ve hatta sözlü-yazılı eğitim 

(yazdırma, not tutturma) zamanında öğrenci-öğretmen bağlılığı çok fazla idi1.  

Hintliler eğitime başlamayı ikinci doğum (Dwija) gibi görüyorlardı; burada 

Vadalar veya savitri-stanza anne, öğretmen baba olarak görülüyordu (Scharfe,2002). 

Çocuk, fiziksel doğumdan sonra âdeta bir de ruhsal doğum yapıyordu. Öğretmen 

(dcdrya), öğrencinin içine daha sonra doğacak bir embriyo yerleştiriyordu. Öğretim, 

                                                
* Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye, ergun@aku.edu.tr 

 
1 Batı toplumlarındaki yüksek okur-yazarlık oranı, hafıza eğitiminin önemini azalttı. Günümüzde öğretmenin dışında 
kitap ve internet kaynakları o kadar çok ki, bu bağlılık giderek azalıyor; uzaktan eğitim gelişiyor. Eskiden iki kutuplu 

(bi-polar) eğitim egemen idi, şimdi üç kutuplu (tri-polar) ve daha çok kutuplu olanlara geçiliyor. 
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herkesin içinde var olan ateşi yakmaya, öğrenciye içindeki kendini buldurmaya 

çalışıyordu. Öğrenciler, öğretmenin evinde hizmet görüyorlar ve eğitim alıyorlardı. 

Öğretmen ve öğrenci birbirlerinin şemsiyesi olmalı, birbirlerini korumalı idiler. 

Öğretmene mutlak bir saygı ve sadakat de eski öğretim sisteminin temel özelliklerinden 

biri idi. Öğretmene itaat şarttı; “öğretmenin senin Tanrın olabilir” (acarya- devo 

bhava) deniyordu (Swami,1995). Dersten sonra öğrenciler öğretmenin ayaklarına 

elleriyle dokunarak çıkarlardı. Öğrenciler, kendileri ve öğretmenleri için sadaka 

topluyorlardı. 

Hindistan’da öğretmenlere Guru veya Acharya deniyordu. Öğretmenlerin 

kullandıkları arazi, vergiden muaf idi. Öğretmenlik her toplumda olduğu gibi, 

Hindistan’da da saygın ve ilahi bir meslek idi. İnsanın üç gurusu vardı: anne, baba ve 

öğretmeni. Veda öğretmenlerine acaryd (doğru yola götüren) deniyordu. Prensler ve 

zengin çocukları için özel öğretmen evleri ve okullar yaptırılıyordu (Scharfe, 2002). 

Öğretmen, öğrencinin kapasitesini bilmek zorunda idi (Buda’nın kendisi ve Tamil 

grameri Nannul böyle diyordu). Öğretmen ön kısım, öğrenci arka kısımdır; bu ikisini 

birleştiren bilgidir ve aradaki bağlantıyı yapacak olan da öğretimdir. Nannul kitabında 

dört öğretmen tipi pek makbul görülmüyordu: metodu olmayan öğretmen, öğrencilerin 

ulaşamadığı öğretmen, yarım eğitilmiş öğretmen ve bilgisini öğrencilere aktarmayan 

sahtekâr öğretmen (bilmek, alıcının aldığıdır, Nannul). Öğretmen bildiği bütün kutsal 

bilgileri saklamadan öğretmeli idi. 

Çin, Kore, Japonya ve Güneydoğu Asya’nın yüzyıllardır değişmez öğretmenleri 

olan Konfüçyüs, Lao-Tzu ve Buda günümüzde de hala birer öğretmen simgesi olma 

özelliklerini korumaktadır. MÖ 6.yüzyılda yaşayan Konfüçyüs (551-479) ve Lao-Tzu 

(571-531), geniş Çin coğrafyasında yaşayan halkları ve sonra diğer doğu Asya 

halklarını yüksek bir ahlâk ve sıkı bir düzen içinde tutmayı başarmışlardır. Çeşitli 

karmaşa dönemlerinde bu halklar Konfüçyüs felsefesi/dini ile rahatlamışlar ve tekrar 

düzen kumuşlardır. 20.yüzyıla kadar doğu ülkelerinin temel eğitim felsefesi Konfüçyüs 

söylemleri ve eserleri üzerine kurulmuştur. Konfüçyüs öğretisi üzerine dört kitap ve Çin 

kültürü üzerine beş klasik eser eğitimin temel kaynakları idi (Lee, 2000). Konfüçyüs, 

öğretmenin görevinin bilgi yaratmak değil, gelenekleri aktarmak olduğunu söylüyordu 

(Starr,2012). Konfüçyüs ustalarından Han Yu (768-824) öğretmenin görevinin 

Konfüçyüs felsefesinin özünü aktarmak (duan Dao), bigi aktarmak (şou, ye) ve ince 

anlamları açıklamak (jie huo) olduğunu söylüyordu (Cai, 2002). Bin yıllık bir geçmişe 

sahip öğretmen okulları (şifan) halk için aynı zamanda bir rol model öğretmen 

yetiştiriyordu (Elman,2000). Öğretmen kendisi aynı zamanda bir örnek olmalıydı. 

Eğitimden zekilerin de aptalların da alacağı farklı seviyelerde dersler vardı. 

Lao-Tzu'nun görüşleri Tao dini şekline getirilmiştir. Tao sonsuz huzura götüren 

bir yol, her şeye hayat veren bir güçtür. Evrendeki en küçük zerreden en büyük akla 

kadar her şey birbirine bağlıdır ve bu da Tao’dur. Bu iki bilgeye daha sonra 

Hindistan’dan gelen Buda’nın öğretisi de katılmış ve toplumdaki binlerce öğretmen tüm 

insanlara bu din-felsefe karışımı öğretileri öğretmekle vakit geçirmişlerdir. Budist 

manastır tipi eğitim Song hanedanı zamanında Konfüçyüs sisteminden etkilenmiş, ama 
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Ming hanedanı zamanında o öğretiye paralel Budist kitaplar ortaya çıkmış ve Budist 

okullar açılmıştır (Ding, 2001; Travagnin, 2014). 

Çin'de eğitim –Antik Yunanda ve Hindistan’da olduğu gibi- seçkin bir gruba 

veriliyor ve bu elitlerin oluşturduğu feodal sınıf toplumu yönetiyordu. Sui hanedanından 

başlayarak Çin'i yöneten hanedanlar devletin merkezi bürokratlarını seçmek için sürekli 

sınavlar düzenlemişlerdir. Soylu çocuklarını bu sınavlara hazırlamak için de Xia 

hanedanı zamanından itibaren okullar açılmıştır (Elman,2000). MS 360’da Qi 

devletinde Jixia Akademisi açılmıştı. 950’lerde Beyaz Geyik Grotto Akademisi, 

1111’de Donglin Akademisi kuruldu ve burada yüksek Çinli bürokratlar yetişti. 1178’de 

ulusal askeri akademi kuruldu. Bunların dışında özel ve halk okulları olarak yaygın bir 

okul sistemi vardı ve burada binlerce öğretmen çalışıyordu. Öğretmenlerin ana görevi, 

öğrencileri Konfüçyüs felsefesi ile yetiştirmek, sivil ve askeri seçme sınavlarına 

hazırlamaktı (Cong,2007). Çin yazısının bugün bile öğretilmesinin ne kadar zor olduğu 

düşünülürse, Çin’de öğretmenlerin eğitimdeki önemi daha iyi anlaşılır. 

Dünyanın bir başka önemli uygarlığı olan Mısır’da matematik, astronomi ve tıp 

alanındaki gelişmelerin bir öğretim sistemi olmadan oluşması ve sürdürülmesi 

imkânsızdır. Kökleri MÖ 3000’li yıllara giden bu uygarlıkta kendine has bir yazı 

geliştirilmiş, hala yapımı açıklanamayan piramitler yapılmış, seçkin sanat eserleri ortaya 

konmuştur. Mısır’da gelişen bilim ve felsefe sistemlerinin Yunan bilim ve felsefesine 

kaynaklık ettiği, oradaki dini-mistik inançların da Ortadoğu dinlerine kaynaklık ettiği 

(burada Mezopotamya etkisi daha fazla gibi görünüyor) açıktır (James, 1954; Duncan, 

2013). Dünyanın ilk kütüphanelerinin de burada açıldığı göz önüne alınırsa (Zulu, 

2012), bu toplumda öğretmenlerin rolü daha iyi anlaşılır. 

Mezopotamya’da Sümerler ve Akadlarda da oldukça örgün bir eğitim sistemi 

vardı. Okullarda okuma-yazma ve matematik öğretiliyordu (Kramer, 1963; Özgül, 

2011, Sayılı, 1991). 

Bu arada eski öğretmenler söz konusu olduğunda Antik Yunan ve onun sokak 

öğretmenleri olan sofistler de unutulmamalıdır. Sokaklarda bazen gezerek bazen uygun 

bir yerde durarak veya oturarak çeşitli konularda ders yapan bu öğretmenler, eğitimin 

iki önemli kavramı olan öğretmen ve ders programlarının oluşmasında önemli roller 

oynamıştır. Platon’un eserlerinde bazı sofistler (Gorgias, Protagoras, Hippias, 

Euthidemos gibi) boş sözler söyleyen çıkarcı öğretmenler olarak nitelense de, bunlar 

demokrasinin, kavga etmeden tartışmanın, insanları sözle ikna etmenin önemli 

olduğunun örneklerini vermişlerdir (Kiriş-Yılmaz, 2012; Uçak, 2006). 

Okulların Kuruluşu ve Dini Eğitim Kurumlarında Öğretmenler 

Eğitimin üç önemli unsuru öğretmen, öğrenci ve okuldur. Bunlardan öğretmen 

ve öğrenci her zaman var olmuştur. Öğretimin yapıldığı okullar ise değişik formatlarda 

çeşitli zamanlarda hep var olmuştur. Bazen açık havada, bazen bir ağaç altında veya 

kapalı bir mekânda öğretmen ve öğrencilerin bir arada bir şeyler öğrendiğine 

kaynaklarda rastlamaktayız. Çin'de, Hint'te, Mısır'da, Mezopotamya’da bu şekilde okul 
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örnekleri hep vardı. Antik Yunan’da Platon’un Akademia’sı ve Aristoteles’in Lyceum’u 

birer okul mekânı iken, çok sayıda Gymnasium’da da eğitim yapılıyordu (Aytaç, 2012). 

Ortadoğu’da özellikle Hristiyanlık ve Müslümanlık kendi alt öğretilerini ve 

okullarını kurarken büyük dini liderlere ve öğretmenlere dayanmışlardır. İslâmiyette 

medreseler ilk kurulurken mutlaka belli âlimler ve öğretmenler için kuruluyor (Köymen,  

1975) veya orada çalışan öğretmenler medreseye genelde adını veriyordu (Wüstenfeld, 

1837; Ergün, 2014; Nuaymî, 1990). Öğretmenler verdikleri diplomalarda (icazet) kendi 

öğretmenleri silsilesini mutlaka yazıyorlardı (Ergün, 1996; Atay, 1981; Ayar, 2014). 

Modern Eğitim Sistemlerinin Kuruluşu 

Modern eğitim sistemleri, Avrupa Orta çağındaki okul sistemlerinin evriminden 

ortaya çıktı. 1520’lerde hümanist hareketin üniversitelerin ders programlarında reform 

mahiyetinde değişiklik yapması, ardından Almanya’da başlayan Protestan hareketin 

özünde ve sonraki mücadelesinde ortaya çıkan okullaşma ve herkese kendi ana dilinde 

dini, sanatları ve birtakım “real” şeyleri öğretmeye başlamasıyla çıkan eğitim hareketi, 

modern eğitim sistemlerine giden yolu açtı. Katolik kilisesinin bu harekete ancak kendi 

eğitim sistemini kurarak cevap vermesi, artık kilise okulları felsefesinden vazgeçilip 

yeni öğretmenler yetiştirerek, yeni yöntemler, yeni dersler, zaman çizelgesi vs ile 

eğitimde rekabet içinde bir yenileşme başlattı. Belediyeler, şehir yönetimleri, prenslikler 

ve devletler de eğitim işinde giderek daha aktif rol oynamaya başladılar. Eğitimin 

toplum kalkınmasında, bireyin ve devletin refahında olumlu rol oynadığı daha açık 

görülünce de, herkes eğitimin gücünden yararlanmak istedi ve özellikle kilise ve devlet 

arasında okulların ve öğretmenlerin paylaşılamadığı bir dönem başladı. 

Öğretmen Okullarının Kuruluşu 

Kiliseler arası savaşı başlatan Luther, 1524’te aynı zamanda bütün çocukların 

Hristiyan okullarında eğitilmesini de istiyordu (Cabanel & Encrevé, 2006). Luther yeni 

bir eğitim sistemi kurulmasını ve hemen öğretmen yetiştirmeye başlanmasını istiyordu. 

İlköğretim Protestanlığın çocuğudur. İlkokulları Latin Okullarından ayırma şerefi de 

Comenius’undur. Anadilde öğretim, her şeyin zamanında ve kendi düzeninde 

öğretilmesi, her şeyin sırayla öğretilmesi, zorlama olmadan öğretilmesi, bir zamanda tek 

şey öğretilmesi, ders kitaplarının belli bir plana göre yapılması vs. Comenius'un eğitime 

getirdiği ilkeler idi. 

Her ne kadar öğretimde reformu Protestanlar başlatsa da eğitimin 

modernleşmesindeki esas gelişmeleri Katolikler sağlamışlardır. Katolikler 1534'te 

Trento'da üç defa uzun toplantılar yaptı ve onlar da eğitim sistemlerinde reform yapma 

kararı aldılar. Trento Konsülü kızların ve kadınların eğitilmesine de önem verilmesini 

istiyordu. Kızlar için okul, önce Kuzey İtalya’da Azize Ursula adına 1535'te kurulan 

dernek ile yaygınlaştı. Ursuline okulları 17. ve 18.yüzyıllarda bir kız okulu modeli 

olarak yaygınlaştı. Nicolas Barré, Ursuline okullarının yetersiz kaldığını görünce 

1666'da Soeurs de l'Enfant Jésus adlı bir dernek kurarak eğitim çalışmalarını 

sistemleştirdi. Lyonlu papaz Vincent de Paul (1581-1660), 1617'de Hayır Kızları (Filles 

de la charité) adlı bir dernek kurarak köylerdeki yoksul kızlar için okullar açmaya ve 
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okullardaki öğretmen ve yöneticilerin görevlerini bir kurallar kitabıyla (“Règles 

particulières pour les maîtresses d’école…”) belirlemeye başladı. 

Katolik din adamlarının giriştiği ilkokul seviyesinde okul açma girişimleri çok 

çeşitli şekillerde devam etti. Üç papaz tarafından üç tip okul kuruldu: Jacques de 

Batencour, Charles Démia ve Jean-Baptiste de La Salle okulları (Fosseyeux, 1912).  

J.de Batencour yoksullar için kendi papazlık bölgesinde okullar kurdu ve Latince 

öğretme deneyimlerini 1654’te bir kitapta anlattı. Batencour'un kitabı, Démia ve La 

Salle'in çalışmalarını etkileyen ve ilham veren bir deneme idi. Lyon Papazı Ch. Démia 

(1637-1689) yoksul çocukların eğitimi için önce 1666’da Saint Charles Kardeşler 

Cemaatini, sonra da 1667’da Lyon’da okulunu kurdu ve bu okullar hızla yayıldı. 

Démia, din adamlarından farklı öğretmenleri yetiştirmek için de 1671’de “le Séminaire 

de Saint Charles” adlı bir kurum kurdu. Démia kız çocuklarının erkek çocuklarından 

daha fazla korunmaya ihtiyaç duyduğunu görüyordu. Démia 1687’de kadın öğretmenler 

de yetiştirmeye başladı. 1678’de bir okulun ve bir sınıfın nasıl kurulacağına dair 

Règlements’i (Règlements pour les écoles de la ville et diocèse de Lyon) yazdı. 

Aziz Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), 1679'da bu eğitim çalışmalarının 

sistemsiz şekilde gitmeyeceğine karar verdi ve 1684'te “Hristiyan Okullar Kardeşliği” 

(Frères de la communauté des écoles chrétiennes) diye bir örgüt kurdu. 1688’de Paris’e 

gitti ve orada okullar kurdu. Ölümünden sonra Dernek (Enstitü) çeşitli fonlar sağlayarak 

okulların yaşatılması ve yenilerinin kurulmasını sağladı. 18.yy başlarında Lasallian 

okulları yayılmaya başladı. La Salle ülkedeki bütün okulları sürekli dolaşarak kontrol 

etmeye başladı. La Salle kurduğu derneğin çalışma ilkeleri ve bu okullardaki eğitim 

düzeni hakkında iki kitap yazdı: Règles Communes de l’Institut des Frères des Écoles 

Chrétiennes ve Conduite des Écoles Chrétiennes. Öğretmen yetiştirme için de tavsiyeler 

ve ilkeler yazdı. Öğretmen yetiştirerek, La Salle’in koyduğu kuralları dakik şekilde 

uygulayarak başarılı bir eğitim yaptılar (Parker,1912). La Salle, din adamı olmayan 

(laymen) profesyonel öğretmenler yetiştirmeye çalıştı. 1685’de Reims’de bir Öğretmen 

Okulu (Séminaire de Maîtres) kurdu. La Salle, kurduğu ve yakından teftiş ettiği okullar 

ağında dini bir eğitim verdi; ama okulu ibadethaneden, öğretmeni din adamından ayırdı. 

Öğretmenlerin din adamı olmamasında Protestanlarla etkili mücadele de rol oynamış 

olabilir. La Salle’a, hem öğretmen yetiştirme hem de öğretim yöntemi üzerine olan 

görüşlerinden dolayı 1950'de Papalık tarafından “öğretmenlerin pîri” (patron de tous 

les éducateurs) unvanı verildi.  

La Salle’a kadar ilköğretimde bütün öğrencilere birden ders yapılıyordu 

(birleştirilmiş sınıflar, enseignement simultané) (Seeley,1904). 16.yüzyıl kolejlerinde ve 

küçük okullarda bu yöntem yaygın idi. La Salle ilk defa aynı yaştaki ve aynı seviyedeki 

öğrencilerden bir sınıf oluşturarak, bu sınıfı bir öğretmenin eğitmesini sağladı. Burada 

öğrenciler seviyelerine göre zayıflar, ortalar ve iyiler diye gruplara ayrılıyor, belli bir 

yöntemle ders anlatılıyor, değerlendirme yapılabiliyordu1. Öğretmenlere iyi 

                                                
1 Bu sınıf düzeni 19.yüzyıldaki ilköğretim okullarında ve öğretmen yetiştirmeden de uzun uzun tartışıldı. Guizot ve 

Ferry’nin çıkardığı kanunlarla La Salle yöntemi da desteklendi. 
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öğrencilerden asistan veriyordu1. Okullarda okuma, yazma, imlâ, aritmetik ve İlmihal 

öğretiliyordu. La Salle da –Port Royalcılar gibi-, “okumada başlangıçta Fransızca 

kitaplar kullanılmalıdır” diyordu. Ancak rahatlıkla Fransızca okuyabilenler Latince 

derslerine geçmelidir. Okumayı öğrenmeyenler de yazı öğretimine başlamamalı idi. La 

Salle okulları, bireysel eğitimi ön plana çıkardılar.  

La Salle öğrencilerin ve öğretmenlerin birbiriyle konuşmalarından 

hoşlanmıyordu ve onların sessiz kodlarla anlaşmalarını tercih ediyordu. Bunun için 

geniş bir işaretler dili oluşturulmuştu. La Salle teknik ve mesleki eğitim alanında da 

girişimlerde bulundu. Saint Yon’da kurduğu kolejde Latince öğretmedi; gençlere ticari, 

sanayi ve idari alanlarda eğitim verdi (Compayré,1889). Teftiş sistemi bu okulların 

papazlar tarafından denetlenmesiyle ortaya çıktı. 

Protestanlıktan sonra 16.yyda Alman topraklarında Katolikliği canlı tutmak ve 

kaybolan yerlerde tekrar canlandırmak için birçok şehirde Cizvit okulları kuruldu. 

Cizvit kolejleri Protestanların gimnazyumları gibi, üniversiteye öğrenci hazırlıyordu. 

Cizvitler, öğretmenin alan bilgisine değil, kişiliğine önem veriyorlardı. Cizvit kolejleri 

beş yıl idi ve her yıl bir öğretmen öğretim yapıyordu. Dominiken tarzında eğitim 

yapılan bu kurumlarda sıkı bir disiplin, sınavlar ve derecelenme vardı. Öğrenci ve 

öğretmenler yatılı bir sistemde, sıkı bir dini disiplin içinde aynı yerde kalıyorlardı. 

Eğitimin iki ilkesi vardı: disiplin ve onur. Askeri bir düzen içinde sert cezalandırmalar 

da yapıyorlardı. Bu Dernek, Seminar dedikleri eğitim kurumlarında da ilköğretim 

öğretmenleri yetiştiriyordu. Seminarlar da kolejlere bağlı kurumlardı. Ayrıca öğretmen 

okulu olarak “Normalschule”ler vardı. 

17.yüzyılda bu dini derneklerin kurduğu ve kendi okulları için yetiştirdiği 

öğretmenler dışında, okul mezunu veya pedagojik niteliklere sahip öğretmen yoktu. 

Bazen o yerin papazı, defincisi, hatta terzi ve ayakkabıcısı bile asıl işlerinin yanı sıra 

öğretmenlik yapabiliyorlardı. Tek sınıfı okullarda öğretim malzemesi ve kitap yok, 

çocuk sayısı da çoktu; bazen değişik yaşlarda 100’den fazla çocuk bir sınıfa doluyordu. 

Okulun öğrettiği de tutturarak okuma, bazı duaları ezberleme, şarkı kitabından bazı 

şarkılar söyleme tarzında idi. Basit hesap bile birçok yerde yoktu. Okul sosyal 

disiplinleştirme (Sozialdisziplinierung) rolü oynuyordu. Öğretmenler eli sopalı idi. 

Öğretmen ücretleri düşük olduğu için kaliteli öğretmen bulunamıyordu.  

Genelde ilköğretim düzeyinde açılan Francke okulları için çıkarılan 

yönetmelikler (Schulordnung) ve özellikle Halle’de kurulan Seminarium præceptorum 

adlı ilköğretmen okulu Almanya’da bir model oldu (1695). Francke’nin 

Seminarium’unda uzun süre ders vermiş olan J. J. Hecker, 1748’de Berlin’de, Halle’de 

öğrendiği metotlarla öğretim yapılan 4 yıllık bir öğretmen okulu kurdu. Bu, 1753’de 

Kraliyet Enstitüsü haline getirildi ve okul müdürleri yetiştiren okul olarak bütün 

Almanya’ya model oldu. Daha sonra başka Alman şehirlerinde de benzer öğretmen 

okulları açıldı. 1747’de kurduğu Realschule’de çalışacak kaliteli öğretmen bulamayınca, 

                                                
1 La Salle'ın bu yöntemi de daha sonra İngiltere ve Amerika başta olmak üzere bütün dünyada uygulanan Lancaster-

Bell veya monitorial sistemini andırıyordu. 
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Kraldan kendi öğretmen okulunu kurma izni aldı ve 1753’te Halle modelinde bir 

öğretmen okulu kurdu. 1753’te Realschule’ye bağlı olarak bir Köy Öğretmen Okulu 

(kurmärkische Landschullehrerseminar) kuruldu. Hecker’in Realschule adlı okulu ve 

özellikle Öğretmen Okulu tüm Almanya ve Avusturya’da doğrudan ve dolaylı etkiler 

yaptı. 

1717’de Prusya’da 5-12 yaş arası çocuklara okul mecburiyeti kanununu 

çıkarıldı. Öğretim paralı olduğu için yoksul eyaletlerde bu yasanın uygulanması zor 

oldu. Buralarda terzi, dokumacı, demirci, marangoz gibi meslek adamlarının öğretmen 

olarak çalışabilecekleri (1722), papazların sınavsız öğretmen olarak çalışabilecekleri 

(1736) gibi kararlar alındı (Alexander, 1919). 1732 ve 1735’de iki yeni öğretmen okulu 

daha kuruldu.  

Almanya ve Fransa’daki bu gelişmelere paralel olarak Rusya’da da 1725’te 

St.Petersburg Öğretmen Okulu (Pedagoji Enstitüsü) kuruluyordu. 

Büyük Frederik (Friedrich der Große) Polonya topraklarını elde tutabilmek için 

burada okullar kurulmasını ve Alman öğretmenler atanması uygulamasını başlattı. 

Büyük Frederik önce 170 okul açtı; buralara öğretmen yetiştirmek için 1770’li yıllarda 

üç ilköğretmen okulu açtı. Gene de öğretmen açığı kapatılamayınca engelliaskerler 

öğretmen olarak çalıştırılmaya başlandı (Neugebauer,1985). Özellikle Berlin-

Kurmark’taki öğretmen okulu (Das Kurmärkische Küster- und Schullehrerseminar) 

genel bir okul zorunluluğu uygulamasının başlatılmasına imkân verdi (Reyer, 2006). Bu 

sıralarda gazi bir asker olan E. von Rochow da bir öğretmen okulu kurdu. Çok başarılı 

öğretmenler yetiştirdi (Meyer,2003). Rochow’a, “Prusya’nın Pestalozzisi” denildi. 

1770 ve hele 1800’den sonra ilköğretmen okulları (Elementarschullehrer-

ausbildung) merkezileştirildi, programları ortaklaştırıldı ve çok sayıda açılmaya 

başlandı ama gene de Almanya’da 1830’larda öğretmenlerin yarısı öğretmen okulu 

mezunu değildi. Meslekten olmayan öğretmenler sadece okuma öğretiyor, yazma 

öğretmiyordu (o zamanın istatistiklerinde okurlarla yazarlar arasında büyük bir fark 

vardı). İlköğretimin gelişmesi doğrudan doğruya ilköğretmen okullarının kurulması ve 

gelişmesiyle doğru orantılı idi. 

Avusturya’lı J.I. von Felbinger, Sagan’da bir vakıf ve buna bağlı olarak 1762’de 

bir okul kurdu. Burada Saganschen Lehrart diye yeni bir öğretim metodu geliştirdi. 

1763’te öğretimin içeriği ve yöntemleri üzerine belirli kuralların (norm) öğretildiği bir 

öğretmen okulu (“Normalschule”) kurdu. Bu öğretmen okulu modeli daha sonra birçok 

öğretmen okuluna örnek oldu. 1774’te Alman öğretmen okullarının 

(Normalschulwesen) genel müdürü oldu. 1778 Avusturya öğretmen okullarının hepsinin 

genel müdürü oldu. Bu arada birçok Alman şehrinde Normalschule adlı öğretmen 

okulları açıldı (Hüttner, 1982). 

1770’lede Bavyera bölgesinde de örnek okullarla öğretmen yetiştirme önem 

kazandı. Bazı şehirlerde seminer tipi öğretmen yetiştirme kurumları (seminaristischen 

Lehrerbildung) açıldı. 1770’te Würzburger Schullehrerseminar, 1790’da Salzburger 

Lehrerseminar, 1802’de Bamberger Schullehrerseminar açıldı (Hüttner, 1982). O 

sıralarda Münchener Lehrerseminar önce hizmet içindeki öğretmenlere kurslar verdi, 
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sonra halkokulu öğretmenlerini yetiştirmeye başladı. Amberg’de seminer, Innsbruck’ta 

Normal-Hauptschule olarak öğretmen okulları açıldı.  

Fransa’da modern ilköğretmen okullarının iki yüzyılı aşkın bir geçmişi vardır. 

Fransız İhtilâli sonrasında 1794'te yapılan yeni eğitim sistemi kurma çalışmaları 

sırasında hazırlanan Lakanal Komitesi Raporu öğretmen okullarının öğretmenlerini ve 

lise öğretmenlerini yetiştirecek bir öğretmen okulu (école normale) kurulmasını önerdi. 

Bu projeyi gerçekleştirmek için bir yıl sonra öğrenciler toplandı. Ülkenin her tarafından 

seçilen 1.400 öğrenci burada öğretmen olarak yetiştirilecekti. Dört aylık kurs sonunda 

yetiştirilecek öğretmenler kendi bölgelerinde Cumhuriyetçi öğretmenler yetiştirmek için 

eğitim merkezleri kuracaklardı. Okul 1795’te açıldı ama birçok nedenden dolayı 

başarısız oldu, dört ay sonra dağıldı (Compayré,1889; Barnard,1969).  

Napolyon’un Üniversite (Eğitim Bakanlığı) yönetim sisteminde 1808’de 

yayınlanan talimatta, her akademi (eğitim bölgesi) ya kendi öğretmen okulunu (École 

Normale) kuracak ya da kendi kolej ve liselerinde ilkokul öğretmeni yetiştirmek için bir 

veya iki sınıf açacak ve öğretmen yetiştirecekti. Bu girişim de çalışmadı. 

19.yüzyıl başlarında Alman ilköğretim sistemini etkileyen büyük güç 

Pestalozzi’dir. Onun yanında yetişmiş Zeller (1804), Königsberg’de bir öğretmen okulu, 

Karalene’de bir Protestan, Braunsberg’de bir Katolik öğretmen okulu kurdu; ülkeyi 

dolaşarak mevcut öğretmenlerle toplantılar yaptı, konferanslar verdi. Çoğu din adamı 

bir grup genci Ifertan’a Pestalozzi’nin yanına gönderdi. Bunlar daha sonra yurtsever, 

aydınlanmacı öğretmenler olarak Prusya ilköğretimini esastan değiştirdi. Kendilerini 

“halkın eğitimcisi” olarak kabul ettirdiler. Öğretmen okullarının müdürlüklerine 

Pestalozzici yurtsever eğitimciler getirildi. Bunlar sadece çocukları değil, halkı da 

eğitmeyi hedeflediler. 

1806’da Almanya’da 11 öğretmen okulu vardı; 1836’da 44’e, 1872’de 64’e, 

1902’de 137’ye (16’sı kız öğretmen okulu idi) çıkarılabildi (Ofenbach, 2006). Öğretmen 

okullarına bitirme sınavı, Prusya’da 1826, Bavyera ve Baden’de 1825, Saksonya’da 

1836 yılında konuldu. Başlangıçta öğretmen okullarının öğretim süresi iki yıl idi, ama 

zamanla artarak altı yıla çıktı. Öğretmen olmak isteyen Halkokulu veya ortaokul 

öğrencileri altı yıllık bir eğitimden geçerek ilkokul öğretmeni olabiliyorlardı. Bunun ilk 

üç yılı hazırlık okulu (Präparandenanstalt), son üç yılı da öğretmen okulu 

(Lehrerseminar) idi. Okul öğrencilerini sınavla alıyor, bitirme sınavı ile mezun 

ediyordu. 

1810 yılında Strazburg, 1806’da da Koblenz Öğretmen Okulunu kurmuş olan 

(Ehret,1971), Almanya’da eğitim görmüş Aşağı-Ren valisi A.de Lezay-Marnésia’nın 

gayretiyle Alman seminerleri modelinde ilk Fransız öğretmen okulu kuruldu. Bu okul 4 

yıl öğretim süreli idi, öğretim süresi sonra üçe indirildi. Buradan mezun olanlarla 

Yukarı-Ren’de bir bölüm daha açıldı. Restorasyon döneminde bir şey yapılmadı ama 

1820 yılında Alsas’da iki öğretmen okulu daha açıldı: Moselle ve Meuse. Bu okullar o 

kadar başarılı oldu ki, Strazburg modeli tüm Fransa’ya örnek oldu. Paris’te ve diğer 

şehirlerde resmi ve dini cemaatlerin onlarca öğretmen okulu açıldı.  
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Gerek ihtilâl sonrası Cumhuriyetçiler gerekse 1806'da Napolyon eğitimi 

“cumhuriyetçi” veya devlete hizmet edecek militan ve memur yetiştirmek için etkili 

olarak kullanmak istediler. Öğretmen okulları esas işlevini Napolyon’un eğitim 

projelerini gerçekleştirmede gösterdi. Napolyon’un öğretmen okulları, Cizvit kolejleri 

örneğindeki gibi, üniformalı ve yatılı öğrencilere askeri bir disiplinle eğitim 

veriyorlardı. 

1808’de kurulan Paris İlköğretmen Okulu, 1835-1840 arasında Victor Cousin’in 

müdürlüğünde büyük bir saygınlık kazandı. 1810’larda hiç izin verilemeyen 

öğrencilere, daha sonraki yıllarda kademe kademe haftada iki kere dışarı çıkma izni 

verilmeye başlandı. 1869’a kadar dini ibadete katılmak isteğe bağlı idi. 1845 yılında 

okula Yüksek Öğretmen Okulu (École Normale Supérieure) adı verildi. Öğretmen 

okulu öğrencileri ilk yılın sonunda bakalorya, ikinci yılın sonunda lisans alıyorlardı. 

Daha sonra lise veya kolejlerde öğretmenliğe başlıyordu. Okulun en başarılı on 

öğrencisi okulda öğretim asistanı (répétiteur) olarak kalıyor ve yardımcı (agrégé) 

öğretim elemanı oluyordu. 

Fransa'da okul savaşları (les luttes scolaires, öğretim hürriyeti) (1815-1875) 

döneminin ana karakteristikleri kız ve erkek öğretmen okullarının gelişmesi ve 

öğretmenliğin politik gücünün kullanılması (Donnermair, 2010) dönemi olarak da 

adlandırılabilir. Katolik kilisesinin toplumda ve yönetimde güç kazanma çabalarına 

karşı bir hareket olarak ortaya çıkan ve Fransa’nın yanı sıra İsviçre, Almanya, Belçika,  

Hollanda, İspanya, İngiltere, Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde 

görülen kültür savaşı (Kulturkampf) içinde kiliselerin eğitimde gücü sınırlanmaya 

çalışıldı. İlkokulları ve öğretmenlerini kilisenin bağlarından kurtarmak için de özel 

çabalar gösterildi; ama I. Dünya savaşından önce Katoliklerin %95’i, Protestanların 

%90’ı kendi dini okullarına gidiyordu. 

Fransız öğretmen yetiştirme çalışmalarını 1815-1830, 1830-1850 ve 1850-1870 

yılları olarak üç döneme ayırmak mümkündür.  

1815’te Eğitim Bakanı Carnot, Paris’te daha sonra öğretmen okuluna dönüşecek 

bir deneme okulu (école d’essai) veya bütün diğer öğretmen okullarına örnek olacak bir 

Öğretmen Okulu kurumaya çalıştı, ama başaramadı. İlk dönemde, 1816’da ilkokul 

öğretmenlerinin bir sertifika sahibi olması istendi. Üç tür1 olan bu sertifikaları 

Akademilerin başındaki rektörler sınav yaparak verecekti. Hristiyan Okullar Kardeşliği 

öğretmenleri bu kuraldan muaf idi. 

1810-20 arasında Strasbourg, Heldefange ve Bar-le-Duc’a ek olarak 1828-29’da 

eğitim bölgelerinde açılan 11 öğretmen okulu ve Paris’te monitör usulünü esas alan iki 

öğretmen okulu; ayrıca yukarıdaki 14 öğretmen okuluna ek olarak 1833’e kadar 34 

öğretmen okulu daha kurulmuştu. Bu okulların hepsi aynı yapı özelliklerini 

göstermiyordu, bir kolej içinde açılmış sınıflar şeklinde olanları da vardı. Öğretim süresi 

                                                
1 Öğretmenlerin sınavları ve sınıflandırılmaları: İlkokul öğretmenleri için üç tür sertifika vardı: Temel sertifika 

(Brevet Elémentaire), Üstün sertifika (Brevet Supérieur) ve Özel sertifika (Certificat d'Aptitude Pédagogique). Özel 

sertifika yazı, elişleri, müzik, beden eğitimi, biçki-dikiş gibi alanlarda veriliyordu. Bu belgeler yedi kişilik bir sınav 

komisyonu tarafından yapılan seçim sonunda veriliyordu. 
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genelde iki yıl idi; ama bir ve üç yıl olanlar da vardı. Çoğu laik idi, ama dini cemaatlerin 

elinde olanlar da vardı. Programlar da çok çeşitli idi, hepsinde dini ve ahlaki eğitim en 

başta yer alıyordu. Ders veren 2-3 derleme öğretmen vardı, stajların nasıl yapıldığı belli 

değildi. Okula giriş yaşı 18 ile 30-35 arasında değişiyordu. 

19.yüzyılın ilk yarısında öğretmenler ailelerin verdikleri ücretlerle çalıştığı için, 

ne öğretecekleri konusunda din adamları kadar aileleri de dinliyorlardı. Ama 

öğretmenlik bir meslek haline gelince, artık aileleri dinlemez oldular. 1833 Guizot 

Kanunu ile standart ve kapsamlı bir müfredat belirleninceye kadar velilerle öğretmenler 

çocuklara öğretilecek konular konusunda çok çekiştiler. Daha sonra öğretmen 

ücretlerini devlet vermeye başlayınca sorun kısmen çözüldü. Devlet daha sonra 

1880’lerde parasız öğretim, okula devam zorunluluğu ve göndermeyenleri cezalandırma 

sistemi getirdi. Giderek çocuk eğitiminde velilerin rolü azaldı, öğretmenlerin rolü arttı. 

1830-1850 dönemi denilen ikinci dönemde; Guizot 1832’de Bakanlığa gelince 

ilk işi öğretmen okullarını incelemek ve onlara bir düzen vermek oldu. Çıkarılan Yasaya 

göre Fransa’nın 87 bölgesi (departement) ya bağımsız olarak ya da komşu yönetim 

bölgesi ile ortak birer ilkokul öğretmeni okulu kuracak veya açılmış olanı devam 

ettirecekti. Sadece 1833’te 18 yeni öğretmen okulu açıldı, ertesi yıl 8 daha, 1835’te 3 

tane daha… Bu okulların mahalli yönetimlerle bağlarını yavaş yavaş kesildi ve merkezi 

hükümete bağladı1. Programlara bir düzen vermeye çalıştı, ama fen bilimleri açısından 

çok zayıf, dini ve ahlaki değerler açısından güçlü programlar yapıldı. Öğretim süresi iki 

yıl olarak sabitlendi. Okulun müdürleri Bakanlık tarafından atanmaya başlandı. 1835’de 

buralarda çalışacak öğretmen ve yönetici atamaları hakkında bir genelge daha 

yayınlandı. Öğrencilerin özellikler belirlendi. 1836’da 64 öğretmen okulu kurulmuş 11 

tanesi de kurulmayı bekliyordu. 1840'ta 76 öğretmen okulunun 4'ü kiliseye ve 2'si 

Frères'lere ait idi. 

1848 yılında kıta Avrupa’sının büyük kısmını kapsayan sosyalist ayaklanmalar 

meydana geldi. Bu olayların içinde her çalışan grubu örgütlenip haklarını aradığı gibi, 

öğretmenler de örgütlenerek toplantılar yaptılar. 1848’de kurulan ve ilk toplantısını 

yapan Genel Alman Öğretmen Dernekleri (Allgemeinen Deutschen Lehrervereins), 

okulların devlet denetiminde olması, parasız eğitim, öğretmenlere lojman ve yeterli 

maaş ödenmesi gibi konular konuşuldu (Skopp, 1982). Aynı yıl Eisenach’ta toplanan 

Alman Öğretmen Birliklerinin Kuruluş toplantısında anaokulundan liseye kadar devletin 

tek bir okul sistemi kurmasını talep ettiler (Herrlitz vd., 2009) ama 1848 devriminden 

sonra öğretmenlere tepki gösterildi, öğretmen okulları kırsal bölgelere sürüldü. 

Öğretmenler ciddi olarak suçlandı ve eğitim politikacıları “dinsizleşmiş insanlığı” 

yeniden eğitmek istediler (Jeismann,1987). 1848 devrimi insanların kilise ve mahalli 

kontrollerden çıkıp bir merkezi devletin vatandaşları olmak istemeleri, öğretmenlerin de 

statülerinin tanınması ve maaş garantileri gibi hususları ortaya çıkardı. Prusya Kralı IV. 

Friedrich Wilhelm, 1848 olaylarından öğretmen okulu öğretmen ve öğrencilerini de 

sorumlu tutuyordu.  

                                                
1 1889 tarihli yasa ile de öğretmen okulları tamamen devlete bağlandı ve tektipleşti. 
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O zaman Prusya’da 37 öğretmen okulu vardı. Bunlar kırlarda kurulmuş, 

mezheplere ve cinsiyete göre farklı öğretmen yetiştiren yatılı okullardı. F. Stiehl 

başkanlığında bir grup ilköğretmen okullarını yeniden düzenlemek için toplandı. Stiehl, 

Evangelik öğretmen okulu, ilkokullar ve hazırlık okulları hakkında muhafazakâr ve 

devrim karşıtı bir eğitim politikası oluşturdu (Jeismann, 1977). İlk düzenlemeyi 

Evangelik Öğretmen Okullarındaki öğretim üzerine yaptı ve tek sınıflı okullarda 

öğretmenlerin vereceği derslere nasıl hazırlanacaklarını belirlemeye çalıştı. Çocuklar iyi 

bir Hristiyan ve yurtsever olarak eğitilmeli idi. Öğretmen okullarına bir hazırlık sınıfı 

konulmalı, burada sağlam bir din eğitimi verilmeli ve daha sonra bunlar bir seçme 

sınavına tabi tutulmalı idi. Öğretmen okullarında öğrenciler pazar günleri kilisedeki 

ayine katılacaklar, bütün dualarla 30 kilise şarkısını da öğrenecekti. Stiehl 

düzenlemeleri 1872’ye kadar geçerli oldu.  

1850’li yıllardaki karışıklıkların ve sosyal olayların sorumluları arasında 

öğretmen okulu mezunları da gösterildi. Güya bu okullar gençliğe ahlaki eğitim verecek 

kişiler yetiştirmiyordu. 1850’li yıllarda öğretmen okullarının ahlâki değerleri 

sorgulandı. H. Carnot, J.B. Saint-Hilaire ve J. Simon gibi eğitimcilerin de katıldığı 

komisyonda ilköğretim yasası görüşüldü. Burada Falloux, öğretmenler okulları 

hakkındaki suçlamaların ciddi olduğunu ve bu denemeleri devam ettirmemeye karar 

verdiklerini söylüyordu. Ancak 1850 yasası eğitim bölgelerindeki öğretmen okullarının 

devam ettirilmesi hükmünü getirdi. Ama bu Komisyonun etkili üyelerinden Papaz 

Dupanloup’un bu okulları çok kötü eleştiren sözleri1, bu okulların tarihinde yeni bir 

dönemi başlatıyordu. 

Fransa'da kadın öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu rahibe idi. Napolyon 

döneminde kız öğretmen okulu hazırlıklarına başlanması kararlaştırıldı. Mevcut 

öğretmenler birtakım belgelerle kontrol edilmeye çalışıldı. Kız öğretmen okullarının 

kuruluşunda da –erkeklerde olduğu gibi- bağımsız okullar kuruluncaya kadar bazı 

okullara ek bölüm veya sınıflar halinde öğretim yapıldı. 1831’de Bayan Sauvan bir 

taraftan Paris kız okullarında öğretmenlik yaparken bir yandan da kız öğretmenleri 

yetiştirmek için kurslar veriyordu. Ancak 1838’de ilk Kız öğretmen okulu açılabildi. 

1840’lı yıllarda 12 yerde daha bu tür kız öğretmen okulları açıldı. Belediyenin Ecole 

supérieure’u 1838’de Kız Öğretmen Okuluna (l'Ecole normale d'institutrices) 

dönüştürüldü; böylece Paris’te erkekler ve kızlar için iki öğretmen okulu kurulmuş oldu. 

Gard’da (Nimes) Protestanlar bir kız öğretmen okulu açmışlar, 1840’larda da Bakanlık 

Katolik ve Protestan kızların karma okutacağı bir kız öğretmen okulunu önceliğe 

almıştı, başaramadı.  

1850 Kanunu öğretmen okullarını kapatmadı ama onları yıkacak mekanizmaları 

yarattı. Birçok yerde Genel Konsey’ler, bakanlık kararları ve öğrencilerin dağılması bu 

okulları âdeta yok etti. Kanun rahibelerin yönetimindeki öğretmen yetiştirme sınıflarını 

kapatmadı: 1850’de 21 olan bu tür sınıflar 1879’da 50’ye çıktı. Ama bu okullara ilk 

                                                
1 “Les écoles normales, si dangereuses, si puissantes pour le mal et qui ont si déplorablement dénaturé le caractère 

et la mission des instituteurs, sont supprimées.” (Öğretmen okulları o kadar tehlikeli ve öğretmen karakter ve 

görevini o kadar bozan şeytanın emrindeki kurumlardır ki, hemen kapatılmalıdır) 
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tepkiler geçtikten sonra 1860’lı yıllarda beş yerde daha öğretmen okulu açıldı. Program 

dini derslerle dolduruldu. Okullar dini öğretmen okulları haline geldi. Öğretimde ve 

kontrolde papazların rolü çok artmıştı. Fransa’da 1850 hükümetin şüphe ile baktığı 

öğretmen okulları Üçüncü Cumhuriyet döneminde Duruy bakanlığında tekrar gelişti. 

Duruy (1863-1869) dönemi öğretmen okulları açısından tamir dönemidir. Duruy 

bakanlığı döneminde bu okullarla sürekli ilgilendi. 1865’te müzik dersi zorunlu hale 

getirildi, tarım dersi önem kazandı ve tarım öğretmenleri atandı. 1866’da okulların 

yeniden yapılandırıldığı ve 1851 kalıbının değiştirildiği görülüyor. Programlara resim, 

geometri, modern diller, 1867’de Fransa tarih ve coğrafyası eklendi. 1865’deki mesleki 

(spécial) ortaöğretim programının değişmesi ilkokullara yeni dersler eklemişti, 

dolayısıyla yeni öğretmenleri bu derslere da hazırlamak gerekti. Programlarda önemli 

değişiklikler yapıldı. Okula başlama yaşı 18’den 16’ya indirildi. Öğrenci kabul şartları 

ayrıntılı olarak belirlendi. 

Alman ruhunun uyanışında ve Alman birliğinin sağlanmasında Halkokulu 

öğretmenleri önemli rol oynadılar. Sadece çocukları değil, Alman halkını da eğittiler. 

Öğretmen Heinrich Julius Bruns’un (1746–1794) mezar taşında sadece O bir 

öğretmendi (Er war ein Lehrer) yazar. Alman öğretmenlerinin ilkokullarda çocuklara 

kazandırdığı disiplin ve göreve bağlılık ahlâkı, Prusya’yı Fransız ve Avusturyalılara 

karşı galip getirmişti. Avusturya’ya karşı yapılan Königgrätz savaşını (1866) Prusya 

ilkokulları kazanmıştı. Bu efsane 50 yıl devam etti.  

Almanya’da ilkokul öğretmenleri bir yandan öğretmen okullarında yetiştiriliyor, 

bir yandan da sınavla seçiliyordu. 1826’da başlayan bu sınavlar 1872, 1901 ve 1928’de 

yeniden düzenlendi ve 1938’de tüm Almanya çapında yapılmaya başlandı (Bettermenn 

ve Goessl,1963). 

O zamanlar meslek eğitimine “l'enseignement spécial” deniyordu. Mesleki 

eğitimi de Hristiyan Kardeşler devletten daha iyi yapıyordu. Duruy, özel mesleki eğitim 

öğretmenleri yetiştirmek için 1866’da Cluny’de bir Ecole normale de l’enseignement 

secondaire spécial açtı1. Burası çeşitli okullara meslek ve sanat öğretmeni yetiştirmeye 

başladı.  

Bu arada cemaatler de kendi öğretmen okullarını kurmuştu. Devletin öğretmen 

okullarından mezun olanlar dışında, cemaat öğretmenleri belediyelerin bulduğu laik 

öğretmenlerden (lay teacher) daha iyi öğretim yapıyordu. Devlet cemaat okullarında 

öğretmenlik yapanların resmi sınavlara girerek belge (brevet) alması zorunluluğunu 

getirmişti. 1870’de beş binden fazla rahibe öğretmenlik belgesi almıştı (Curtis, 1994). 

Öğretmenliğin meslek haline gelmesinde en büyük rolü devlet oynadı. Resmi 

öğretmen okulları (1863’te sistemdeki öğretmenlerin yarısı öğretmen okulu mezunu 

idi), öğretmenliğin belgeye bağlanması, bu tür öğretmen sayısının artması ve okul içi 

faaliyetlerin berraklaşması bu süreç içinde oldu. Kontrol hem kilise hem de devlet 

                                                
1 1891’de öğretmen okulu kapandı ve orta öğretmen okulu (Ecole primaire supérieure) olarak çalışmaya başladı. 

1901’de Ecole nationale supérieure d’Arts et Métiers oldu. 



Mustafa ERGÜN  

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 347-378 

 

362 

tarafından yapılıyordu. Ama daha sonra papazların okullara girişi yasaklandı, 

programlar laikleştirildi. 

Fransa’da 1867 Yasası 500 nüfustan fazla olan yerleşim yerlerinin ayrı kız 

okulları açmasını öngörüyordu, ama bu okullarda görev yapacak laik kadın öğretmenler 

(instructrices) yoktu. Dolayısıyla öğretmenlik rahibelere kalıyordu, laik kadın 

öğretmenler bile rahibeler gibi giyiniyordu (Harrigan, 2001). 1862’de resmi ve laik 

kadın mesleki öğretiminin başlaması çalışmaları başladı. 1879 Bert Kanunu, her 

bölgede bir kız öğretmen okulu (école normale d'institutrice) mecburiyeti getirdi. 

Rahibelikten öğretmenliğe bir evrim gerçekleşti. Bazı dini grupların kurup yüzlerce 

öğretmen yetiştirdiği kurumlar öğretmen okulu olarak kabul edilmiyordu (Rogers, 

2005). 

1879’da laik kadın öğretmenler yetiştirmek için kanun çıkartıldı; 1872’de 

kadınlar için sadece dokuz öğretmen okulu vardı; bu sayı 1882’de 41’e, 1887’de 81’e 

çıktı. Sée Kanununda kız öğretmen okullarına öğretmen yetiştirecek bir École normale 

supérieure kurulması hükmü de vardı. Jules Ferry 1880’de Fontenay-aux-Roses’da 

kızlar için bir yüksek öğretmen okulu (Écoles normales supérieures de l'enseignement 

primaire) kurmuştu, Sée de 1881’de Sèvres’de Kız Yüksek Öğretmen Okulu kurdu. 

Fontenay Yüksek Öğretmen Okulu, kız öğretmen okullarına öğretmen yetiştiriyordu. 

1881’de kurulan Sèvres Yüksek Öğretmen Okulu da kız ortaöğretim okullarına 

öğretmen yetiştirecekti. Kadınların ev kadınlığından daha yüksek mevkilere 

yükselmesinde de kadın öğretmenler yetiştiren Sèvres Öğretmen Okulu önemli rol 

oynadı.  

Anaokullarında İngiliz modeli uygulayan Fransızlardan M. Carpentier, Bakanlık 

tarafından Anaokulu Öğretmen Okulunu kurmakla görevlendirildi ve okul 1851’de 

Carpentier yönetiminde kuruldu. 

Fransa’da öğretmen yetiştirmede 1870-1884 arası farklı bir dönemdir. 1878 

kanunu erkek ve kız öğretmen okullarını Fransa geneline yaygınlaştırma çalışmalarını 

başlattı. 1879’da Ferry zorunlu, parasız ve laik ilköğretimi gerçekleştirmeye başladı. Bu 

çalışmalar içinde de en önemli yeri öğretmen okulları aldı. Öğrencilerin durumu 

iyileştirildi, vicdan hürriyeti sağlandı; zihniyet ve kişilik kalitesi artırılmaya çalışıldı. 

Öğretmenler sertifikalandırılarak yönetime bir ciddiyet getirildi. 1881’de Öğretmen 

Okulu programları vatandaşlık eğitimi, el işleri, ev ekonomisi gibi dersler konularak 

yeniden düzenlendi. Dini eğitim yasaklanmadı, ama seçmeli olarak okulların dışına 

alındı. Okula giriş yaşı 15’e indirildi. Ferry politikasında ilkokul öğretmenleri 

Cumhuriyetin siyah süvarileri idiler. 

1882 ve 1886 yasaları öğretmen yetiştirme işini cemaatlerden tamamen aldı. 

1886 Goblet Kanunu ile resmi okullardaki dini öğretmenler uzaklaştırdı; öğretmenler, 

öğretmen okullarından alınacaktı. 1886’da rahibe kadın öğretmenlere yeni görev 

verilmemesi emredildi. Başlangıçta dini cemaatlerin elinde olan kadın öğretmen 

yetiştirme işi giderek onlardan alındı ve laik güçlere verildi (Gemie, 1995). 

1889 yılında öğretmenlik resmi bir meslek hâline geldi. 1880’lerde ilkokul 

öğretmenlerinin statü ve ücretleri belirlendi. 1889 kanunu tüm ilkokul öğretmenlerinin 
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ücretlerinin devlet tarafından ödenmesi hükmünü getirdi. Bütçeye bunun için büyük 

para kondu.  

Fransız eğitim sisteminin önemli özelliklerinden biri öğretmenlerin otoritesidir. 

Öğretmenler hem sosyal ve politik değişmelerde hem de okul ve sınıf yönetiminde son 

derece etkili olmuşlardır ve olmaya da devam etmektedirler. 

Almanya’da mezhep savaşları çok kızışınca, din görevlileri kendileri 

yetişkinlerle ilgilenmeye ve okulları din adamı olmayan öğretmenlere bırakmaya 

başladılar (Wriedt, 2008). Zaten dini gruplar da (Kardeşlerden Cizvitlere ve Francke’ye 

kadar) kendi öğretmen okullarını kurarak din adamı olmayan öğretmenler yetiştirmeye 

başladılar. Burada dindarlığın yanında, öğreteceği derslerin alan bilgisi ve öğretim 

metodu ve didaktiği açısından da yetiştirme önemli hale gelmeye başladı. 

Almanya’da 19. yüzyılda gelişen Lehrerseminare tipi okullar 1918’de kapatıldı. 

Kapatılmadan önce, 1914’te Prusya’da 186 resmi erkek öğretmen okulu (119 Evangelik, 

63 Katolik, 4 ortak) ve 45 resmi, özel ve şehirlere ait kız öğretmen okulu vardı 

(Bettermenn & Goessl, 1963). 1919’da 217 öğretmen hazırlık kuruluşu ve 191 öğretmen 

okulu vardı (Ofenbach, 2006). 

1848-49 devriminden sonra ilkokul öğretmenlerinin de üniversitelerde 

yetiştirilmesi istendi ama bu ancak Weimar Cumhuriyeti zamanında mümkün olabildi. 

1920'de herkes için temel dört yıllık eğitim kanunu çıkartılırken bütün ilkokul 

öğretmenlerinin Abitur sahibi olması da şart koşuldu. İlkokul öğretmenleri 

yükseköğretim düzeyindeki “Pädagogische Akademien”lerde veya üniversitelerde 

yetişecekti. Eduard Spranger’in Bildnerhochscule modelinde (1920-70) (Gaus & 

Drieschner, 2010), 1926’da Preußen Pädagogische Akademien kuruldu. Burası lise 

mezunlarını alacak, okullar artık kırsal kesimlerde kurulmayacak ve yatılı olmayacaktı 

(Blömeke, 2009). 1930’a kadar 15 akademi kuruldu. Bavyera ve Württemberg hala eski 

öğretmen okulu modelini (Seminarausbildung) koruyordu. Seminarlar kırsaldaki küçük 

kasabalarda olmasına karşılık, akademiler üniversitesi olan büyük şehirlerde idi. 

Buralara Abitur diploması olanlar giriyordu. Seminer öğrencileri yatılı idi, akademi 

öğrencileri gündüzlü üniversite öğrencileri idi ancak dünya ekonomik krizi dolayısıyla 

akademilerdeki öğrenci sayısı pek artmadı. 1932’de bu akademilerin sekizi kapandı 

(Ofenbach, 2006). Mezunlar ilkokullarda iş bulamadı. Eskiden sadece gimnazyum 

öğretmenleri devlet sınavıyla seçilirken, akademilerin kurulmasından sonra halkokulu 

öğretmenlerinden de hem alan bilgisi hem pedagoji alanında devlet sınavına girmeleri 

istendi. 

1931’de öğrencilerin %40.7’si köylerde idi. Halkokulu öğretmenlerinin 2/3’ü 

öğretmen okulu mezunu idi. Bunlar kendi köylerinden geliyor, sekiz yıllık bir 

Halkokulu eğitimi alıyor ve geri köylerinde öğretmen oluyordu1. 1933’de Pedagoji 

Akademileri Hochschulen für Lehrerbildung oldu. 1945’ten sonra eski şekle geri 

                                                
1 (…kamen selbst aus dem Dorf, hatten lediglich eine achtjährige Volksschulzeit als Vorbildung und sollten wieder 

auf dem Dorfe tätig werden (Stahl,1988:22). 
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dönüldü. 1945’ten sonra Hamburg bütün öğretmenleri üniversitede yetiştiriyordu, 

Baden-Württemberg seminar tipinde devam ediyordu. 

Pedagoji akademileri 60’lı yılların ortalarından itibaren Pädagogische 

Hochschulelere dönüşmeye başladı. Hessen’de 1966, Bavyera’da 1970, Aşağı 

Saksonya’da 1978, Nordrhein-Westfalen’de 1972 veya 1980, Rheinland-Pfalz ve 

Schleswig-Holstein’de 1990 başlarında bu kurumlar üniversiteler bünyesinde kuruldu. 

Sadece Baden-Württemberg’de üniversiteden bağımsız okul olarak çalışmaya devam 

etti (Blömeke, 2009).  

Daha sonraki süreçte alan uzmanlıkları (öğretmenlikleri) ortaya çıktı. 1980’lerde 

Pedagoji yüksekokulları üniversitelere bağlanmaya başladı. 1998’de Yüksekokul 

Rektörler Konferansı (HRH), öğretmen eğitiminin yeniden yapılandırılması hakkında 

tavsiyeler yayınladı. Disiplinlerarası alan eğitimi merkezleri oluşturulmasını istedi. 

Kültür bakanları konferansı (KMK) da aynı yıl öğretmen eğitimi hakkında bir 

Komisyon kurdu. Komisyon üniversitelerdeki öğretmen ön eğitimi için Zentren für 

Lehrerbildung und Schulforschung’lar kurulmasını istedi. Yani öğretmen yetiştirmenin, 

fakültelerden bu merkezlere kaydırılmasını istedi. Zaten 1998’de Brandenburg, Hessen, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen ve Sachsen’de Öğretmen Yetiştirme Merkezleri 

(Lehrerausbildungzentren) vardı (Wilke, 2005). Daha sonra da birçok yerde öğretmen 

yetiştirme ve okul araştırmaları merkezleri kuruldu. Şu anda 60’tan fazla üniversitede 

öğretmen yetiştirme birimi var. Bunların 50 kadarı Zentrum für Lehrerbildung adını 

taşıyor. 

Bu merkezler öğretmen yetiştirmeyi bütün unsurlarıyla (alan bilgisi, alan 

eğitimi, eğitim bilimleri, okul pedagojisi, eğitim psikolojisi vs) beraber yeniden ele alıp 

birleştirmeye çalışıyor. Eski Pädagogische Hochschuleler yerine, bilimsel araştırma da 

eklenerek bu merkezler kurulmuş. Yeni kurulan Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen 

Eğitimi Akademisi, şu üç görevi yapıyor: a) öğretmen eğitiminde standartlar koyma, b) 

eğitim bilimlerini yapılandırarak öğretilmesi gereken alan bilgilerini belirleyip bunların 

nasıl öğretileceğini tespit etme, c) öğretmen yetiştirme programlarının 

(Lehramtsstudiengänge) öğretmenlik mesleği ile ilgili olmasını tasarımlamak. 

1958'de Fransa'da 150 ilköğretmen okulu (Écoles Normales Primaires) ve lise 

öğretmenliği için de erkekler ve kızlar için birer tane Ecoles Normales Supérieures 

vardı (Koch,1989). 1960-70'lerde öğrenci sayıları birdenbire artınca Eğitim Bakanlığı 

bakaloryası olan kişileri bile öğretmen olarak atamıştı; on binlerce kişi o zaman 

öğretmen olarak işe başladı (hizmetiçi kurslarla yetiştirilmeye çalışıldı) (Prost, 1981). 

1951-1964 arasında ilkokul öğretmeni olanların %60'ı bu şekilde sisteme girdi 

(Prost,1968). 

1970'li yıllarda öğretmen yetiştirme sisteminde köklü reformlar yapıldı (Lewis, 

1985). 1972'de bakalorya sınavını kazananlar öğretmen okullarında iki yıl daha öğrenim 

görerek öğretmen olmaya başladılar (Lewis, 1985). Öğretim süresi 1979'da üç yıla 

çıkartıldı ve öğretmen okulları o çevredeki üniversitelere bağlandılar. Son yirmi yılda 

öğretmen yetiştirmede öğretim süresi uzatıldı, kalite yükseltildi. İlkokul öğretmenliği 
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için en az dört yıllık yükseköğretim, lise öğretmenliği için de lisans üzerine bir yıl 

teorik, bir yıl da uygulama getirildi (“consécutive” approach).  

Kıta Avrupası’ndaki bu gelişmelerin yanı sıra İngiltere ve Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki gelişme biraz daha geriden ve farklı biçimlerde ortaya çıktı. 

İngiltere’de öğretmen eğitimi büyük ölçüde devletin ilk ve ortaöğretimi kurma 

ve yaygınlaştırma politikasıyla beraber gider (Robinson, 2006). Burada hem okullardaki 

öğretmen ihtiyacının karşılanması hem de öğretmenlere verilecek maaş ve diğer haklar 

gelişmeleri etkilemiştir. 

Önceleri soylu ve burjuva çocukları Oxbridge mezunu öğretmenler tarafından 

eğitiliyordu ama 1805’ten itibaren alt tabaka çocukları için de ilköğretim okulları 

açılmaya başlanınca, onlar için 1820-30 ve 40’lı yıllarda dini mezheplere dayalı bir 

öğretmen okulları ağı kuruldu. A. Bell ve J. Lancaster, okuldaki üst sınıf 

öğrencilerinden yardımcı öğretici olarak yararlanma (Hindistan’da eskiden beri 

uygulanan sistem) şeklindeki ‘monitorial system’i bir öğretmen yetiştirme olarak 

uygulamaya başladılar1. 

1837 yılında D. Stow ve Kay-Shuttleworth, ‘monitorial system’de bir reform 

yaparak Glasgow Öğretmen Okulunda öğrenci-öğretmen modelini uygulamaya 

başladılar (Jeong, 2009). 1840’lı yıllardan itibaren öğretmenlerin akademik ve mesleki 

kalite standartları artmaya başladı. Öğrenci seçiminden öğretime kurallar kondu. 

1846’de The College of Preceptors kuruldu ve devlet öğretmen yetiştirme işine 

katılmaya başladı. Programlar ve teftiş sistemi vasıtasıyla bir birliktelik sağlanmaya 

çalışıldı. Ama gene de İngiltere’de çırak öğrencilerden öğretmen olarak yararlanmak 

(pupil-teacher system)2 geleneği uzun bir süre devam etti (Robinson, 2003).  

1870 İlköğretim Kanunu birçok öğretmen ihtiyacı ortaya çıkardı ve sınavlarla 

birçok öğretmen alındı. 1880’lerden itibaren bu sistem modernleştirilmeye çalışıldı. 

Öğretmenlerin üniversitelerde veya üniversiteler ile iş birliği içinde yetiştirilmesi 

çalışmaları başladı. 1890’de İngiltere’deki 43 yatılı (residential) öğretmen okulunun 

sadece 8 tanesi dinî cemaatlerin kontrolünde değildi (Jeong, 2009). 1890’dan itibaren 

mahalli okul komiteleri mahalli üniversitelerle iş birliği yaparak, hükümet denetiminde 

gündüzlü öğretmen okulları (day training colleges) kurmaya başladılar. Bu öğretmen 

okulları zamanla üniversitelerin eğitim bölümlerine dönüştü. Burada mesleki eğitim ile 

akademik eğitim dengesi uzun süre kurulamadı (Dent, 1977). 

20.yüzyıl başlarında belediyeler ve mahalli yönetimler öğretmen yetiştirme 

işinde çok daha etkin olarak rol almaya başladılar. Belediyeler öğretmen okulları 

açmaya başladılar. Öğretmen seçiminde akademisyenlerle eğitim kurulları ortak 

komisyonlar (Joint Board) kurarak çalışmaya başladı. 20.yüzyıl başlarında öğrenci-

                                                
1 “Monitorial system”, ilköğretim seviyesinde öğrencilerin aşağı yukarı onar kişilik gruplara ayrılarak her grubun 
başına başarılı son sınıf öğrencilerinden birer etütçü (monitor) tayin ederek öğretmen gözetim ve denetiminde 
çalışmalarını sağlamaktır. Bell'in Hindistan deneyimleri yayınlanınca, Lancaster buradaki öğrenci-öğretmenlere 
monitor adını vererek onları özel olarak eğitti (Kaestle, 1973).  
2 Öğrenci öğretmenler bir okulda beş yıl çırak tarzında yetiştiriliyor, sonra Queen’s Scholarships sınavına alınıyor, 
kazananlar öğretmen okuluna devam ediyor, kazanamayanlar ise yardımcı öğretmen olarak çalışıyordu. Bu sınavlar 

1863’te kaldırıldı. 
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öğretmen sistemi kaldırıldı ama üniversitelerin yanı sıra öğretmen okulu temelli 

yetiştirme 1980 sonlarına kadar devam etti. Yaklaşık 40.000 öğretmen açığını kapatmak 

için özellikle 1944-1951 arasında acil (hızlı) öğretmen yetiştirme sistemlerinde 

(emergency training college) birçok öğretmen yetiştirildi. 1944 McNair Raporu, 

üniversitelerde eğitim enstitüsü veya öğretmen okulu kurulmasını öneriyordu. Bunun 

için Area Training Organisation (ATO) tavsiyelerine göre 1980’e kadar Eğitim 

Enstitülerinde (Institute of Education) öğretmen yetiştirildi.  

1960’larda üniversitelerde üç yıllık öğretmen yetiştirme programları 

uygulanmaya başladı, 1964’ten itibaren dört yıllık programlar da çıktı.  Dört yıllık 

program uygulayanlar eğitim fakültesine (colleges of education) dönüştü ve 1968’de 

bazı üniversiteler lisans diploması vermeye başladılar. Bundan sonra öğretmen 

yetiştirme büyük ölçüde hükümet kontrolünde yapılmaya başlandı. 1970’li yıllarda 

lisans-mesleki eğitimin birleşik verildiği programlarla lisanstan sonra mesleki eğitim 

verilmesi (consecutive versus concurrent) modelleri tartışıldı (The James Report). 1974-

82 arasında hükümet öğretmen yetiştirme sistemini yeniden düzenledi (Cortis, 1985), 

bazı kapatmalar ve birleştirmeler yaptı.  

Lisans mezunlarına bir yıllık öğretmenlik meslek bilgisi kursları PGCE 

(Postgraduate Certificate in Education) 1950’li yıllardan beri devam ediyordu. 1980’de 

bazı alanlar dışında bu tür kurslar kapatıldı. 1983’de Council for the Accreditation of 

Teacher Education (CATE) kuruldu ve öğretmen yetiştirme sisteminde yeni 

akreditasyon kriterleri kondu. 

1990’ların ortalarında öğretmen yetiştirme ile ilgili düzenlemeler yapacak ve 

standartlar koyacak Teacher Development Agency (TDA), The Teacher Training Agency 

(TTA), Office for Standards in Education(OFSTED) ve Council for the Accreditation of 

Teacher Education (CATE) gibi kuruluşlar kuruldu. 

Amerika’da 1820’lerde kadın öğretmenler akademilerde (ortaöğretim 

düzeyinde), erkek öğretmenler üniversitelerde yetiştiriliyordu. 1823’te Samuel R. Hall 

tarafından lise mezunlarının alındığı ilk özel öğretmen okulu kuruldu. Henry Barnard ve 

Horace Mann’ın Amerika’da eğitimi ve okulları yaygınlaştırma çalışmalarına paralel 

olarak hem öğretmen okulu hem de üniversitede öğretmen yetiştirme çalışmaları arttı. 

İlk resmi öğretmen okulu H. Mann tarafından ise 1837’de Massachusetts’te kuruldu. 

Büyük şehirlerin lise düzeyinde kendi öğretmen okulları vardı (Labaree, 2008). Öyle ki 

19.yüzyılın sonunda 127 devlet destekli öğretmen okulu ve çok sayıda özel öğretmen 

okulu kurulmuştu (Angus, 2001; Ogren, 2005). 

Amerika’da öğretmenlerin bir sınavla seçilmeye başlamaları 1834’te 

Pennsylvania’da başladı (Liang, 2011). 19.yüzyıl ortalarında diğer eyaletlerde de 

seçmeler sınavla yapılmaya başlandı. Zamanla sınav yapılan ders alanlarının sayısı arttı. 

1930’larda Amerikan Eğitim Bakanlığı (American Council on Education) Milli 

Öğretmen Seçme Sınavları Merkezini (National Teachers' Examination) kurdu. 

1873’de Iowa’dan başlamak üzere üniversitelerde pedagoji (veya eğitim) 

bölümleri açılmaya başlandı ve bunlar zamanla eğitim fakültelerine dönüştü (Clifford & 

Guthrie, 1988) (tabi buralarda sadece ilkokul öğretmeni değil, eğitim bilimci ve 
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yöneticiler de yetiştirildi). Lisans düzeyinde öğretmen yetiştirme ise Amerika’da 

1887’de New York Üniversitesi ve bir yıl sonra da Columbia Üniversitesi Teachers 

College’de başladı. Böylece öğretmenliğin bir meslek hâline gelme yolu açılmış oldu. 

20.yüzyıl başlarında da meslek olarak sertifika standartları belirlendi. Ancak her eyalet 

farklı standartlar belirliyordu. 1930’larda American Council on Education ulusal 

öğretmen sınavları yapmaya başladı ancak sık sık ortaya çıkan öğretmen açığı bu 

uygulamaları bazen zorlaştırdı.  

Amerika’da dört yıllık öğretmen okulları (normal school) daha sonra 

yükseköğretim düzeyinde öğretmen kolejlerine (teachers college) dönüştü. 1911-1930 

arasında 88 öğretmen okulu bu dönüşümü yapmıştı (Tyack,1967). 1950-1970 arasında 

da bütün öğretmen okulları devlet üniversiteleri bünyesinde bu dönüşümü tamamladı. 

Yani Amerikan öğretmen okullarının hepsi 20.yüzyıl ortalarında üniversiteleşti, 

öğretmen okulundan eğitim fakültesine dönüştü (became universities). Öğretmenlerin 

üniversitelerde yetiştirilmesinde iki farklı mekanizma ortaya çıktı: bazı öğretmen 

okulları üniversitelere eklendi ve orada evrimleşti (evolution into a university; 

Millersville, Mankato ve Montclair gibi), bazı üniversiteler de kendi kurdukları eğitim 

bölümlerini öğretmen okullarına ve eğitim fakültelerine dönüştürdüler (evolution within 

a university; Harvard, Michigan ve Berkeley gibi). Ama bir taraftan da bazı büyük 

üniversiteler eğitim fakültelerini kapatmaya başladılar. 1950'de Yale ve Johns Hopkins, 

1980'de Duke, 1990'da Chicago, daha sonraları Michigan, Stanford (Labaree, 2008) bu 

üniversitelere örnek verilebilir. 

1940’lara kadar öğretmen okulları dört yıllık resmi öğretmen okulları hâline 

geldi ve 1960-70’lerdeki yükseköğretim patlaması sırasında da hepsi üniversitelerde 

dört yıllık lisans programları hâline geldi. Devlet üniversiteleri bir taraftan lisans 

düzeyinde ilköğretim öğretmeni ve yüksek lisans düzeyinde ortaöğretim öğretmeni 

yetiştirmeye başladılar. 

Federal yapısına rağmen Amerika, bir meslek olarak öğretmen standartları 

konusunda dünyada ilk çalışmaları yapan ülkelerin başında gelir. Ancak her eyalet farklı 

standartlar belirlediği için, sürekli yeni sertifikalandırma yöntemlerinin denendiği 

görülmüştür. 2000’li yıllarda ülke çapında 1350’den fazla yükseköğretim okulunda 

öğretmen yetiştiriliyordu ve bunlardan ancak üçte ikisi bir akreditasyon kurumu 

tarafından akredite edilmişti (Feistritzer, 1999) National Board for Professional 

Teaching Standards (NBPTS), the National Council for Accreditation of Teacher 

Education (NCATE) gibi kurumlar eyaletler üstü öğretmen standartları belirlediler. 

Teach for America ve CalTeach gibi kaliteli öğretmen yetiştirme programları 

uyguladılar. 

Amerika’da 2008’de National Center for Education Statistics (NCES) gelecekte 

yüz binlerce öğretmene ihtiyaç olacağı tahminlerini yaptı (Roth & Swail, 2000). Öte 

yandan uluslararası eğitim başarısı sınavlarında Amerikalı öğrencilerin oldukça geri 

sıralarda yer alması da bu ülkedeki öğretmen kalitesinin sorgulanmasını gündeme 

getirdi. 
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Lise Öğretmenliği 

Ortaçağlarda Avrupa’da kurulan üniversitelerin Sanat Fakülteleri genelde iki 

yıllık eğitim veriyorlar; bir taraftan öğrencileri tıp, hukuk, ilahiyat gibi fakültelere 

hazırlıyorlar bir taraftan da liselere öğretmen yetiştiriyorlardı. 

Almanya’nın Protestan bölgelerinde 18.yüzyılda yeni öğretmen okulları kuruldu. 

Fr. A.Wolf, 1787’de Halle’de philological seminarium’u kurdu (Rausch, 1905). Wolf 

kurduğu öğretmen okulunda da sadece filolojiye önem vermişti. 

Lise öğretmenleri sınavla seçiliyordu. Ortaöğretim okullarına öğretmen seçme 

sınavlarının tarihi 16. yüzyıla kadar gider. Sınavla seçmenin yanında filolojik 

seminerlerde 1770’li yıllardan beri lise öğretmeni de yetiştiriliyordu. Francke, 

Melanchton gibi bu alanda gelenek oluşturmuş eğitimciler de vardı. 

Prusya’da 19. yüzyıl başında filolog öğretmenler yetiştirilmeye başlandı. Yüksek 

burjuva sınıfından “yüksek” gimnazyum öğretmenlerinin oğulları askerlikten muaf idi 

(1792; 1810’daki bir fermanla bu haklar yenilendi, 1819’da gimnazyumdaki tüm 

öğretmenlere verildi). 19. yüzyıl başında üniversite eğitimi pek gelişmedi ama öğretmen 

yetiştirmeye özel bir önem verildi. O zamanki esas öğretmenlik dil öğretmenliği olduğu 

için, 1825’ten önce Almanya’da hemen her üniversitede Filoloji Seminerleri kuruldu. 

Ayrıca, gimnazyum öğretmeni yetiştirmek için Pedagoji seminerleri kuruldu. 

Fr. A. Wolf ve Fr. Gedike‘nin ön çalışmalarına göre 1809’da Bavyera’da, 

1810’da Prusya’da lise öğretmenlerini seçmek için devlet sınavları yapılmaya başlandı. 

Bunda Fransız yenilgisi ve Yeni hümanist felsefenin etkisi vardı. Yukarıdan yapılan bir 

devrimle genel eğitim ve hak eşitliği sağlanmaya çalışıldı. Eskiden Latin ve bilgin 

okullarında kilise görevlileri ders veriyordu. Bu reformla öğretmenlik kilise görevi 

olmaktan çıkarılıyordu. Almanya’da öğretmenliğin din adamlarının ikinci mesleği 

olmaktan çıkarılmasından sonra, 1780-1830 arasında lise seviyesinde ciddi bir öğretmen 

açığı ortaya çıktı ama 1830’dan 1850 başlarına kadar bir filolog öğretmen fazlalığı 

görüldü (Titze, 1991). 

1810 öğretmen seçme yönetmeliğinde lise öğretmenlerinin lisans mezunları 

arasından seçilmeleri ve öğretmenlik mesleğinin dini mesleklerden ayrılması kabul 

edildi. Filoloji, tarih ve matematik dallarından sınav yapılıyor ve tüm derslerin 

öğretmeni (Gesamtlehrer) (Jeismann, 1999) sayılıyordu. 1810’da devlet öğretmenleri 

sınavla seçmeye başlasa da parasını dini gruplar verdiği için öğretmenler onlara bağlı 

kaldı. 1810’da gimnazyum öğretmenleri seçme sınavlarında (Examen pro facultate 

docendi) filologlar teologlardan ayrıldı. Bu sınavın çok yüksek bir saygınlığı oldu, bir 

efsane oldu. Humboldt, öğretmenlik sınavları vasıtasıyla hem gimnazyum öğretiminin 

denetleneceğini hem de bir standarda kavuşacağını savunuyordu (Tenorth, 1987: 255). 

1826'da bir yıl ücretsiz staj (Probejahr) yapma uygulaması başladı. “Pro loco” 

öğretmenliğe giriş sınavları, “pro ascensione” belli derslerin öğretmenliğine yükselme 

sınavı ve “pro rectoratu”da okul müdürlüğü sınavları idi. 1831 düzenlemesi ile toplu 

öğretmen (Gesamtlehrer) ve genel eğitim daha da güçlendirildi ama öğretmenlerin belli 

derslerde uzmanlaşmasına da izin verdi. Öğretmen bütün temel derslerin öğretmeni 

olacağı için hem sınav hem de din işleri zordu; bu nedenle din adamları bu hizmetten 
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çekildi. 1831 düzenlemesinde, ortaöğretimde öğretmenlik yapmak isteyen kim olursa 

olsun felsefe, pedagoji ve ilahiyattan sınava girecekti (Russel, 1899). Üç alanda 

öğretmen alınacaktı: a) Yunanca, Latince, Almanca; b) matematik ve fen bilimleri, c) 

tarih ve coğrafya. Öğretmenin ortaöğretimin alt, orta veya yüksek seviyesinde ders 

vereceği belirlenecekti. Prusya’nın öğretmen alımı ve yetiştirmesindeki bu yaptıkları 

diğer Alman devletleri tarafından da taklit edildi. 

1860'tan sonra belli derslerde uzmanlaşmış öğretmen ihtiyacı iyice kendini 

gösterdi ve 1866 öğretmenlik sınavı düzenlemesinde bu durum göz önüne alındı. 

Öğretmenlik sınavı dört ağırlıklı dalda yapılacaktı: tarih-filoloji dalı, matematik-fen 

bilimleri dalı, din ve İbranice dalı ve yeni diller dalı (Müller-Benedict, 2009). Birinci 

sınıf belge alan öğretmenler gimnazyumların bütün kademelerinde, ikinci sınıf belge 

alanlar alan derslerinde açık varsa ve üçüncü sınıf belge alanlar genel eğitim derslerinde 

(din, tarih, felsefe, pedagoji) öğretmen yetişmezse öğretmenlik yapabilecekti. 

1887 öğretmenlik sınavı düzenlemesi temel alan ve yan alan (Haupt- und 

Nebenfächern) düzenlemesi yaptı. Öğretmenlik alanları da dil ve tarih, matematik ve 

fen bilimleri ile Hristiyan din öğretmenliği oldu. Öğretmenlik de Oberlehrer (her sınıfta 

derse girer) ve Lehrer (alt sınıflarda derse girer) olarak iki kademe yapıldı. 

1890'da staj uygulaması yeniden düzenlendi. Bir teorik eğitim bilimi gördükten 

sonra bir yıl deneme öğretmenliği yapacak ve öğretmen olmasına vilayet eğitim 

yönetimleri karar verecekti. 1898'de öğretmenlik sınavları bir daha düzenlendi ve 

alanlar altı dal olarak (Din-İbranice, Latince-Yunanca, Fransızca-İngilizce, Matematik-

Fizik, Kimya ve Doğa Bilimleri, Almanca-Tarih-Coğrafya) yeniden belirlendi. Her aday 

üç dalda başarı gösterecekti. Başlangıçta sadece filologlar öğretmen yetiştirmeye 

yönelik düzenlemeler yapıyordu. 1890’dan itibaren üniversiteler öğretmen yeterliklerini 

kazandıran bir öğretim dönemi düzenlemeye başladılar.  

Fransa’da 1989 Jospin Yasası, öğretmen yetiştirme sistemini değiştirdi ve 

üniversitelerde Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri (Instituts Universitaires de Formation 

des Maîtres, IUFM) kuruldu (Corbett, 1996). İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri 

buralardan yetiştirilecekti. İlkokul öğretmenleri 3, lise öğretmenleri 4-5 yıl eğitim 

alıyor. Ortaöğretim öğretmenleri, üniversitelerdeki Öğretmen Eğitimi Enstitüleri 

(Instituts Universitaires de Formation des Maîtres [IUFM]) tarafından hazırlanan bir 

sınavla seçiliyor. Bunlar da daha sonra Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı bir öğretmen 

seçme sınavına (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré 

(CAPES) tabi tutuluyor. 110 değişik alana öğretmen seçilir. Teknik alanda da 40 tür 

öğretmenlik için sınav yapılır. Meslek liseleri için aynı durum söz konusudur. IUFM 

sistemi 1990'da kuruldu ve şu anda 30'u aşkın enstitü var. Lisans mezunları (Bachelors) 

bu Enstitülere girip bir yıl eğitimden ondan sonra atama sınavlarına girmekte, 

kazananlar Enstitülerde bir yıl daha eğitim görmektedir (Tchibozo, 2005). 
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Tartışma ve Sonuç 

Öğretmenliğin meslek haline gelmesi 18. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan bir 

süreçte gerçekleşti. Meslek; bilimsel bilgilere dayalı, objektif, rasyonel, etkili bir 

faaliyet haline geldi. Metot öğretildi. Kerschensteiner Eğiticilerin Ruhu’nu, Spranger 

Doğuştan Eğitici’yi yazdı. Öğretmen kişiliği ve öğretmen davranışları bu yüzyıllarda 

uzun uzun tartışıldı. Öğretmenleri devlet hizmetine alınması, öğretmenlerin hangi 

okullarda yetiştirilmesi, eğitimin program içerikleri gibi, çoğu 20. yüzyılda tartışılan ve 

gerçekleştirilmeye çalışılan fikirler gündeme getirildi. Diesterweg, Kapp, Hintze, 

Wander, Dörpfeld, Roβmäβler, Thaulow gibi birçok eğitimci bu tartışmaları yaptı. 

Öğretmen dernekleri birçok toplantı yapıp öneriler sundular (Tenorth, 2000). 1848 

devrimi sırasında öğretmen eğitiminin üniversite düzeyinde yapılması istendi, ama 

Diesterweg gibi eğitimciler bunu reddettiler; üniversitenin mesleki becerileri 

kazandıramayacağını düşündüler. 

Modern eğitim sistemleri farklı zamanlarda farklı biçimlerde doğdu. Modern 

kapitalist devlet sisteminin doğuşu ve biçim kazanması belki en çok eğitim alanında ve 

eğitim vasıtasıyla gerçekleştirildi. Okullar sosyal değişmenin ve biçimlendirmenin aracı 

oldu. Aydınlanma dönemimden başlayan, 19 ve 20. yüzyıllarda sistematikleşen ulus 

devletlerin oluşumunda eğitim Avrupa, Amerika, Asya ülkelerinde bir vasıta olarak 

kullanıldı (Kazamias, 2009; Green, 1990). Vatandaşlık, sosyal dayanışma, milli kimlik, 

milli kültür, demokrasi kavramlarının yerleştirilmesi ve modern devlet bürokrasisinin 

yerleştirilmesinde eğitim önemli bir rol oynadı. Aydınlanma döneminde anayasalcılık, 

cumhuriyetçilik, demokrasi, vatandaş, ilerleme, akılcılık, özgürlük / hürriyet, laiklik, 

milliyetçilik, ulus-devlet, kilise ve devlet ayrılığı ve bir ulusal kamu / devlet sistemi 

kavramları eğitim vasıtasıyla yerleştirildi (Harvey, 1990). Amerika’da egemen 

ideolojinin ve sosyal düzenin yerleştirilmesinde eğitim esaslı bir rol oynadı. Devletler 

okulların kurulmasından ziyade programı, yönetimi ve kontrolünde etkin rol aldılar. Bu 

arada biçimlendirme kadar tüm ülke çapındaki eğitimi bütünleştirme rolü de oynadılar 

(Grew & Harrigan, 1992). 19.yüzyılda eğiten devlet (educating state) 

demokratikleşmede ve sosyal politikada anahtar rol oynadı (Swaan,1988). Ulus devlet 

dini farklılıkları, bölgeciliği, feodalizmi, göçmen ve azınlıkları kaldırdı; toplumsal 

bütünleşmeyi sağladı, ekonomik kalkınmada önemli rol oynadı. Kitle eğitimi ve standart 

müfredat uygulanmaya başlandı. Herkesin kendi zekâ, yetenek ve çalışmasına göre 

toplumda adil bir yer almasını (meritocratic distribution) sağladı. 19.yüzyıl sonlarında 

anayasal devletlerde sosyal bir hak olan eğitim, 20.yüzyılda insan sermayesi olarak 

görülmeye başlandı. Eğitimin ulus oluşturma, ekonomik refahı artırma, demokratik 

hayatı geliştirme gibi hususlarda etkisi görüldükçe, sistemin yürütücü gücü olan 

öğretmenlerin eğitimine daha çok önem verildi. 

Amerikan üniversitelerinde eğitim bilimleri bölümlerinin kurulması, psikoloji 

alanında gelişim, zekâ ve öğrenme teorileri konularındaki gelişmeler öğretmen 

yetiştirmede yeni ufuklar açtı. 

Öğretmen okulu mezunu öğretmenler zamanla saygınlık kazandı. Öğretmenliğin 

din adamlarının yan görevleri olmaktan çıkartılıp belli sınavlarla seçilmesi, dil 
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öğretmenlerinin yanında alan öğretmenlerinin de yetiştirilmesi, alan eğitimi yanında bir 

de pedagoji eğitimi ve pratiği verilmesi de yaklaşık bir 100 yıllık zaman aldı. 

Önceleri gimnazyum öğretmenleri üniversitede sadece alan eğitimi görüyorlardı. 

1890’dan itibaren öğretmen yetiştirmede eğitim bilimleri de devreye girdi ve iki 

kademeli öğretmen yetiştirme faaliyetleri başladı. Ama bu iki safhanın üniversitelerde 

birleştirilmesi ve bütünleştirilmesi zaman aldı. Üniversitenin bu yeni göreve, öğretmen 

yetiştirmenin bu yeni çevreye uyumu kolay olmadı. Bilim mi önemli, meslek mi 

tartışması 30-40 yıl devam etti.  

Daha sonra öğretmen yetiştirme politikası gene birçok açılardan tartışılmaya 

devam etti. Şu fikir çok tartışıldı ve hâlâ da tartışılıyor: Üniversiteler, öğretmen 

yetiştirme için iyi yerler değildir. Üniversiteler iyi öğretmen yetiştiremiyor; örneğin lise 

öğretmenleri. Önlerindeki üniversite öğretim elemanları iyi öğretmen örneği değildir. 

Orta çağlardan beri üniversite öğretmenleri öğrencilerinin öğrenmesine önem vermeyen, 

öğrencilere yabancı kişilerdir. Büyük Alman öğretmen eğitimcisi Diesterweg, daha 

1836’da bunun böyle olduğunu söylüyordu (Tenorth, 2012). 

Öğretmen eğitiminin akademikleşmesinin ortaya çıkardığı sorunlar daha önce de 

tartışıldı. Hamburg ve Leipzig’de öğretmen eğitimi 1920’lerde üniversitelere 

bırakılmıştı. Hamburg’da William Stern ve öğrencileri Martha Muchow ve Gustav 

Deuchler gibi eğitimciler çalıştı. Leipzig’de üniversite ve öğretmenler derneği birlikte 

çalıştı. Hamburg uygulamalarını eleştiren Georg Geißler, üniversitenin teori-uygulama 

sorununu çözemediğini söylüyor, Öğretmen Okullarının İntikamı (Rache des 

Lehrerseminares) diye bir yazı yazıyordu. Üniversiteler uygulamadan uzak yerlerdi. 

Ona göre teori ve pratik bütünleştirilmeli, daha doğrusu teori pratiğin hizmetinde 

olmalıydı (Tenorth, 2012). 

Eğitim bilimlerinin içinde öğretim tekniği ve diğer yönleri geliştirmek ve bir 

öğretmen eğitimi yapmak gerekir. Eğitim Fakülteleri bir alan eğitimcisi ve bir eğitim 

bilimci tarafından ortaklaşa yönetilmelidir. Üniversiteye bağlı akademi iki sütun 

üzerinde yükselmelidir: öğretim ve araştırma. Üniversitelerde eğitim ve alan eğitimi 

araştırmaları ile öğretmen eğitiminin iç içe gitmesi gerektiği hala tam anlaşılamamıştır. 

Bu iki sütunu birbirine bağlayan nedir? Programlardaki hangi derslerin öğretmenlik 

mesleği ile alakaları nedir? Akademik programlar derken uygulamadan da iyice 

uzaklaşılmamalıdır. 

Her zaman tartışılan şu oldu: Bilim mi, meslek mi? (Theorie‐Praxis‐Problem). 

Program mutlaka mesleğe hazırlamalıdır. Humboldt’un “Einheit von Forschung und 

Lehre” ilkesi tam burada uygulanmalıdır. 

20 yüzyılın bir başka özelliği ilköğretim alanında öğretmenlik mesleğinin 

kadınlaşması (Feminisierung des Lehrerberufs) olgusunun giderek artmasıdır (Herrlitz 

vd. (Eds), 2009). Hatta bu olgu günümüzde pedagojik sonuçları itibarıyla tartışılmaya 

başlanmıştır. 
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ABSTRACT: This study, which has a correlational survey design, aims to investigate creativity among children in 

kindergartens, primary, middle and high schools.  The population of this study is comprised of all children attending 

kindergartens, primary, middle and high schools in the 2011–2012 academic years. The sample of the study consisted 

of a total of 1200 students, 100 of whom were randomly selected from each level of education. For some reasons, 

some cases were omitted, and analyses were done using the data of 1085 students. As a result of the study, it was 

observed that gender caused major differences regarding fluency in children attending kindergartens, elaboration and 

resistance to premature closure in children middle schools, and regarding originality, abstractness of titles, and 

elaboration and total creativity in children attending to high schools. It was found out that the average creativity score 

of girls were higher than those of boys (p<0.05). Besides, the scores for fluency, elaboration, and resistance to 

premature closure and total creativity differed on the level of education (p<0.05).  

Keywords: Kindergarten, primary school, middle school, high school, creativity, gender, class level. 

 

Extended Abstract 

Purpose and Significance: It is observed that there are some surveys in our country 

regarding creativity, which are conducted with different age groups. However, there is 

no single research, which investigates creativity of children at different levels of 

education.   Taking this as a point of departure, it is aimed to investigate creativity of 

children in kindergartens, primary, middle and high schools. 

 

Methods: This study has a correlational survey design. The population of the current 

study is comprised of all children attending kindergartens, primary, middle and high 

schools in the 2011–2012 academic years. The sample of this study consisted of 1200 

students, 100 of whom were randomly selected from each level of education. The 

majority of children attending the 12th grade did not want to participate in the study due 

to the fact that they were preparing for the university entrance exam. Therefore, 12th 

graders were excluded from the research. For some reasons, some cases were omitted, 

and the analyses were done using the data of 1085 students. General Information Form 

and Torrance Creative Thinking Test A Form were used as the data collection tools in 

the survey. As analyses of the study, Kolmogorov Smirnov (K-S) and Levene F tests 
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were used in addition to the t-Tests, one-way analysis of variance (ANOVA) and 

Scheffe test.   

 

Results: As a result of the current study, it was observed that gender caused major 

differences regarding fluency in children attending kindergartens, elaboration and 

resistance to premature closure in children middle schools, and regarding originality, 

abstractness of titles, and elaboration and total creativity in children attending to high 

schools.  It was found out that the average creativity score of girls were higher than 

those of boys (p<0.05).  Besides, the scores for fluency, elaboration, and resistance to 

premature closure and total creativity differed on the level of education (p<0.05). 

 

Discussion and Conclusions: The results of the present study aimed to investigate 

creativity of children in kindergartens, primary, middle and high schools and suggested 

that the average scores of children attending to kindergartens  [( XA=24.68) (X O=20.13) 

( X BS=1.14) (X Z=7.24) (X EKD=10.39) ( X TOP=20.50)] were higher than those of  children 

attending  the first grade [( XA=21.92) (XO=15.29) (X BS=.84) (X Z=6.99) (X EKD=8.71) 

( X TOP=16.21)] in all subscales  of creativity and in total scores (Table 1). As consistent 

with findings of this study, a study conducted by Moran, Sawyers and Moore (1983) 

demonstrated that preschool children showed substantially more original reactions than 

did older children. These findings suggest that children spending time in formal school 

courses are affected by the restricted curricula, which do not allow original thinking. On 

the other hand, preschool children have not been introduced to the foregoing formal 

school courses, which are determined with strict rules (Isenberg & Jalongo, 1973). Total 

creativity scores of all grades increase from the 3rd to the 6th grade [(X 3.S=17.13), 

( X 4.S=19.20), (X 5.S=20.10), (X 6.S=21.90)], decrease at the 7th grade ( X 7.S=20.83), 

increase again in the 8th grade ( X 8.S=21.85), reach to a peak in the 9th grade 

( X 9.S=24.10), and decrease in 10th and 11th grades [( X 10.S=21.90) (X 11.S=20.20)]. Many 

previous studies suggested that there was a general decrease in creativity skills between 

6th and 7th grades (Torrance, 1962). Desire for acceptance by the opposite sex during the 

13-15 age periods, i.e., the period of introduction to adolescence, may negatively affect 

creativity (Ataman, 1995). Despite all these negative results, creativity is still 

considered a significant educational output especially in the field of education (Aslan, 

2007; Goree, 1996). All levels of education should cope with the problem of how to 

improve the learning process (Rowe, 2007). Today, educators have to think, conduct 

research, and arrange environments that would allow innovation, creativity, and 

democracy more than all the other periods of time (Sungur, 2001). For developing 

creativity, the significance of the qualities of teachers and the class atmosphere is an 

indisputable fact. Therefore, various recommendations with respect to organizing 

settings at schools that support and develop creativity of children were presented in line 

with the findings of this study.  
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ÖZ: Anasınıfına, ilköğretime ve liseye devam eden çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi amacıyla yapılan bu 

araştırmada betimsel yöntemlerden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 

eğitim-öğretim yılında anasınıflarına, ilköğretim 1. ve 2. kademeye ve liseye devam eden çocuklar oluşturmuştur. 

Araştırmanın örneklemini tesadüfi yöntemle belirlenen okullarda her sınıf düzeyinden tesadüfi yöntemle seçilen 

toplam 100’er çocuk olmak üzere toplam 1200 çocuk oluşturmuştur. Çeşitli nedenlerle bazı veri toplama araçları iptal 

edilmiş, analizler 1085 veri toplama aracı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada, t-Testi sonucuna göre, çocukların 

cinsiyetlerinin anasınıfına devam eden çocuklarda akıcılık; ilköğretim okulu ikinci kademeye devam eden çocuklarda 

zenginleştirme ve erken kapamaya direnç; liseye devam eden çocuklarda orijinallik, başlıkların soyutluğu, 

zenginleştirme alt boyutlarında ve toplam yaratıcılık puanında önemli bir farka neden olduğu gözlemlenmiştir. 

Kızların yaratıcılık puan ortalamalarının erkek çocuklarınkinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir  (p<0.05). 

Yapılan varyans analizi sonucunda da akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu, zenginleştirme, erken kapamaya 

direnç alt boyut puanlarının ve toplam yaratıcılık puanının çocukların devam ettikleri sınıf düzeylerine göre 

farklılaştığı belirlenmiştir (p<0.05).  

Anahtar kelimeler: Anasınıfı, ilköğretim, lise, yaratıcılık, cinsiyet, sınıf düzeyi. 

Giriş  

İnsanın varoluşundan bu yana ona eşlik eden yaratıcılık, kolay tanımlanamayan, 

karmaşık bir süreçtir. Yaratıcılık başlangıçta benimsendiği gibi yalnız sanatsal 

süreçlerde ya da sanat eğitimi ve öğretimine ilişkin etkinliklerde rol oynayan bir yeti 

olmayıp (San, 1979), insan yaşamının ve insanlığın evriminin tüm yönlerinde yer alan 

temel bir yetenektir. İnsan tarafından tamamlanmış her işte yaratıcılık bir temel öge 

olarak bulunmaktadır. Yaratıcılık süreci, tüm duyuşsal ve düşünsel etkinliklerde, her 

türlü çalışma ve uğraşın içerisinde yer almaktadır (San, 1981, 1985). Torrance (1974 ) 

yaratıcılığı “sorunları, yetersizlikleri, bilgideki boşlukları, rahatsız edici ya da eksik 

öğeleri sezip, bunlar hakkında düşünceler geliştirmek, varsayımlar kurmak, bunları 

sınamak, sonuçları karşılaştırıp, değiştirmek ve yeniden sınamak” şeklinde tanımlarken 

(aktaran Davaslıgil, 1988, s.3), Bartlett (1958) “ana yoldan ayrılma, deneye açık olma, 

kalıplardan kurtulma” olarak nitelemiştir (aktaran San, 1985, s 9). Isbell ve Raines 

(2003), yaratıcılığı “önceki bilgi birikimi ve deneyimler ışığında yeni fikirler, çözümler 

ve/veya ürünler üretmek” olarak, Mayesky (2002) ise yaratıcılığı “bir düşünme, 

davranma şekli ya da birey için özgün olan ve diğerleri tarafından değerli kılınan bir şey 

yapma” şeklinde tanımlamıştır. Genel ve geniş bir tanımlama, “bilinen şeylerden 

yepyeni bir şeyler çıkarmak, yeni, özgün bir bireşime (sentez) varmak, birtakım 

sorunlara yeni çözüm yolları bulmak” şeklinde yapılabilir. Landau (1974) ise “yaratıcı 

yeti”yi, “daha önceden kurulmamış ilişkiler arasındaki ilişkileri kurabilme, böylece yeni 

bir düşünce şeması içinde, yeni yaşantılar, deneyimler, yeni düşünceler ve yeni ürünler 

ortaya koyabilme” olarak tanımlamıştır (aktaran San, 1985, s.10).  
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Yaratıcı düşünme tek bir yetenek olmayıp, problemlere duyarlı olmayı, akıcılık, 

esneklik, özgünlük, zenginleştirme ve yeniden betimleme gibi çok sayıda yeteneği de 

içerir. Akıcılık bir problem için birçok alternatif geliştirebilme, çok sayıda fikir, 

düşünce ve çağrışım üretebilme, esneklik ise farklı kategorilere giren düşünce üretme 

yeteneği, aynı uyaranla ilgili değişik fikirler üretebilme veya problem çözümünde 

yaklaşımları değiştirme, birbirinden değişik yaklaşımlar kullanabilme anlamına 

gelmektedir. Özgünlük; eşsiz, rastlanmayan, akıllı düşünceler yaratma ya da yeni özel 

çözümler getirme, yeni, alışılmamış ve az rastlanan fikirler üretme olarak tanımlanırken, 

zenginleştirme verilen yalın bir uyaranı ayrıntılı ve özenli bir biçimde işleyip geliştirme, 

ayrıntılara girebilme, yanıtlar ekleme anlamında kullanılmaktadır. Yeniden betimleme 

ise alışılagelenden, kurulmuş olandan, istenilen yoldan farklı bir yol algılama veya 

betimleme olarak tanımlanmaktadır (Erlendsson, 1999; Öncü, 2003; Torrance & Goff 

1989). Söz konusu bu yetenekler sıklıkla yaratıcılığın alt boyutları olarak da ifade 

edilmektedir. 

Yaratıcılığın yaşamın ilk yıllarından itibaren hızlı bir gelişim gösterdiği, 

çocukların çok erken yaşlardan itibaren bilgiyi yaratıcı bir şekilde organize etmeye 

başladığı, en iyi aşamasına çocukluğun ilk yıllarında ulaştığı, ancak sonraları 

yaratıcılığın gelişiminde düşme görüldüğü belirtilmektedir (Aral, 2004; Cho & Kim, 

1999; Kamaraj & Aktan, 1988). Çocuklar iki yaşında nesneleri tanıyıp kullanmaya ve 

çevresini keşfetmeye başlamaktadır. İki-dört yaşlar arasında, denetimsiz hareketlerden 

dengeli fiziksel güce ve imgeleme gücüne dayanan etkinliğe geçiş olmaktadır. Dört-altı 

yaşları arasında çocuk, planlama yapma becerisini öğrenmeye başlar. Önceden bildiği 

oyunları planlamaktan çok hoşlanır. Merakı sayesinde doğruyu ve yanlışı öğrenir, hayali 

oyunlarında birçok rolü dener (Argun, 2004; Ömeroğlu & Turla, 2001). Altı-sekiz 

yaşlar arasındaki çocuklar oyunlarında bile gerçeği arama çabası içine girmişlerdir. 

Torrance (1962)’ın gözlemlerine göre; pek çok çocuk birinci ve ikinci sınıflarda tüm 

fantezilerini bir tarafa atmakta ve çocuğun hayal güçlerinde düşüşler görülmektedir. 

Yetişkinler tarafından kısıtlanmadığı takdirde merak, gelişmeye devam etmektedir 

(Çakmak, 2005; San, 1979; Torrance, 1962). Sekiz-on yaşları arasında çeşitli yaratıcı 

becerilerin kullanımı artmakta ve çocuk kendi yeteneklerini yaratıcı olarak kullanma 

yollarını keşfedebilmekte, güçlükleri yenen kahramanlarla özdeşleşmekten 

hoşlanmaktadır. Bu dönemde, ilgi ve çaba gerektiren projeleri üstlenebilmektedirler. 

On-on iki yaşlarında çocuklar keşiflerden hoşlanmaktadırlar. Bu yaşlarda çocuklar, artık 

daha uzun sürelerle okuyabilir ya da düşünebilirler. Bu dönemde müzik yeteneği ve 

diğer sanatsal yetenekler hızla gelişir. Zihinsel olgunlaşmayla birlikte çocuğun 

çözümsel davranışları da artmaktadır (Çağatay-Aral, 1990; Çakmak, 2005; Öncü, 1989; 

Torrance, 1962). En yoğun yaratıcı becerilerin sergilendiği dönemin ise on üç-on dört 

yaşları olduğu belirtilmektedir. Bu dönemden sonra yaratıcılık, ya belli bir düzeyde 

devam etmekte ya da düşüş gösterebilmektedir. Tepe noktaya ulaşma konusunda 

bireysel farklılıklar söz konusu olmaktadır (Güleryüz, 2001). Ergenliğe giriş dönemi 

olan on üç-on beş yaş döneminde karşı cins tarafından benimsenme arzusu yaratıcılığı 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. On yedi-on dokuz yaş döneminde ise meslek 

seçimi, üniversiteye giriş dönemi yaratıcılığı gerileten bir başka nedendir (Ataman, 
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1995). Görüldüğü gibi yaş ilerledikçe çocuğun yaratıcılığında bir gerileme söz konusu 

olabilmektedir. Moran, Sawyers ve Moore (1988) yaptıkları bir araştırmada okul öncesi 

çocuklarının daha büyük yaştaki çocuklara göre daha geniş oranda orijinal tepki 

gösterdiklerini bulmuşlardır. Bu bulgular formal okul dersleriyle çok zaman harcayan 

okul çocuklarının sınırlandırılmış ve orijinal düşünmeye izin vermeyen eğitim 

programlarından etkilendiğini göstermektedir. Oysa okul öncesi yaş dönemindeki 

çocuklar bu katı kurallarla belirlenmiş formal okul dersleriyle henüz 

karşılaşmamışlardır (Isenberg & Jalongo, 1973). Genel olarak okul öncesi dönem 

çocuğunun yaratıcılığa yaklaşımı çok daha özgür ve yalındır. Bu dönemde çocuklar, öz 

bilinçleri tam gelişmemiş olduğundan, yaratıcı etkinliklerde kendilerini ifade etme 

yolları konusunda çok yaratıcı ve güvenlidirler. İlkokul döneminde ise çocuk artık bazı 

şeyler hakkında bilgi sahibi olmuştur. Her sorunun kesin bir çözümü olmadığını da 

öğrenmiştir. Özbilinçlerinin gelişmişliğine egemen olmalarına karşın, yaratıcı 

etkinliklerinde amaçlarına ulaşabileceklerinden kuşkuludurlar (San, 1979). Çevre, 

çocukların yaratıcılıklarını geliştirebileceği gibi bu ortamlardaki olumsuz koşullar ise 

yaratıcılığı kısıtlayabilmektedir (Cho & Kim, 1999). Yapılan bazı araştırmalar da sınıf 

düzeyi yükseldikçe özellikle de altı ve yedinci sınıflarda yaratıcı yeteneklerde genel bir 

azalmanın olduğu ortaya koymuşlardır. Bazı araştırmalarda bu azalmanın sekizinci 

sınıflarda da (14 yaş) olduğunu görülmüştür (aktaran Torrance, 1962).  

Eğitim sistemlerinin olumsuz etkilerine rağmen yine de yaratıcılık kavramı, 

özellikle de eğitim alanında, önemli bir eğitim çıktısı olarak kabul edilir (Aslan, 2007; 

Goree, 1996). Eğitim kurumları yaratıcı düşünen bireyler yetiştirme, bireylerin var olan 

potansiyellerini koruma ve geliştirme işlevini gerçekleştirme sorumluluğunu üstlenir 

(Aslan, 2007; Black, 2003; Yıldız, Özkal & Çetingöz, 2003). Yaratıcılık ancak bilişsel, 

duyuşsal ve devinsel bir kültürel etkinlik sonucu ortaya çıkar. Bu da sadece yaratıcı 

eğitim ile mümkün olabilir. Bu nedenle eğitim ortamı, öğrencilerin problemi fark 

etmelerine, tanılayıp gerekli denenceleri geliştirmelerine ve ortak çalışmalara fırsat 

verecek yapıda olmalıdır (Sönmez, 1993). Okul öncesinden başlayarak, zengin olumlu 

ve yapıcı deneyimler sunarak, sürekli destekleyip cesaretlendirerek çocukları yaşama 

hazırlamalıdır (Aral ve diğerleri, 2007; Aslan, 2007; Berratta & Privette, 1990; Mangır 

& Aral, 1992; Yıldız ve diğerleri, 2003)  

Literatür incelendiğinde dokuz ve on dört yaşlarındaki çocukların yaratıcılıkları 

ile sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyetleri arasındaki ilişkinin (Aral, 1992, 1996), 

anaokuluna devam eden çocukların anne-baba tutumları ile yaratıcı düşünmeleri 

arasındaki ilişkinin (Dinçer, 1993), yedi-on bir yaş çocuklarının yaratıcılığı ve kişilik 

yapılarının (Öncü, 1989) incelendiği görülmektedir. Bunun yanı sıra on iki-on dört 

yaşları arasındaki çocukların yaratıcılık düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre 

karşılaştırılması (Öncü, 2003), yaratıcılık programının dört-beş yaş çocuklarının sosyal 

ve bilişsel gelişimlerine etkileri (Yıldız, 2000), ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin 

yaratıcı düşünme düzeyleri (Ersoy & Başer, 2009), beş-altı yaş çocuklarının yaratıcılık 

ve öğrenime hazır oluş düzeylerine okulöncesi eğitimin etkisi (Akçum, 2005), okul 

öncesi eğitime devam eden beş-altı yaş çocuklarının bilişsel tempoya göre yaratıcılık 
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düzeyleri (Ceylan, 2008), okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş yaş 

çocuklarının yaratıcılıkları  (Atay, 2009), köyde ve kentte yaşayan altı yaş çocuklarının 

yaratıcılıklarının karşılaştırılması (Çakmak & Baran, 2006), sınıf düzeyi ve yaratıcılık 

(Alacapınar, 2013) gibi konuların incelendiği araştırmalara da rastlanmaktadır. 

Ülkemizde yaratıcılığa ilişkin değişik yaş gruplarına yönelik araştırmaların olduğu 

görülmekte ancak okul öncesi, ilköğretim ve lise kademelerine devam etmekte olan 

geniş bir yaş aralığındaki çocukların yaratıcılıklarının incelendiği bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle bu araştırmada anasınıfına, ilköğretime ve 

liseye devam eden çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Anasınıfına, ilköğretime ve liseye devam eden çocukların yaratıcılıklarının 

incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada betimsel yöntemlerden biri olan ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da şu anda var olan bir 

durumu var olduğu biçimiyle anlatmayı amaçlayan bir araştırma biçimidir. Tarama 

modelinde araştırmaya konu olan birey ya da nesne, kendi koşulları içinde var olduğu 

gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 1995).   

Evren ve Örneklem   

Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ana sınıflarına, 

ilköğretim 1. ve 2. kademeye ve liseye devam eden çocuklar oluşturmuştur. 

Araştırmanın örneklemini tesadüfi yöntemle belirlenen (bir genel lise, bir Anadolu 

lisesi, bünyesinde anasınıfı bulunan dört ilköğretim okulu) okullarda her sınıf 

düzeyinden tesadüfi yöntemle seçilen toplam 100'er çocuk oluşturmuştur. 12. sınıf 

öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu üniversiteye hazırlık döneminde olmaları nedeniyle 

araştırmaya katılmak istemediklerini bildirmişlerdir. Bu nedenle 12. sınıflar araştırmaya 

dahil edilmemiştir. Anasınıflarından, ilköğretim 1 ve 2. kademe sınıflarından ve 9, 10 ve 

11. sınıflardan katılan toplam 1200 çocuk ile araştırma yürütülmüştür. Çeşitli nedenlerle 

bazı veri toplama araçları iptal edilmiş, analizler 1085 veri toplama aracı kullanılarak 

yapılmıştır. Örneklemin özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir. 
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Tablo 1    

Örneklemin Özellikleri 

 Kız Erkek Toplam 

 n % n % n % 

Anasınıfı 47 51.1 45 48.9 92 100 

Birinci sınıf 43 47.3 48 52.7 91 100 

İkinci sınıf 54 58.7 38 41.3 92 100 

Üçüncü sınıf 45 50.0 45 50.0 90 100 

Dördüncü sınıf 51 55.4 41 44.6 92 100 

Beşinci sınıf 42 46.2 49 53.8 91 100 

Altıncı sınıf 48 54.5 40 45.5 88 100 

Yedinci sınıf 40 46.6 51 53.4 91 100 

Sekizinci sınıf 41 46.6 47 53.4 88 100 

Dokuzuncu sınıf 48 53.3 42 46.7 90 100 

Onuncu sınıf 44 48.9 46 51.1 90 100 

Onbirinci sınıf 53 58.9 37 41.1 90 100 

Toplam 556  529  1085  

 

Veri Toplama Araçları  

Genel bilgi formu. Araştırmacılar tarafından geliştirilen form araştırmaya 

katılan çocuklara ilişkin demografik özelliklerin belirlenmesinde kullanılmıştır. 

Torrance Yaratıcı Düşünce Ölçeği şekil form A. Torrance tarafından 1966 

yılında geliştirilen test, sözel ve şekilsel kısımdan oluşmaktadır. Sözel ve şekilsel 

testlerin A ve B formları bulunmaktadır. Torrance Yaratıcı Düşünce sözel ve şekilsel 

testlerinde yer alan alt testler, sorun çözme için gerekli çok sayıda, olabildiğince farklı 

alanda ve oldukça az rastlanan ve yaratıcı güç gerektiren düşünceleri ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Şekil testinde yaratıcılık; Akıcılık, Orijinallik, Başlıkların Soyutluğu, 

Zenginleştirme ve Erken Kapamaya Direnç alt boyutlarında değerlendirilmektedir. Bu 

çalışmada Şekil Form-A kullanılmıştır. Ölçeğin şekil formunda resim oluşturma, resim 

tamamlama ve paralel çizgiler olmak üzere üç alt test bulunmaktadır (Aslan, 2001). 

Resim Oluşturma. Verilen geometrik şeklin tamamlanarak yeni bir şeklin 

oluşturulması ve bu yeni şekil ile ilgili bir hikâye oluşturulması ya da bir isim verilmesi 

istenmektedir. 

Resim Tamamlama. On adet yarım bırakılmış çizginin çocuk tarafından yeni bir 

şekil hâline getirilmesi ve isimlendirilmesi istenmektedir. 
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Paralel Çizgiler. Aynı tür uyarana verilebilecek farklı yanıtların test edilmesi 

amaçlanmaktadır. Verilen otuz adet paralel çizgi ile yeni şekiller oluşturulması ve 

isimlendirilmesi istenmektedir. 

Testin değerlendirilmesinde norm dayanaklı ölçüler ve kriter dayanaklı ölçüler 

olmak üzere iki ölçü dikkate alınmaktadır. Norm dayanaklı ölçüler; Akıcılık, Orijinallik, 

Başlıkların Soyutluğu, Zenginleştirme ve Erken Kapamaya Direnç olmak üzere beş 

tanedir. Akıcılık puanı; resim tamamlama ve paralel çizgiler testinin, Orijinallik puanı; 

resim oluşturma, resim tamamlama ve paralel çizgiler testinin, Başlıkların Soyutluğu 

puanı; resim oluşturma ve resim tamamlama testinin, Zenginleştirme puanı, resim 

oluşturma, resim tamamlama ve paralel çizgiler testinin, Erken Kapamaya Direnç puanı 

ise; resim tamamlama testinin değerlendirilmesi sonucu elde edilmektedir. Kriter 

dayanaklı ölçüler ise; 13 boyutta ele alınmaktadır. Her üç test için puanlar duygusal 

ifadeler, hikâye anlatma, hareket ya da faaliyet, başlıkların açıklayıcılığı, 

tamamlanmamış şekillerin birleştirilmesi, tamamlanmamış çizgilerin sentezi, 

alışılmadık görselleştirme, içsel görselleştirme, sınırları uzatma veya geçme, mizah, 

hayal gücü zenginliği, hayal gücü renkliliği ve fantezi boyutlarında 

değerlendirilmektedir (Aslan, 2001). 

Torrance Yaratıcı Düşünce Ölçeği (Şekil Form-A)’nın değerlendirilmesi 

sonucunda; Akıcılık, Orijinallik, Başlıkların Soyutluğu, Zenginleştirme ve Erken 

Kapamaya Direnç boyutlarına ilişkin puanlar dışında, Yaratıcı Kuvvetler Listesi’ndeki 

kriterler dikkate alınarak Yaratıcı Kuvvetler Listesi’ne ait bir puan elde edilmektedir. 

Çocuğun beş boyuttan aldığı puanların ortalamasına Yaratıcı Kuvvetler Listesinde yer 

alan kriter dayanaklı ölçütlere ilişkin puanların toplamı ilave edilerek Toplam 

Yaratıcılık puanı hesaplanmaktadır (Aslan, 2001). 

Torrance (1966) tarafından geliştirilen Torrance Yaratıcı Düşünce Ölçeği’nin 

sözel ve şekilsel kısımları Aslan (2001) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve testin 

çevirisi, test maddelerinin Türkçeye adaptasyonu, Türkçeye çevirisinin geçerliği ve 

güvenirliği araştırılmıştır. İngilizce ve Türkçe test uygulamaları arasındaki korelasyon 

toplam şekilsel yaratıcılık için yüksek düzeyde anlamlı çıkmıştır (r=0.59). Elde edilen iç 

tutarlılık analizlerinde r=0.38 ile r=0.89 arasındadır. Okul öncesi grubunun en düşük 

Cronbach alfa değeri .50, en yüksek iç tutarlılık katsayısı .71 olarak belirlenmiştir. 

Geçerlik çalışmaları kapsamında ise iç geçerlik ve dış geçerlik çalışmaları yapılmıştır. 

Kriter geçerliği başlığı altında sıfat listesi, Wechsler Yetişkinler Formu ve Wonderlic 

Personel Testi (Genel Yetenek Testi) kullanılmış ve yapılan analizler sonucunda, testin 

tüm yaş grupları ve puan türleri için güvenilir olduğu görülmüştür (Aslan, 2001). 

İşlem ve Uygulama 

Araştırma için gerekli izin Yozgat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 

alınmıştır. Uygulama 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ikinci dönem, Yozgat il 

merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı iki lise ve dört ilköğretim okulunda 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, uygulamaya başlamadan önce araştırmacılar 

tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlerle bilgilendirme görüşmeleri yapılarak 
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araştırmanın amacı genel olarak açıklanmış ve bilgi verilmiştir. Araştırmaya katılan 

anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin Genel Bilgi Formu araştırmacılar tarafından 

öğretmen desteği ile doldurulmuştur. Diğer sınıflarda ise öğrencilerin kendileri 

doldurmuşlardır. Torrance Yaratıcılık Ölçeği tüm sınıflarda küçük gruplar halinde ayrı 

ayrı olmak üzere, kendi okullarında sınıf ortamında uygulanmıştır. Uygulamaya 

başlamadan önce ölçekle ilgili gerekli açıklama yapılmıştır. Anasınıfı çocukları okuma 

yazma bilmediklerinden, yaptıkları çizimlerin ismini yazma konusunda, uygulayıcılar 

yardımcı olmuşlardır. Süreli bir test olması nedeniyle Torrance Yaratıcılık Ölçeği’nin 

uygulanması her oturumda 30 dakikada tamamlanmıştır. (Her üç etkinlik on dakika ile 

sınırlı olup, denekler etkinlikleri yaklaşık onar dakikalık süreler içinde 

tamamlamışlardır). Test süresince çocukların birbirlerinin çizimlerinden etkilenmemesi 

konusuna dikkat edilmiştir. 

Verilerin Analizi  

Araştırmada öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya 

yönelik öz yeterlik inançlarını belirlemek amacıyla betimsel istatistikler kullanılmıştır. 

Karşılaştırmalar için, öncelikle, öğretmen adaylarının ölçeğe verdikleri yanıtların her bir 

değişkene ilişkin ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış, normallik ve varyansların 

homojenliği kontrol edilmiştir. Bu incelemelere göre; ikili karşılaştırmalarda t-testi, 

üçten daha fazla boyutu olan karşılaştırmada ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Anlamlı çıkan F değerleri için, farkın kaynağını belirlemek üzere, 

varyansların homojen olmasına bağlı olarak, çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi 

kullanılmıştır.  

Bulgular 

 

Anasınıfına, ilköğretim birinci ve ikinci kademeye ve liseye devam eden 

çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada elde edilen 

bulgular aşağıda sunulmuştur. 
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Tablo 2  

Anasınıfı, İlköğretim ve Liseye Devam Eden Çocukların Cinsiyetlerine Göre 

Yaratıcılıklarına Ait Ortalamalar, Standart Sapmalar ve t Testi Sonuçları  

KADEME Yaratıcılık Cinsiyet n X S Sd t p 

 

A
N

A
S

IN
IF

I 

 

Akıcılık 

Kız 47 26.70 8.51 90 

 

2.258 

 

.026 

 Erkek 45 22.58 9.01 

 

Orijinallik 

Kız 47 19.30 9.84 90 

 

-.793 

 

.430 

 Erkek 45 21.00 10.75 

Başlıkların  

Soyutluğu 

Kız 47 .81 1.64 
90 -1.785 .078 

Erkek 45 1.49 2.01 

 

Zenginleştirme 

Kız 47 7.17 2.70 90 

 

-.186 

 

.853 

 Erkek 45 7.31 4.39 

Erken kapamaya  

Direnç 

Kız 47 10.51 3.88 90 

 

.287 

 

.774 

 Erkek 45 10.27 4.26 

 

Toplam yaratıcılık 

Kız 47 20.32 4.43 
90 -.368 .714 

Erkek 45 20.68 4.96 

 

İL
K

Ö
Ğ

R
E

T
İM

 B
İR

İN
C

İ 
K

A
D

E
M

E
 

 

Akıcılık 

Kız 235 23.22 8.09 
454 .547 .585 

Erkek 221 22.82 7.60 

 

Orijinallik 

Kız 235 17.31 7.05 
454 .373 .710 

Erkek 221 17.08 6.56 

Başlıkların  

Soyutluğu 

Kız 235 2.20 2.90 
454 .590 .555 

Erkek 221 2.05 2.67 

 

Zenginleştirme 

Kız 235 8.94 3.19 
454 .618 .537 

Erkek 221 8.76 3.19 

Erken kapamaya  

direnç 

Kız 235 10.80 4.40 
454 .140 .889 

Erkek 221 10.74 4.48 

 

Toplam yaratıcılık 

Kız 235 18.44 5.54 
454 .322 .747 

Erkek 221 18.27 5.45 

 

İL
K

Ö
Ğ

R
E

T
İM

 İ
K

İN
C

İ 

K
A

D
E

M
E

 

 

Akıcılık 

Kız 129 24.52 7.39 
265 -.921 .358 

Erkek 138 25.36 7.55 

 

Orijinallik 

Kız 129 19.85 6.54 
265 -.764 .446 

Erkek 138 20.46 6.69 

Başlıkların  

soyutluğu 

Kız 129 4.29 4.15 
265 .565 .572 

Erkek 138 4.02 3.50 
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Zenginleştirme 

Kız 129 10.82 2.95 
265 2.812 .005 

Erkek 138 9.79 3.04 

Erken kapamaya  

direnç 

Kız 129 13.53 3.66 
265 2.007 .046 

Erkek 138 12.57 4.14 

 

Toplam yaratıcılık 

Kız 129 21.74 5.23 
265 .646 .519 

Erkek 138 21.31 5.61 

KADEME Yaratıcılık Cinsiyet n X S Sd t p 

 

L
İS

E
 

 

Akıcılık 

Kız 145 21.03 7.75 
268 -1.564 .119 

Erkek 125 22.52 7.90 

 

Orijinallik 

Kız 145 17.72 6.86 
268 -2.327 .021 

Erkek 125 19.65 6.73 

Başlıkların  

soyutluğu 

Kız 145 6.53 4.67 
268 5,181 ,000 

Erkek 125 3.87 3.59 

 

Zenginleştirme 

Kız 145 10.99 2.77 
268 2.276 .024 

Erkek 125 10.20 2.95 

Erken kapamaya  

direnç 

Kız 145 13.77 3.83 
268 1.506 .133 

Erkek 125 13.05 4.06 

Toplam yaratıcılık Kız 145 22.67 5.47 
268 1.985 .048 

Erkek 125 21.36 5.33 

*p < 0.05 

 

Tablo 2'de anasınıfına, ilköğretim birinci ve ikinci kademeye ve liseye devam 

eden çocukların cinsiyetlerine göre yaratıcılıklarına ait ortalamalar, standart sapmalar ve 

t testi sonuçları verilmiştir. Yapılan t-Testi sonucunda, çocukların cinsiyetlerine göre 

anasınıfına devam eden çocuklarda akıcılık (t(90)=2.258, p>.05); ilköğretim okulu ikinci 

kademeye devam eden çocuklarda zenginleştirme (t(265)=2.812, p>.05) ve erken 

kapamaya direnç (t(265)=2.007, p>.05); liseye devam eden çocuklarda orijinallik (t(268)=-

2.327, p>.05), başlıkların soyutluğu (t(268)=5.181, p>.05), zenginleştirme (t(268)= 2.276, 

p>.05) alt boyutlarında ve toplam yaratıcılık puanında (t(268)=1.985, p>.05) önemli bir 

fark olduğu gözlemlenmiştir. Anasıfınına, birinci ve ikinci kademeye ve liseye devam 

eden kız çocukların yaratıcılık puan ortalamalarının erkek çocuklarınkinden daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 
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Tablo 3  

Anasınıfı, İlköğretim ve Liseye Devam Eden Çocukların Sınıf Düzeylerine Göre 

Yaratıcılıklarına Ait Ortalamalar ve Standart Sapmalar  

YARATICILIK SINIFLAR n X  S 

 

 

 

 

 

Akıcılık 

Anasınıfı 92 24.68 8.95 

1.sınıf 91 21.92 8.16 

2.sınıf 92 24.24 6.99 

3. sınıf 90 23.09 7.93 

4. sınıf 92 21.66 7.97 

5. sınıf 91 24.22 7.93 

6. sınıf 88 25.38 7.67 

7. sınıf 91 25.22 6.76 

8.sınıf 88 24.26 8.00 

9. sınıf 90 25.93 7.61 

10. sınıf 90 22.22 7.16 

11.sınıf 90 17.00 6.01 

Toplam 1085 23.32 7.94 

YARATICILIK  SINIFLAR n X  S 

 

 

 

 

 

 

Orijinallik 

Anasınıfı 92 20.13 10,27 

1.sınıf 91 15.29 7.30 

2.sınıf 92 17.15 6.10 

3. sınıf 90 17.36 6.48 

4. sınıf 92 16.95 6.25 

5. sınıf 91 19.26 7.37 

6. sınıf 88 20.25 7.12 

7. sınıf 91 19.85 6.18 

8.sınıf 88 20.41 6.57 

9. sınıf 90 21.32 6.90 

10. sınıf 90 19.10 6.32 

11.sınıf 90 15.41 6.04 

Toplam 1085 18.53 7.23 

YARATICILIK  SINIFLAR n X  S 

 

 

Anasınıfı 92 1.14 1.85 

1.sınıf 91 .84 1.29 
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Başlıkların soyutluğu 

2.sınıf 92 1.72 2.12 

3. sınıf 90 1.72 2.94 

4. sınıf 92 2.62 2.78 

5. sınıf 91 3.75 3.45 

6. sınıf 88 4.50 3.63 

7. sınıf 91 3.53 2.87 

8.sınıf 88 4.44 4.73 

9. sınıf 90 5.32 4.55 

10. sınıf 90 4.48 3.55 

11.sınıf 90 6.10 4.90 

Toplam 1085 3.33 3.76 

YARATICILIK  SINIFLAR n X  S 

 

 

 

 

 

 

Zenginleştirme 

 

Anasınıfı 92 7.24 3.61 

1.sınıf 91 6.99 2.40 

2.sınıf 92 8.04 2.68 

3. sınıf 90 7.82 2.86 

4. sınıf 92 10.27 2.92 

5. sınıf 91 11.11 3.02 

6. sınıf 88 11.47 2.96 

7. sınıf 91 9.54 2.75 

8.sınıf 88 9.89 3.08 

9. sınıf 90 11.03 2.22 

10. sınıf 90 11.27 2.85 

11.sınıf 90 9.58 3.20 

Toplam 1085 9.51 3.28 

YARATICILIK  SINIFLAR n X  S 

 

 

 

 

 

 

Erken kapamaya direnç 

Anasınıfı 92 10.39 4.05 

1.sınıf 91 8.71 4.12 

2.sınıf 92 11.40 4.16 

3. sınıf 90 10.09 4.31 

4. sınıf 92 11.53 4.51 

5. sınıf 91 12.08 4.28 

6. sınıf 88 12.08 3.98 

7. sınıf 91 13.47 3.81 
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8.sınıf 88 13.55 3.89 

9. sınıf 90 14.83 3.44 

10. sınıf 90 13.14 3.51 

11.sınıf 90 12.33 4.44 

Toplam 1085 11.96 4.35 

YARATICILIK  SINIFLAR n X  S 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam yaratıcılık 

Anasınıfı 92 20.50 4.68 

1.sınıf 91 16.21 5.29 

2.sınıf 92 18.22 4.21 

3. sınıf 90 17.13 5.21 

4. sınıf 92 19.20 5.32 

5. sınıf 91 20.10 6.10 

6. sınıf 88 21.90 5.21 

7. sınıf 91 20.83 5.00 

8.sınıf 88 21.85 6.02 

9. sınıf 90 24.10 5.26 

10. sınıf 90 21.90 4.97 

11.sınıf 90 20.20 5.40 

Toplam 1085 20.24 5.64 

 

Yaratıcılık ölçeğinin akıcılık, orijinallik, erken kapamaya direnç alt boyutlarında 

ve toplamda 9. sınıfa devam eden çocuklarının puanlarının [( X=25.93), (X=21.32), 

( X=14.83), (X=24.10)], başlıkların soyutluğu alt boyutunda 11. sınıfa devam eden 

çocuklarının puanlarının ( X=6.10), zenginleştirme alt boyutunda ise 6. sınıfa devam 

eden çocuklarının puanlarının ( X=11.47) diğer sınıflardaki çocukların puanlarından 

daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 3).  
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Tablo 4  

Anasınıfı, İlköğretim ve Liseye Devam Eden Çocukların Sınıf Düzeylerine Göre 

Yaratıcılıklarına Ait Varyans Analizi Sonuçları 

AKICILIK 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı Sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

ANLAMLI FARK 

 

Gruplararası 5853.687 11 532.153 9.138 .000 11.-( **AS, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.)  

Gruplariçi 62488.881 1073 58.238    

Toplam 68342.568 1084     

                                                                             ORİJİNALLİK 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı Sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

ANLAMLI FARK 

Gruplararası 4107.276 11 373.389 7.614 .000 (1,11.)-( **AS, 6, 8, 9.) 

Gruplariçi 52623.060 1073 49.043    

Toplam 56730.335 1084     

BAŞLIKLARIN SOYUTLUĞU 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı Sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

ANLAMLI FARK 

Gruplararası 2940.675 11 267.334 23.238 .000 

(**AS,1.) - (5, 6, 7, 8, 9, 10,11.), 

(2,3.)-( 6, 8, 9, 10, ve 11.), 4 - (9, 

11.), 5-11 

Gruplariçi 12343.878 1073 11.504    

Toplam 15284.553 1084     

ZENGİNLEŞTİRME 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı Sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

ANLAMLI FARK 

Gruplararası 2629.499 11 239.045 28.431 .000 

(**AS, 1.)-( 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.), 

2-( 4, 5, 6, 9,10.), 3 - (4, 5, 6, 8, 9 ve 

10.) 

Gruplariçi 9021.650 1073 8.408    

Toplam 11651.148 1084     

                                                               ERKEN KAPAMAYA DİRENÇ 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı Sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

ANLAMLI FARK 

Gruplararası 2859.312 11 259.937 15.790 .000 
(**AS, 3.) - ( 7, 8, 9, 10.), 1-(2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11.), 9-(2, 4, 5, 6.) 

Gruplariçi 17663.822 1073 16.462    

Toplam 20523.134 1084     
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TOPLAM YARATICILIK 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı Sd 

Kareler 

ortalaması F p 

ANLAMLI FARK 

Gruplararası 4974.468 11 452.224 16.465 .000 

(**AS, 4, 11.)-9, 1-(5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11), 2-(6, 8, 9. ve 10.), 3-(5, 6, 7, 8, 

9, 10.) 

Gruplariçi 29471.506 1073 27.466    

Toplam 34445.974 1084     

*p < 0.05 

**AS: Anasınıfı 

 

Tablo 4’te anasınıfına, ilköğretim birinci ve ikinci kademeye ve liseye devam 

eden çocukların sınıf düzeylerine göre yaratıcılıklarına ait varyans analizi sonuçları 

verilmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda akıcılık (F(11.1073)=9.138; p<0.05); 

orijinallik (F(11.1073)=7.614; p<0.05); başlıkların soyutluğu (F(11.1073)=23.238; p< 

0.05); zenginleştirme (F(11.1073)=28.431; p<0.05); erken kapamaya direnç 

(F(11.1073)=15.790; p<0.05); alt boyut puanlarının ve toplam yaratıcılık puanının 

(F(11.1073)=16.465; p<0.05) çocukların devam ettikleri sınıf düzeylerine göre 

farklılaştığı saptanmıştır. Farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla uygulanan Scheffe 

Testi sonucunda; anasınıfı, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflara devam eden çocukların,  11. 

sınıftakilere göre akıcılık alt boyut puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Orijinallik alt boyutunda anasınıfı, 6, 8 ve 9. sınıflara devam eden 

çocukların, 1. ve 11. sınıflara devam eden çocuklara göre daha yüksek puan aldıkları 

belirlenmiştir. Başlıkların soyutluğu alt boyut ortalamalarının 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 

sınıflara devam eden çocukların, anasınıfı ve 1. sınıfa devam edenlerin ortalamalarına 

göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 6, 8, 9, 10 ve 11. sınıflara devam etmekte olan 

çocukların, 2 ve 3. sınıfa devam edenlere göre başlıkların soyutluğu alt boyut 

puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 9. ve 11. sınıflara devam eden çocukların 

başlıkların soyutluğu alt boyut puanlarının 4. sınıfa devam eden çocuklarınkinden ve 11. 

sınıfa devam eden çocukların başlıkların soyutluğu puanlarının 5. sınıfa devam eden 

çocuklarınkinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Zenginleştirme alt boyutuna 

bakıldığında 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflara devam eden çocukların puanlarının, 

anasınıfı ile 1. sınıfa devam edenlerinkine göre daha yüksek olduğu; 4, 5, 6, 9 ve 10. 

sınıflara devam eden çocukların puanlarının, 2. sınıfa devam edenlerinkine göre daha 

yüksek olduğu; 4, 5, 6, 8, 9 ve 10. sınıflara devam eden çocukların puanlarının, 3. sınıfa 

devam edenlerinkine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Zenginleştirme puanlarının 

sınıf düzeyi yükseldikçe artış gösterdiği görülmektedir. Erken kapamaya direnç alt 

boyut puanlarının, 7, 8, 9 ve 10. sınıflara devam etmekte olan çocukların, anasınıfına ve 

3. sınıfa devam edenlerinkine göre daha yüksek olduğu belirlenirken; 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 ve 11. sınıflara devam eden çocukların, 1. sınıfa devam edenlerinkine göre daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. 9. sınıfa devam etmekte olan çocukların puanlarının ise, 2, 

4, 5 ve 6. devam edenlerinkine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 9. sınıflara 

devam etmekte olan çocukların toplam yaratıcılık puanlarının anasınıfı, 4. sınıf ve 11. 
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sınıftakilerinkine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yine toplam yaratıcılık 

puanlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflara devam eden çocukların, 1. sınıftakilerinkine 

göre; 6, 8, 9 ve 10. sınıflara devam eden çocukların, 2. sınıftakilerinkine göre; 5, 6, 7, 8, 

9 ve 10. sınıflara devam eden çocukların, 3. sınıftakilerinkine göre daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç ve Tartışma 

Anasınıfına, ilköğretim birinci ve ikinci kademeye ve liseye devam eden 

çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmanın sonuçlarına 

bakıldığında; anasınıfına devam eden çocuklarda akıcılık, ilköğretim okulu ikinci 

kademeye devam eden çocuklarda zenginleştirme ve erken kapamaya direnç, liseye 

devam eden çocuklarda orijinallik, başlıkların soyutluğu, zenginleştirme alt 

boyutlarında ve toplam yaratıcılık puanında kız ve erkek çocukların puanları arasında 

farkın önemli olduğu gözlemlenmiştir. Anasıfına, birinci ve ikinci kademeye ve liseye 

devam eden kız çocukların yaratıcılık puan ortalamalarının erkek çocuklarınkinden daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). Alan yazın incelendiğinde de, genellikle, 

kızların yaratıcılıklarının erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Öncü (2003) 

12-14 yaşları arasındaki çocukların yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla, Lee 

(2005)’nin de 4 ve 5 yaş anaokulu çocuklarının yaratıcı düşünce ve yaratıcı kişilikleri 

üzerine yaptığı araştırma sonuçlarında, cinsiyetin yaratıcılık düzeyi ve yaratıcı düşünce 

üzerinde etkisinin olduğu sonucunu ortaya çıkarmışlardır. Matud, Pilar, Rodríguez, ve 

Grande (2007) yaptıkları çalışmada farklı eğitim seviyelerinde cinsiyet farklılığının 

yaratıcı düşünme üzerine etkisine bakmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre; ilk ve lise 

seviyesindeki kızların yaratıcılık puanları, orijinallik ve yaratıcılık indeksi bakımından 

erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur.  

Çocukların devam ettikleri sınıf düzeyinin yaratıcılık üzerinde etkili olup 

olmadığı belirlemek için yapılan analizler sonucunda, sınıf düzeyinin yaratıcılık 

üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Yaratıcılığın tüm alt boyutlarında ve toplamda 

anasınıfına devam eden çocukların puan ortalamalarının [( XA=24.68) (XO=20.13) 

( XBS=1.14) (X Z=7.24) (X EKD=10.39) (X TOP=20.50)], birinci sınıfa devam eden 

çocukların puan ortalamalarından [( XA=21.92) ( XO=15.29) (X BS=.84) ( X Z=6.99) 

( X EKD=8.71) ( X TOP=16.21)] daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 3-Tablo 4). 

Moran, Sawyers ve Moore (1983) yaptıkları bir çalışmada, okulöncesi çocuklarının 

daha büyük yaştaki çocuklara göre daha büyük bir oranda orijinal tepki gösterdiklerini 

bulmuşlardır. Bu bulgular formal okul yaşantısı ve derslerine daha çok zaman harcayan 

okul çocuklarının sınırlandırılmış ve orijinal düşünmeye izin vermeyen eğitim 

programlarından etkilendiğini göstermektedir. Okulöncesi dönemindeki çocuklar, katı 

kurallarla belirlenmiş formal okul yaşantısı ve dersleriyle henüz karşılaşmadıkları ve 

daha özgür bir eğitim ortamında oldukları için yaratıcılıkları daha yüksek olabilmektedir 

(Isenberg ve Jalongo 1973). Tüm sınıf düzeylerindeki toplam yaratıcılık puanlarına 

bakıldığında 1, 2 ve 3 sınıfa devam eden çocukların puanlarının genel olarak 5. ve daha 

üst sınıflardaki çocukların puanlarından daha düşük olduğu, 3. sınıftan sonra yaratıcılık 
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puanlarının yükseldiği görülmektedir. Alacapınar (2013) yaptığı bir araştırmada, 

ilköğretim okulu 3. sınıftan 8. sınıfa kadar olan çocukların yaratıcılıkları incelemiştir. 5. 

sınıfa devam eden çocukların akıcılık, esneklik, özgünlük, süsleme ve toplam 

puanlarının diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu; yaratıcılık puanların 3. sınıftan 5. 

sınıfa doğru yükseldiği sonucuna ulaşmıştır. Öncü (2003) tarafından yapılan araştırma 

sonucunda 14 yaşındaki çocukların zenginleştirme puanlarının, 12 ve 13 yaşındakilerin 

zenginleştirme puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yontar (1993) yaptığı 

boylamsal bir çalışmada, yedi yıl boyunca Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Şekil A 

Formu’nu öğrencilere üç kez uygulamış; akıcılık ve esneklik boyutlarında 11. sınıflar 

aleyhine bir farklılık olduğunu gözlemlemiştir.  

Öneriler 

Anasınıfına, ilköğretim birinci ve ikinci kademeye ve liseye devam eden 

çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada elde edilen 

bulgular doğrultusunda eğitimcilere ve araştırmacılara aşağıdaki öneriler sunulabilir;  

Yaratıcılığın geliştirilebilmesi için eğitimci niteliklerinin ve sınıf atmosferinin 

önemi tartışılmaz bir gerçektir. Ayrıca, çocuklarda yaratıcı düşünmenin 

geliştirilebilmesi sürecinde öncelikle çocuklar için model olan eğitimcinin yaratıcı 

becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu açıdan hizmet öncesi eğitimde eğitimci 

adaylarının yaratıcı düşünme becerilerini destekleyen derslere yer verilebilir ve bu 

derslerin içeriğinde çocukların yaratıcılıklarının geliştirilmesinin yanı sıra öğretmen 

adaylarının yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapılabilir. Anasınıfı, 

sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıfta yaratıcılığın geliştirilmesine yönelik 

farkındalıklarını artıracak hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenebilir.  

Bu araştırmada anaokulu, ilköğretim ve liselere devam eden çocukların 

yaratıcılıkları incelenmiştir. Anasınıfında olan çocukların yaratıcılıklarının ilköğretimin 

başlangıcında olan çocukların yaratıcılıklarından daha yüksek olduğu, özellikle de 

ilköğretimin ilk üç sınıfında yaratıcılıkları düşük olan çocukların ilerleyen sınıflarda 

yaratıcılıklarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretimin başlangıcında çocukların 

yaratıcılıklarının düşme nedenlerini belirlemeye yönelik araştırmalar planlanabilir. 

Çocukların yaratıcılığı önünde engel olan ya da yaratıcılığı geliştiren eğitimci 

özelliklerini belirlemek hedeflenebilir. Eğitimcilerin yanı sıra çocukların yaşamında 

önemli olan anne babaların yaratıcılıklarını, anne babalar ile çocukların yaratıcılıkları 

arasında ilişkileri belirlemeye yönelik araştırmalar planlanabilir.    
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ABSTRACT: In social sciences, usability of findings obtained by administration of a scale, accuracy and coherence 

of decisions made are closely related to psychometric properties of a scale. This study aims to investigate whether 

psychometric properties and attitudes of respondents differ on the number of response category, verbal or numerical 

rating and item distribution. To this end, related properties of a scale were changed and different versions of the same 

scale were used. According to the results of the study, attitudes of respondents did not significantly differ on the 

original, positive and negative forms of the scale, but significantly differed on the verbal and numerical forms of the 

scale. Gathering all the items, which are either positive or negative, under the same scale did not cause any response 

setting. The Cronbach alpha reliability coefficients of each version of the same scale were compared and it was found 

out that the increase in the number of response category caused increase in reliability of the scale. But, this increase 

was not statistically significant.     

Keywords: Rating differences, Likert-type scales, item order, number of response categories, response setting 

 

Extended Abstract 

Purpose and Significance: In social sciences, usability of findings obtained by 

administration of a scale, accuracy and coherence of decisions made are closely related 

to psychometric properties of a scale. In this study, the factors that affect the reliability 

and validity of Likert scales were investigated. These factors can be dealt with under 

four headings: 1) Response set (number of categories, the numerical or verbal 

expression of ratings, extremity of response, etc.), 2) Carelessness, 3) Social 

desirability, 4) The wording of items (trueness, clearness, simplicity and clarity, 

moderate expressions, positive-negative balance, the layout of items, common stem, 

etc.) (Oskamp, 1977; Tezbaşaran, 1997; Tavşancıl, 2010). This study aims to investigate 

whether psychometric properties and attitudes of respondents differ on the number of 

response category, verbal or numerical rating and item distribution. To this end, related 

properties of a scale were changed and different versions of the same scale were used.  
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Methods: In the examinations, which will be made for this purpose, the forms of “The 

Attitude Scale toward School” developed by Gülleroğlu (2008), which were prepared by 

differentiating its related properties, were used. The Attitude Scale toward School 

consisting of 33 items in order to measure the attitudes of the students toward their 

universities was used in the research.  

In the point of this general goal, some changes were made the Attitude Scale Toward 

School and different forms of these scale were prepared. In addition to the original form 

of the scale in which all the items were ordered randomly, two forms were prepared by 

changing the order of the items. In the first prepared form, all the positive items were 

taken the first part of the scale. In the second form, the vice versa happened and all the 

negative items were taken the first part and the positive ones were put after the negative 

ones.  Then two extra forms of the scales were prepared. In the third form, the phrases 

were used in scaling. In the last form, the numbers were used in scaling. Also, the 

number based scaling forms were prepared as four different ways. The number of 

categories was changed to four, five, eight and nine.  

After composing of these forms, the descriptive statistics, reliability analysis, validity 

proves, the students' total scores gained from the applications, the changes in the 

attitudes of the students and the response setting of the students were examined.  

The study has been conducted as a fundamental research. The study group comprised of 

547 students studying at different departments of Faculty of Educational Sciences of 

Ankara University in the 2nd Term of 2012-2013 academic years. There were 350 

female and 157 male students and 318 junior and 229 senior students in the study group.  

In the data collecting process, this scale was applied three times within the period of 15 

days.  The descriptive statistics and reliability coefficients of the results obtained 

through the application of the different forms of the scale were calculated. Significance 

of the difference between reliability coefficients of the different forms were calculated 

by using Fisher’s Z Test. Also, item total correlation coefficients of the three forms 

were estimated and confirmatory factor analysis was done for the three forms. The 

relationship between the students’ total scores calculated from the different applications 

of the scale was analyzed by using Pearson Correlation Coefficient.  

One-way ANOVA for repeated measures and paired sample t-test were used to 

determine the significance of difference between the means of different forms. Paired 

Sample t-test was used to define whether response setting is a questioning the 

performances of the students. 

 

Results: According to the results of the study, attitudes of respondents did not 

significantly differ on the original, positive and negative forms of the scale, but 

significantly differed on the verbal and numerical forms of the scale. Gathering all the 

items, which are either positive or negative, under the same scale did not cause any 

response setting. The Cronbach alpha reliability coefficients of each version of the same 

scale were compared and it was found out that the increase in the number of response 
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category caused increase in reliability of the scale. But, this increase was not 

statistically significant. 

Discussion and Conclusions: Within the framework of the limitation of the study, 

according to the results, the obtained findings were as follows: 

1. The differences made in the number of response categories, the type of scaling, 

using numbers or phrases, and the order of items affects the reliability and 

validity of Likert scales. But the differences in the coefficients alpha is not 

statistically significant. 

2. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient which were calculated for 

the original form of the scale in which all the items were ordered randomly is 

bigger than the Cronbach Alpha coefficient which were calculated for the two 

forms were prepared by changing the order of the items. 

3. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient which were calculated for 

the form of the scale in which the phrases were used in scaling is bigger than the 

Cronbach Alpha coefficient which were calculated for the form in which the 

numbers were used in scaling. 

4. Increasing the number of the categories of the scale enables to obtain higher 

reliability coefficients. 

5. The difference between the means of original scale form and positive and 

negative scale is not significant. But the difference between the means of 

original scale form and verbal and numerical scale form is statistically 

significant. 

6. The difference between the means of verbal scale form and numerical scale form 

is statistically significant. It is due to confounding effect of the meanings of 

numbers attributed by the individuals. 

Gathering all the items which are negative or positive together does not cause response 

setting.  
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ÖZ: Sosyal bilimlerde, uygulanan ölçekle elde edilen sonuçların kullanılabilirliği, verilen kararların doğruluğu ve 

anlamlılığı ölçme aracının psikometrik özellikleri ile yakından ilgilidir. Bu çalışmada Likert tipi ölçeklerin geçerlik 

ve güvenirliğini etkileyen etmenlerden kategori sayısı, derecelendirmenin sayısal ya da sözel ifade edilmesi ve 

maddelerin ölçek içindeki dağılımının ölçeğin psikometrik niteliklerini ve yanıtlayıcıların tutumlarını nasıl 

değiştirdiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılacak incelemelerde seçilen bir ölçeğin ilgili özellikleri 

farklılaştırılarak oluşturulan formları kullanılmıştır. Bu çalışma grubundan elde edilen verilerde ölçeğin orijinal 

formu ile olumlu ve olumsuz formları arasında yanıtlayıcı tutumları bakımından manidar bir fark bulunmazken, sözel 

ve sayısal formlar arasındaki fark manidardır. Olumlu ya da olumsuz maddelerin ölçek içerisinde bir araya 

toplanmasının yanıtlayıcılarda tepki kurulumuna neden olmadığı görülmektedir. Ayrıca çalışmada  ele alınan 

formlarda Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları karşılaştırılmış ve yapılan analizler sonucunda tüm karşılaştırmalarda 

kategori sayısı arttıkça ölçeğin güvenirliğinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat bu artış istatistiksel olarak manidar 

değildir. 

Anahtar kelimeler: Derecelendirme farklılıkları, Likert tipi ölçek, madde düzeni, kategori sayısı, tepki kurulumu. 

Giriş  

Sosyal bilimlerde değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının 

geliştirilmesi sırasında başvurulan ölçekleme teknikleri ile; araçların anlamlı ölçümler 

yapmasının sağlanması veya standart ölçümler vermeyen nicelendirmelerle toplanan 

verilere standart ölçüm nitelikleri kazandırılması amaçlanmaktadır (Turgut ve Baykul, 

1992). Ölçekleme teknikleri Crocker ve Algina (2008) tarafından genel olarak iki grupta 

ele alınmaktadır. İlki psikolojik boyut üzerine madde yerleştirmedir; denek tepkilerine 

(Bogardus ve Guttman teknikleri) ve yargıcı kararlarına dayalı (Thurstone tipi ölçek 

geliştirme tekniği) olarak iki başlık altında incelenir. İkincisi ise psikolojik boyut 

üzerine birey yerleştirmedir ve yine denek tepkilerine dayalı (Likert tipi ölçekler, 

kontrol listeleri ve Osgood ölçekleri) ve yargıcı uyumlarına dayalı (gözlem yoluyla 

gerçekleşen ölçmeler, dereceleme ölçekleri) olmak üzere iki başlık altında incelenir. 

Ölçekleme tekniklerinden en sık kullanılanı Likert’in 1932 yılında geliştirdiği 

toplamalı sıralama tekniği de denilen dereceleme toplamları (summated rating scale) 

ölçeğidir. Geliştirilmesinin diğer ölçeklere göre daha kolay olması, yüksek güvenirlik ve 

geçerliğin sağlanabilmesi, kullanışlılığının yüksek olması ve bu ölçeklerin çeşitli 

psikolojik objelere uyum sağlayabilmesi sık kullanılmasının nedenlerindendir (Erkuş, 

2003; Özgüven, 2011; Tavşancıl, 2010; Tekindal, 2009). 
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Likert tipi ölçeklerde geçerlik ve güvenirliği etkileyen etmenler dört başlık 

altında ele alınabilir: 1) Tepki seti (kategori sayısı, derecelendirmenin sayısal ya da 

sözel ifade edilmesi, derecelendirmenin aşırı uçluluğu vb.), 2) Dikkatsizlik, 3) Sosyal 

beğenirlik, 4) Madde yazımı (olgusallık, açıklık, sadelik ve anlaşılırlık, ılımlı ifadeler, 

olumlu-olumsuz dengesi, maddelerin dağılımı, ortak kök vb.) (Oskamp, 1977; 

Tavşancıl, 2010; Tezbaşaran, 1997). Bu çalışmada bu etmenlerden tepki setiyle ilişkili 

olan “kategori sayısı” ve “derecelendirmenin sayısal ya da sözel ifade edilmesi” ve 

madde yazımıyla ilişkili olan “maddelerin dağılımı” ile ilgili farklılıklar incelendiğinden 

aşağıda bu etmenlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Tutum ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliğini etkileyen temel problemlerden biri 

tepki setidir (Oskamp, 1977). Tepki seti başlığı altında ilk olarak “kategori sayısı” ele 

alındığında; orijinal Likert tipi ölçek, “tamamen katılıyorum” ile “hiç katılmıyorum” 

arasında derecelendirilen beş tepki kategorisi içerir. Daha sonra geliştirilen Likert 

ölçeklerinde ikili, üçlü, dörtlü, altılı ve yedili tepki kategorileri de kullanılmıştır 

(Anderson, 1988b); ancak en ideal kategori sayısı beştir (Erkuş, 2003).  

Tepki kategorilerinin sayısını artırmadaki temel amaçlardan biri, yanıtlayıcılara 

verilen tepki fırsatlarının sayısını artırarak ölçeğin iç tutarlığını yükseltmektir (Köklü, 

1997). Dereceleme türü ölçeklerde (ölçülecek özelliğe bağlı olmakla birlikte) bir yere 

kadar kategori sayısı azaldıkça ölçmenin duyarlığı azalırken, arttıkça ölçmenin duyarlığı 

da artar. Bir yerden sonra ise kategoriler arası ayrımların güçleşmesi yada ölçeğin 

sınıflama düzeyine inmesi (bilgi kaybı) gibi sorunlar doğmaya başlar (Erkuş, 2003, 

2012). Güvenirlikteki artış, yedi tepki kategorisine kadar önemli ölçüdedir ancak tepki 

kategorisi yedinin üzerine çıktıkça, güvenirlikteki artış önemini kaybeder. Bu nedenle 

de yedinin üzerinde tepki kategorisi pek sık kullanılmaz çünkü hem anlamlı tepki 

kategorisi yazmak güçleşir hem de birey kendine uygun bir tepki kategorisi bulmakta 

zorlanır. Bunun yerine, güvenirliği yükseltmek için madde sayısını artırmak daha 

kolaydır (Thorndike, 1997). 

Likert tipi ölçeklerde kategorilere ilişkin bir diğer tartışma, kategori sayısının tek 

mi, çift mi olması gerektiğidir. Çift sayıda kategori kullanma düşüncesi, yanıtlayıcıların 

“kararsızım” seçeneğine yönelip, gerçek bir seçim yapmaktan kaçınabilecekleri 

düşüncesi ile ortaya çıkmıştır (Anderson, 1988b). Bireylerin “kararsızım” kategorisine 

yönelmesinin engellenmesi ve uçlara doğru bir tercihe zorlanmaları istenirse, kategori 

sayısı dört, altı, sekiz gibi çift sayıda düzenlenebilir (Erkuş, 2003; Erkuş, 2012) fakat 

bireylerde bu kez de maddeyi boş bırakma eğilimi gözlenebilir. Bu nedenle tepki 

kategorisi sayısının tek olmasının daha iyi sonuç vereceği belirtilmektedir (Thorndike, 

1997).  

Tepki seti başlığı altında ele alınacak ikinci durum ise “derecelendirmenin 

sayısal ya da sözel ifade edilmesi”dir. Likert tipi ölçeklerde sözel seçeneklerin yerine, 

karşılıkları belirtilerek sayısal seçenekler kullanılabilir. Ancak bu tür bir düzenlemede 

de bireylerin sayılara yüklemiş oldukları anlamların karıştırıcı etki yapma olasılığı 

bulunmaktadır (Tezbaşaran, 1997).  
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Çalışmada ele alınan bir diğer durum Likert tipi ölçeklerde madde yazımıyla 

ilişkili olarak “maddelerin ölçek içerisindeki dağılımı”dır. Likert tipi ölçeklerde yer alan 

ifadeler, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki türlü yapılandırılır. Olumlu ifade istenen 

bir durumu, olumsuz ifade ise istenmeyen bir durumu belirtir. Olumlu ve olumsuz 

durumların, eşit sayıda madde ile ifade edilmesi önerilir (Anderson, 1988b). Boş 

bırakma tepkisinden veya kalıp yargılara dayalı tepkilerden kaçınmak için, ölçekte yer 

alan olumlu ve olumsuz madde sayısı eşit olacak şekilde düzenlenmelidir (Tezbaşaran, 

1997; Turgut & Baykul, 1992).  

Olumlu ve olumsuz ifadelere ilişkin vurgulanması gereken bir diğer nokta, 

kategori etiketleri aynı yönde olan ifadelerin alt alta gelmesinden kaynaklanan “tepki 

kurulumu”dur (Erkuş, 2012). Ölçekteki ifadelerin çoğunun yada tümünün olumlu 

olmasının, yanıtlayıcıyı olumlu yanıtlamaya, olumsuz olmasının ise olumsuz 

yanıtlamaya yönlendirici etki yapma olasılığı vardır. İfadelerin anlam yükünün 

yanıtlayıcıyı yönlendirici bir etkide bulunmasının önüne geçmenin bir yolu, ölçekteki 

olumlu ve olumsuz ifade sayısını birbirine denk tutmaktır (Tezbaşaran, 1997). Buradaki 

amaç, tüm maddelerin aynı şekilde (bütün maddelere “katılıyorum” gibi) yanıtlanma 

eğilimini (acquiescence) kontrol etmektir (Thorndike, 1997; akt: Sünbül, 2006). Bu 

nedenle, olumlu ve olumsuz anlam yüküne sahip maddeler ölçek içinde seçkisiz bir 

biçimde dağıtılmalı, bir düzen ya da sıra izlememeli ve gruplandırılmamalıdır 

(Tezbaşaran, 1997). 

Yukarıdaki tartışmalar ve bu çalışmanın da genel amacı ile ilişkili olarak, 

alanyazında yer alan Likert tipi ölçeklerde derecelendirme farklılıklarının ölçeğin 

psikometrik özelliklerini nasıl etkilediğinin araştırıldığı çalışmalar incelenmiş ve farklı 

bulgulara rastlanmıştır. Geçerliğin incelendiği çalışmalardan; Jacoby ve Matell (1971) 

ve Masters (1974)’ın çalışmalarında derecelendirme farklılıklarının ölçeğin geçerliğini 

etkilediği, Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000) ve Leung (2011)’un çalışmalarında ise, 

derecelendirme farklılıklarında geçerliğin benzer olduğu belirlenmiştir. Kan (2009)’ın 

çalışmasında kategori sayısı arttıkça geçerlik kanıtlarının daha iyi olduğu görülürken, 

Atılgan ve Saçkes (2004)’in çalışmasında ise durum tam tersidir.  

Güvenirliğin incelendiği çalışmalardan; Garland (1990)’ın çalışmasında, beşli 

derecelendirmenin sözel ifadelendirilmiş (labelled) ve sayısal ifadelendirilmiş 

(numbered) formlarının güvenirlik katsayıları arasında manidar bir fark bulunmamıştır. 

Bazı çalışmalarda kategori sayısı arttıkça ölçeğin güvenirliğinin arttığı sonucuna 

ulaşılmış (Atılgan & Saçkes, 2004; Masters, 1974; Tate, Simpson, Soo, & Lane-Brown, 

2011; Weng, 2004), diğer bazı çalışmalarda ise, kategori sayısındaki farkın 

güvenirlikteki etkisinin manidar olmadığı saptanmıştır (Brown, Wilding, & Coulter, 

1991; Erkuş, Sanlı, Bağlı, & Güven, 2000; Jacoby & Matell, 1971; Leung, 2011).  

Likert tipi ölçekler, ifadelerin bir boyut üstünde yerleştirildiği (Anderson, 

1988a), bireylerin bir dizi maddeye verdikleri tepkilere dayalı çıkarımlar yapmaya 

olanak sağlayan (Anderson, 1988a), doğrudan çıkarımsal bir ölçme yapan (Ajzen, 

2005), psikolojik boyut üzerine birey yerleştirmeye (Crocker & Algina, 2008) ve denek 

tepkilerine dayanan, sıralama düzeyinde ölçeklerdir (Erkuş, 2003). Bireylerin ölçülen 
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psikolojik özelliğe ne derece sahip oldukları ile ilgili bilgi toplamak ve elde edilen 

bilgiler doğrultusunda bireyler hakkında çeşitli kararlar vermek amacıyla oldukça sık 

kullanılan ölçme araçlarıdır. Uygulanan ölçekle elde edilen sonuçların kullanılabilirliği, 

verilen kararların doğruluğu ve anlamlılığı söz konusu ölçme aracının psikometrik 

özellikleri ile yakından ilgilidir. Geçerlik ve güvenirliği düşük ölçekler, bireyler 

hakkında varılan kararların yanlış olmasına sebep olmaktadır.  

Ölçeklerde geçerlik ve güvenirliğin sağlanması için ölçülecek özelliğin 

tanımlanmasından başlayarak madde yazımı, nihai forma madde seçimi, maddelerin 

ölçek içindeki düzeni ve son olarak derecelendirmenin belirlenmesine kadar dikkat 

edilmesi gereken noktalar vardır. Ancak alanyazında farklı amaçlarla geliştirilen 

ölçeklerin birçoğunda, sadece istatistiksel kanıtların (faktör analizi sonucu, madde-

toplam korelasyonları vb.) ortaya konduğu ve bunların yeterli görüldüğü, oysa 

ölçeklerin daha başlangıçta uygun olmayan ifadeler içerecek şekilde hazırlanması,  

maddelerin ölçek içindeki düzeninin uygun olmaması ya da buna hiç dikkat edilmemesi, 

belirlenen derecelendirme türü ve sayısının maddeler ve yanıtlayıcı özelliklerine uygun 

olmaması sıklıkla rastlanan sorunlar arasında yer almaktadır. Bu tür hatalar ölçeklerin 

geçerlik ve güvenirliklerini düşürmekte, bu da doğal olarak bireyler hakkında yanlış 

kararların verilmesine neden olmaktadır. 

Bu çalışmada Likert tipi ölçeklerin geçerlik ve güvenirliğini etkileyen etmenler 

araştırılmıştır. Bu etmenlerden kategori sayısı, derecelendirmenin sayısal ya da sözel 

ifade edilmesi ve maddelerin ölçek içerisindeki dağılımının, ölçeğin psikometrik 

niteliklerini nasıl değiştirdiği Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin ilgili özellikleri 

farklılaştırılarak oluşturulan formları üzerinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bir 

diğer deyişle araştırmanın problemini Likert tipi ölçeklerde maddelerin ölçek 

içerisindeki dağılımı ve derecelendirmenin farklı şekillerde yapılandırılmasının, ölçeğin 

psikometrik özelliklerini ve yanıtlayıcıların ilgili tutum nesnesine ilişkin tutumlarını 

nasıl değiştirdiğinin incelenmesi oluşturmaktadır. 

Ölçme ve değerlendirmede bireyler hakkında bir karara varılması amaçlanır. Bu 

kararın doğru olması için öncelikle toplanan bilginin doğru olması gerekir. Toplanan 

bilginin doğruluğu ise ölçme aracının geçerli ve güvenilir olmasına bağlıdır. 

Ölçeklerden elde edilecek puanların geçerlik ve güvenirliğin sağlanması için ölçülecek 

özelliğin tanımlanmasından başlayarak madde yazımı, nihai forma madde seçimi, 

maddelerin ölçek içindeki düzeni ve son olarak derecelendirmenin belirlenmesine kadar 

dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Araştırmacı tarafından yapılan taramalarda hem 

yurtiçi, hem de yurtdışında maddelerin ölçek içindeki düzeninin ölçeğin psikometrik 

özellikleri üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu özelliği ile 

çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca derecelendirme 

farklılıklarının ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine etkisi üzerine yurtdışında yapılan pek 

çok araştırma olmasına rağmen (bazıları: Garland, 1990; Jacoby & Matell, 1971; Leung, 

2011; Masters, 1974; Tate, Simpson, Soo, & Lane-Brown, 2011; Weng, 2004;) 

Türkiye’de Atılgan ve Saçkes (2004), Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000) ve Kan 
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(2009)’ın çalışmaları dışında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yönüyle de çalışma 

ülkemiz alanyazınına katkı sağlayacaktır. 

Araştırma sonuçları, ileride geliştirilecek tutum ölçeklerinin madde düzeninin ve 

derecelendirme yapısının ölçeğin psikometrik niteliklerini arttırıcı yönde 

yapılandırılmasında yol gösterici olacaktır. Araştırma, geçerliği ve güvenirliği yüksek 

Likert tipi tutum ölçeklerinin geliştirilebilmesi için nerelere dikkat edilmesi gerektiği 

konusunda da bilgi sağlaması bakımından önemlidir. 

Amaç 

Bu araştırmada Likert tipi tutum ölçeklerinde kategori sayısı ve maddelerin 

ölçek içerisindeki dağılımında yapılan değişiklikler ile derecelendirmenin sayısal ya da 

sözel ifade edilmesinin ölçeğin psikometrik özelliklerini ve yanıtlayıcıların tutumlarını 

nasıl değiştirdiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; 

1. Likert tipi bir ölçeğin; olumlu ve olumsuz maddelerin seçkisiz dağıldığı (orijinal 

form), olumlu maddelerle başlayan (olumlu form) ve olumsuz maddelerle 

başlayan (olumsuz form) formlarının, her bir derecenin sözel (sözel form) ve 

sayısal ifadelendirildiği (sayısal form) formlarının, beşli-dörtlü, beşli-sekizli, 

beşli-dokuzlu ve dörtlü-sekizli Likert tipi derecelendirilmiş formlarının 

karşılaştırıldığı gruplarda; 

a) Betimsel istatistikler nasıldır? 

b) Güvenirlik kestirimleri nasıldır? 

c) Geçerlik kanıtları nasıldır? 

d) Alınan toplam puanlar arasındaki ilişki nasıldır? 

2. Likert tipi bir ölçeğin;  

a) Orijinal, olumlu ve olumsuz formlarının,  

b) Sözel ve sayısal formlarının karşılaştırıldığı gruplarda yanıtlayıcı 

tutumları farklılaşmakta mıdır? 

3. Likert tipi bir ölçeğin orijinal, olumlu ve olumsuz formlarında yanıtlayıcılarda 

tepki kurulumu oluşmakta mıdır? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma, bir ölçme aracının, maddelerin ölçek içindeki yeri ve 

derecelendirme yapısı bakımından farklı yapılandırılan formlarının psikometrik 

niteliklerini ve yanıtlayıcıların tutum farklılıklarını karşılaştırmayı amaçlayan bir temel 

araştırmadır.  
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Araştırma Grubu 

 Bu çalışmanın araştırma grubunu 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi 

Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Zihinsel Engelliler 

Öğretmenliği lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte 

olan 547 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 350’si (%63.99) kadın, 157’si (%28.70) 

erkektir; 40 (%7.31) kişi ise cinsiyetini belirtmemiştir. Öğrencilerin 318’i (%58.14) 

üçüncü, 229’u (%41.86) dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla, Gülleroğlu (2008) tarafından geliştirilen 

“Okula Yönelik Tutum Ölçeği (OYTÖ)” kullanılmıştır. Ölçek beşli Likert tipi bir 

ölçektir ve derecelendirme “Tamamen Uygun”, “Uygun”, “Kararsızım”, “Uygun Değil”  

ve “Hiç uygun değil” şeklindedir. OYTÖ, öğrencilerin üniversitelerine ilişkin genel 

tutumlarının belirlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin 38 maddeden oluşan ön 

deneme formu 300 öğrenciye uygulanmıştır.  Yapılan analizlerde ön deneme formunda 

üç madde dışındaki tüm maddelerin madde-toplam test korelasyonları oldukça yüksek 

ve 0.05 düzeyinde manidar bulunmuştur. Bu üç madde ölçekten çıkarılmıştır. Faktör 

analizi sonucunda aracın üç faktör altında toplanan 33 maddeden oluştuğu 

belirlenmiştir. Birinci faktör “okulu sevme” olarak adlandırılmıştır ve 15 maddeden 

(m1, m3, m6, m8, m10, m11, m13, m16, m17, m18, m19, m22, m26, m29, m30) 

oluşmaktadır. İkinci faktör “okulu benimseme” (m7, m12, m14, m15, m20, m21, m25, 

m28, m32), üçüncü faktör ise “okula ait olma hissini taşıma” (m2, m4, m5, m9, m23, 

m24, m27, m31, m33) olarak adlandırılmıştır ve 9’ar maddeden oluşmaktadır. Bu 

faktörlerin özdeğerleri sırasıyla 12.046, 1.952 ve 1.752’dir.  Üç faktör birlikte toplam 

varyansın %48’ini açıklamaktadır. Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach-alfa iç tutarlılık 

katsayısı 0.94, alt boyutlara ilişkin katsayılar ise sırası ile 0.85, 0.84 ve 0.85’tir.  

OYTÖ’nün seçilme nedeni üniversite öğrencilerine uygulanabilir olması ve 

deneme formunun oluşturulması sürecinde izlenilen yolun ölçek geliştirme 

basamaklarına uygunluğudur. Öncelikle 84 kişilik bir gruptan okullarına ilişkin duygu 

ve düşüncelerini anlatan bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Bu kompozisyonlar 

analiz edilerek tutum ifadesi olabilecek olanlar tutum maddesi yazma kurallarına uygun 

olarak yazılmıştır. Bu maddeler; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlar dikkate 

alınarak ve olumlu-olumsuz ifade sayısının eşit olmasına dikkat edilerek 

oluşturulmuştur. Hazırlanan maddeler beş ölçme değerlendirme, bir gelişim psikolojisi 

ve bir rehberlik ve psikolojik danışma alan uzmanı tarafından dil, kapsam ve 

psikometrik açıdan incelenmiştir. 19’u olumlu, 19’u olumsuz 38 tutum maddesi 

yazılmış, 311 kişiye uygulanmış ve gerekli analizler yapılarak ölçek oluşturulmuştur 

(Gülleroğlu, 2008). 

Nihai ölçekte yer alan 33 maddenin 17 maddesi olumlu (m1, m2, m3, m4, m5, 

m6, m9, m11, m16, m17, m18, m23, m24, m26, m27, m30, m31), 16 maddesi ise 

olumsuzdur (m7, m8, m10, m12, m13, m14, m15, m19, m20, m21, m22, m25, m28, 
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m29, m32, m33). Ölçek maddelerinin 11’i bilişsel (m2, m7, m8, m13, m14, m16, m18, 

m20, m24, m28, m30), 17’si duyuşsal (m1, m3, m4, m5, m6, m9, m10, m11, m12, m15, 

m17, m19, m21, m26, m27, m29, m33) ve 5’i davranışsaldır (m22, m23, m25, m31, 

m32). 

Verilerin Toplanması 

Çalışmada verilerin toplanması amacıyla araştırma grubundaki öğrencilerden üç 

farklı grup oluşturulmuştur. Birinci gruba (155 kişi) OYTÖ’nün farklı şekillerde 

yapılandırılmış formlarından önce “orijinal form”, on beş gün sonra “olumlu form” ve 

bundan on beş gün sonra da “olumsuz form” uygulanmıştır. İkinci gruba (159 kişi) önce 

“sözel form” (bu aynı zamanda formun orijinal halidir), on beş gün sonra “sayısal 

form/beşli Likert tipi form” ve bundan on beş gün sonra da “dokuzlu Likert tipi form” 

uygulanmıştır. Üçüncü gruba (233 kişi) önce beşli Likert tipi  “orijinal form”, on beş 

gün sonra “dörtlü Likert tipi form” ve bundan on beş gün sonra da “sekizli Likert tipi 

form” uygulanmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Çalışma kapsamında öncelikle derecelendirme farklılıklarından kaynaklanan 

puan ranjını standartlaştırmak için farklı formlardan alınan toplam puanlar yüzdelik 

puanlara çevrilmiştir. Sonra ilk alt amaç doğrultusunda OYTÖ’nün farklı şekilde 

düzenlenen formlarının betimsel özellikleri incelenmiş ve formlar arası karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Her bir formun güvenirliği için Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayıları 

hesaplanmış ve güvenirlik katsayıları arasında manidar farklılık olup olmadığı Fisher’ın 

Z Testi ile incelenmiştir. Sonraki aşamada tüm formların madde-toplam korelasyonları 

hesaplanmış ve formlar arası karşılaştırmalar yapılmıştır.  

Her bir formda aracın üç faktörlü orijinal yapısının doğrulanıp doğrulanmadığını 

belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Karşılaştırılabilirliğin 

sağlanabilmesi için (yapıda herhangi bir değişiklik karşılaştırılabilirliği ortadan 

kaldıracağından), her bir formun DFA sonuçları, önerilen modifikasyonlardan hiçbiri 

yapılmaksızın aynen raporlanmıştır.  

Bireylerin uygulamalardan aldıkları toplam puanlar arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için ise Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır.  

Çalışmanın ikinci alt amacı doğrultusunda, ölçeğin orijinal formu ile oluşturulan 

formları arasında yanıtlayıcı tutumları açısından manidar farklılık olup olmadığını 

belirlemek amacıyla; orijinal, olumlu ve olumsuz formlardan elde edilen verilere ilişkili 

örneklemler tek faktörlü varyans analizi, sözel ve sayısal formlardan elde edilen verilere 

ise ilişkili örneklemler t-testi uygulanmıştır.  

Çalışmanın üçüncü alt amacı doğrultusunda, ölçeğin olumlu ve olumsuz 

formlarının, olumlu ve olumsuz maddelerine ilişkin toplam puanlar ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. Bir diğer deyişle bireylerin olumlu formun olumlu maddelerinden 

aldıkları toplam puan, olumlu formun olumsuz maddelerinden aldıkları toplam puan,  

olumsuz formun olumlu maddelerinden aldıkları toplam puan, olumsuz formun olumsuz 

maddelerinden aldıkları toplam puan hesaplanmıştır. Ölçek formlarına ait olumlu 
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maddelerden alınan toplam puanlar ve olumsuz maddelerden alınan toplam puanlar 

arasında manidar fark olup olmadığını belirlemek amacıyla ayrı ayrı ilişkili örneklemler 

için t-testi uygulanmıştır. 

Bulgular 

OYTÖ’nün orijinal, olumlu ve olumsuz, sözel ve sayısal, beşli-dörtlü, beşli-

sekizli, beşli-dokuzlu, dörtlü-sekizli Likert tipi derecelendirilmiş şekillerde düzenlenen 

formlarının tekrarlı uygulanması sonucunda elde edilen puanlara ilişkin bulgular ve 

yorumlar aşağıda sunulmuştur. 

Araştırmanın İlk Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Çalışmanın ilk alt amacı Likert tipi bir ölçeğin; olumlu ve olumsuz maddelerin 

seçkisiz dağıldığı (orijinal form), olumlu maddelerle başlayan (olumlu form) ve 

olumsuz maddelerle başlayan (olumsuz form) formlarının, her bir derecenin sözel (sözel 

form) ve sayısal ifadelendirildiği (sayısal form) formlarının, beşli-dörtlü, beşli-sekizli, 

beşli-dokuzlu ve dörtlü-sekizli Likert tipi derecelendirilmiş formlarının karşılaştırıldığı 

gruplarda; 

a) Betimsel istatistikler nasıldır? 

b) Güvenirlik kestirimleri nasıldır? 

c) Geçerlik kanıtları nasıldır? 

d) Alınan toplam puanlar arasındaki ilişki nasıldır? şeklindedir.  

Formlara ilişkin betimsel istatistikler. 

OYTÖ’nün farklı şekillerde düzenlenmiş formlarına ilişkin betimsel istatistikler 

Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1’de sunulan betimsel istatistikler incelendiğinde; merkezi eğilim 

ölçülerini oluşturan aritmetik ortalama, medyan (ortanca) ve mod (tepedeğer) 

değerlerinin; olumsuz formda, beşli ve dokuzlu derecelendirilmiş formların 

karşılaştırıldığı gruplarda beşli formda, dörtlü ve sekizli derecelendirilmiş formların 

karşılaştırıldığı gruplarda sekizli formda kendi içinde birbirine yakın değerler aldığı 

görülmektedir.  

Sözel ve sayısal formlarda, beşli ve dörtlü derecelendirilmiş formların 

karşılaştırıldığı gruplarda, beşli ve sekizli derecelendirilmiş formların karşılaştırıldığı 

gruplarda beşli formlarda, dörtlü ve sekizli derecelendirilmiş formların karşılaştırıldığı 

grupta sekizli formda ortalama ve medyanın birbirine oldukça yakın değerler aldığı, 

modun ise bu değerlerden düşük olduğu görülmektedir.  

Olumlu formda ise ortalama ve medyan değerleri birbirine yakınken, modun bu 

değerlere göre yüksek olduğu görülmektedir. Her bir form için değerlerin birbirinden 

çok uzak olmadığı, dağılımın normal dağılımdan aşırı sapmadığı söylenebilir. 

Değişim ölçülerinden ranj (dağılım genişliği), varyans ve standart sapma 

incelendiğinde; puanların ortalamadan olan ortalama uzaklıkları (standart sapma) beşli 

ve sekizli ile dörtlü ve sekizli Likert tipi formlarda bir miktar farklılaşmaktadır, sekizli 

Likert tipi formlardan elde edilen puanlar daha geniş bir dağılım göstermektedir. Diğer 
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karşılaştırmalarda standart sapma değerleri birbirine yakındır. Dağılım genişlikleri 

incelendiğinde, derecelendirme sayısı arttıkça formlardan elde edilen puanların dağılım 

genişliklerinin de arttığı görülmektedir. 

 

Tablo 1 

Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Farklı Düzenlenmiş Formlarının Betimsel İstatistikleri 
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N 74 74 74 139 139 77 77 78 78 113 113 65 65 

Ortala

ma 

77.99 79.67 78.59 70.17 67.52 67.23 72.22 68.88 64.48 76.09 61.19 70.24 63.41 

Medy

an 

80.53 81.21 79.39 72.12 67.51 69.09 75.18 69.74 66.21 77.58 60.94 72.17 63.26 

Mod 75.15 90.91 79.39 66.67 58.79 63.03 77.27 63.03 62.50 77.58 64.65 59.85 62.50 

SS 13.22 11.99 12.00 15.62 16.12 17.92 16.54 16.78 19.13 11.72 13.35 17.17 20.07 

Varya

ns 

174.8

7 

143.8

2 

144.2

3 

243.9

9 

259.9

2 

320.9

8 

273.6

6 

281.6

1 

365.8

5 

137.3

9 

178.2

8 

294.9

6 

402.6

3 

Ranj 59.39 53.33 46.84 70.91 77.58 74.55 65.91 72.73 87.12 55.76 60.48 74.24 87.50 

Min 39.39 46.06 51.95 28.48 22.42 24.24 31.82 24.24 12.50 44.24 28.74 25.00 12.50 

Max 98.79 99.39 98.79 99.39 100 98.79 97.73 96.97 99.62 100 89.23 99.24 100 

Çarpı

klık 

-

0.799 

-

0.528 

-

0.460 

-

0.564 

-

0.281 

-

0.570 

-

0.606 

-

0.651 

-

0.605 

-

0.288 

-

0.091 

-

0.506 

-

0.615 

Basık

lık 

0.364 -

0.101 

-

0.422 

0.000 -

0.117 

-

0.071 

-

0.315 

0.250 0.275 -

0.058 

-

0.324 

-

0.144 

0.536 

 

En düşük maksimum puan dokuzlu derecelendirilmiş formdan elde edilmiştir. 

Maksimum puanlar genel olarak yüksek ve karşılaştırılan gruplarda çok büyük farklılık 

göstermezken, minimum puanların farklılaştığı görülmektedir. Derecelendirme sayısının 

az olduğu formdan elde edilen verilerde minimum puanlar daha yüksektir. 

OYTÖ’nün farklı şekillerde düzenlenen formlarına ilişkin dağılım eğrileri 

incelenmiştir. Dağılım eğrileri betimsel istatistik değerleri de göz önünde 

bulundurularak yorumlandığında; tüm formların uygulanması sonucunda elde edilen 

puanlara ilişkin dağılımın normal dağılımdan aşırı sapmadığı, dağılımların genel olarak 

hafif sola çarpık olduğu, olumsuz formun ve sekizli formun dağılımının aynı zamanda 

hafif sivri olduğu söylenebilir (Howell, 2010; Howitt & Cramer, 1997; Mertler & 

Vannatta, 2005). 
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Formlara ilişkin güvenirlik kestirimleri. 

OYTÖ’nün farklı şekillerde düzenlenen formlarına ait Cronbach alfa güvenirlik 

katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2 

Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Farklı Düzenlenmiş Formlarının Cronbach Alfa 

Güvenirlik Katsayıları 

Karşılaştırma Formlar Toplam OS OB OAOHT 

 Orijinal Form 0.956 0.898 0.906 0.882 

1.Grup Olumlu Form 0.954 0.892 0.857 0.844 

 Olumsuz Form 0.945 0.891 0.813 0.800 

2.Grup Sözel Form 0.965 0.882 0.901 0.908 

 Sayısal Form 0.962 0.896 0.910 0.900 

3.Grup Beşli Likert Tipi Form 0.965 0.929 0.883 0.933 

 Dörtlü Likert Tipi Form 0.962 0.909 0.905 0.932 

4.Grup Beşli Likert Tipi Form 0.954 0.901 0.877 0.902 

 Sekizli Likert Tipi Form 0.964 0.921 0.897 0.927 

5.Grup Beşli Likert Tipi Form 0.890 0.843 0.538 0.806 

 Dokuzlu Likert Tipi Form 0.903 0.853 0.556 0.833 

6.Grup Dörtlü Likert Tipi Form 0.964 0.905 0.908 0.940 

 Sekizli Likert Tipi Form 0.967 0.924 0.911 0.939 

 

Hem toplam puanlara hem de alt faktörlere ait Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayıları incelendiğinde; orijinal, olumlu ve olumsuz, sözel ve sayısal,  beşli ve dörtlü, 

beşli ve sekizli ile dörtlü ve sekizli ölçek formlarının karşılaştırıldığı gruplardan elde 

edilen verilerin güvenirlik derecelerinin yüksek olduğu görülmektedir (Özdamar, 2004).  

Orijinal/sözel formlara ilişkin bu bulgular ölçeğin geliştirilme çalışması ile paralellik 

göstermektedir (Gülleroğlu, 2008). 

Karşılaştırmalı gruplar ele alındığında, toplam ve alt faktörlere ilişkin güvenirlik 

katsayıları; orijinal, olumlu ve olumsuz formların karşılaştırıldığı grupta orijinal formda 

en yüksek, olumsuz formda en düşük değerleri almaktadır. Sözel ve sayısal formların 

karşılaştırıldığı grupta toplam test için sözel forma ait güvenirlik katsayısı daha yüksek 

olmasına rağmen iki alt faktörde sayısal forma ait güvenirlik katsayısının daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

Beşli ve dörtlü Likert tipi formlardan beşli Likert tipi forma ait güvenirlik 

katsayıları genel olarak dörtlü Likert tipi forma göre daha yüksek bulunmuştur. Bu 

sonuç Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000), Leung (2011) ve Weng (2004)’in 
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çalışmalarında da desteklenmekte fakat Jacoby ve Matell (1971)’in çalışmasına ters 

düşmektedir.  

Beşli ve sekizli Likert tipi formlardan sekizli Likert tipi forma ait güvenirlik 

katsayıları ölçeğin toplamında ve tüm alt faktörlerde beşli Likert tipi forma göre daha 

yüksek bulunmuştur. Bu sonuç Jacoby ve Matell (1971) ile Weng (2004)’in 

çalışmalarında da desteklenmektedir.  

Dörtlü ve sekizli Likert tipi formlardan sekizli Likert tipi forma ait güvenirlik 

katsayıları genel olarak dörtlü Likert tipi forma göre daha yüksek bulunmuştur. Bu 

sonuç Weng (2004)’in çalışmasında da desteklenmektedir. Fakat Fisher’ın Z Testi ile 

yapılan analizde formların güvenirlik katsayıları arasında manidar bir fark 

bulunmamıştır. Bu bulgu Jacoby ve Matell (1971)’in çalışmasında da 

desteklenmektedir. 

Beşli ve dokuzlu Likert tipi formlarda ikinci alt faktörde güvenirliğin düşük 

olduğu görülmektedir (Özdamar, 2004). Dokuzlu Likert tipi forma ait güvenirlik 

katsayıları ölçeğin toplamında ve tüm alt faktörlerde beşli Likert tipi forma göre daha 

yüksek bulunmuştur. Bu sonuç Weng (2004)’in çalışmasında da desteklenmektedir.  

Likert tipi ölçeklerde fazla sayıda tepki seçeneğinin kullanımı yanıtlayıcılara 

verilen toplam tepki fırsatlarının sayısını arttırarak ölçeğin iç tutarlığını yükseltmeyi 

amaçlar (Köklü, 1997). Bu çalışmada farklı kategori sayıları kullanılıyorsa da, en ideal 

kategori sayısı beştir. Dereceleme türü ölçeklerde bir yere kadar kategori sayısı arttıkça 

ölçmenin duyarlığı da artar; bir yerden sonra kategoriler arası ayırtedilemezlik ya da 

ölçeğin sınıflama düzeyine inmesi yani bilgi kaybı gibi sorunlar oluşmaya başlar (Erkuş, 

2003; 2012). Güvenirlikteki artış, yeditepki kategorisine kadar önemli ölçüdedir. Tepki 

kategorisi sayısı yedinin üzerine çıktıkça, güvenirlikteki artış önemini kaybederçünkü 

birey kendine uygun tepki kategorisi bulmakta zorlanır (Thorndike, 1997). Fakat bu 

çalışmada Likert tipi ölçeklerde beşli ve dörtlü, beşli ve sekizli, beşli ve dokuzlu ile 

dörtlü ve sekizli derecelendirilmiş formlarda hem toplam puanlara hem de alt faktörlere 

ait Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları karşılaştırılmış ve yapılan analizler sonucunda 

tüm karşılaştırmalarda kategori sayısı arttıkça, ölçeğin güvenirliğinin arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu sonuç daha önce yapılan bazı çalışmalarda da desteklenmektedir 

(Atılgan & Saçkes, 2004; Tate, Simpson, Soo, & Lane-Brown, 2011; Weng, 2004). 

İki güvenirlik katsayısı arasındaki farkın manidarlığının test edilmesi, iki 

aritmetik ortalama, iki yüzde ya da diğer iki istatistik arasındaki farkın manidarlığının 

test edilmesinde izlenen yaklaşımla aynıdır; önce iki katsayı arasındaki fark bulunur, 

sonra farkın standart hatası hesaplanır ve farka bölünür (Akhun, 1984). Güvenirlik 

katsayılarının birbirinden manidar bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadıkları Fisher’ın  Z 

Testi ile belirlenmiştir. Güvenirlik katsayılarına ait Fisher’ın Z testi sonuçları Tablo 

3’de verilmiştir. 
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Tablo 3 

Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Farklı Düzenlenmiş Formlarının Güvenirlik 

Katsayılarına Ait Fisher’ın Z Değerleri 

 Fisher Z değeri Kritik değer 

 Toplam OS OB OAOHT 0.05 

Orijinal-Olumlu 0.000 0.298 1.331 0.698 1.96 

Orijinal-Olumsuz 0.614 0.296 2.112 1.639 1.96 

Olumlu-Olumsuz  0.614 0.000 0.781 0.941 1.96 

Sözel-Sayısal 0.561 0.587 0.463 0.463 1.96 

Beşli Likert -Dörtlü Likert 0.414 0.579 0.616 0.238 1.96 

1.96 

1.96 

1.96 

Beşli Likert -Sekizli Likert 0.784 0.717 0.435 0.925 

Beşli Likert -Dokuzlu Likert 0.135 0.119 0.164 0.678 

Dörtlü Likert- Sekizli Likert 0.000 0.696 0.000 0.000 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere yalnızca orijinal ve olumsuz formların 

karşılaştırıldığı formlarda ikinci alt boyuta ait Z değerleri kritik Z değerinden büyük 

olduğundan güvenirlik katsayıları arasındaki fark 0.05 düzeyinde manidardır. Diğer 

karşılaştırmalarda güvenirlik katsayıları arasında manidar fark yoktur. 

Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının belirlenmesinin ardından OYTÖ’nün 

farklı şekillerde düzenlenen formlarına korelasyona dayalı madde analizi yapılmıştır. 

Formların Pearson korelasyon katsayısı ile hesaplanan madde-toplam test korelasyonları 

ve manidarlık düzeyleri belirlenmiştir. 

Madde-toplam korelasyonları orijinal formda 0.371-0.863, olumlu formda 

0.153-0.782 ve olumsuz formda ise 0.291-0.830 arasında değişmektedir. Olumlu ve 

olumsuz formlarda birer maddenin (sırasıyla M22 ve M32) madde-toplam korelasyonu 

0.30’un altındadır. Bu maddeler dışındaki tüm korelasyonlar 0.001 düzeyinde 

manidardır ve olumlu ve olumsuz tutuma sahip bireyleri iyi ayırt edebilmektedir. 

Sayısal formda, dörtlü, beşli ve sekizli Likert tipi formlarda madde-toplam 

korelasyonu 0.30’un altında olan madde bulunmamakta ve tüm korelasyonlar 0.001 

düzeyinde manidar çıkmaktadır. Sözel formdaki (M19: Mezun olacağım günü iple 

çekiyorum.) ve dokuzlu Likert tipi formdaki (M20: Bu üniversitede okumaktansa lise 

mezunu olmayı tercih ederim.) birer madde dışında tüm maddeler olumlu ve olumsuz 

tutuma sahip bireyleri iyi ayırt edebilmektedir. Maddeler farklı derecelendirmeye sahip 

formlarda benzer ayırıcılık değerlerine sahiptir. Bu bulgu Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven 

(2000) tarafından yapılan çalışma ile tutarlıdır. 

“Mezun olacağım günü iple çekiyorum (M19).” maddesi uygulamalar sırasında 

da yön bakımından çok anlaşılır bulunmamıştır. Yapılan incelemelerde hem M19 hem 

de M20’de bireylerin büyük çoğunluğunun ilk kategoriyi tercih ettiği görülmüştür. Bu 
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bulgu maddenin olumlu ve olumsuz tutuma sahip bireyleri iyi ayırt edemediğini 

göstermektedir. 

Formlara ilişkin geçerlik kanıtları. 

OYTÖ’nün farklı şekillerde düzenlenen formlarının geçerlik kanıtları 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılarak incelenmiştir. DFA önceden belirlenmiş ya 

da kurgulanmış bir yapının doğrulanması amacını taşımaktadır. Gizil değişkenler 

arasındaki ilişkileri betimleyen model ile elde edilen verinin ne oranda uyuştuğuna 

ilişkin ayrıntılı istatistikler sunmaktadır (Sümer, 2000). 

Sonuçlar ele alındığında; olumlu ve olumsuz formlardaki birer maddenin 

(sırasıyla M25= “Elimde olsa bir gün bile bu üniversitede durmam.”  ve M31= 

“Üniversitemin konu olduğu herhangi bir tartışmada her zaman üniversitemi 

savunurum.”) t değerleri manidar değildir. Bu iki madde dışında OYTÖ’nün farklı 

şekillerde düzenlenen formlarının tümünde bütün maddelere ait t değerleri 0.01 

düzeyinde, p değeri 0.01 düzeyinde manidardır.  

Standartlaştırılmış yük değerleri incelendiğinde; hem olumlu hem de olumsuz 

formlardaki birer maddenin (sırasıyla M25 ve M31), sözel ve sayısal formlarda aynı 

maddenin (M15= “Üniversitemin adını duymak bile beni huzursuz ediyor.”), beşli ve 

sekizli Likert tipi formlardan beşli Likert tipi formdaki bir maddenin (M26= Benim için 

üniversitem çok değerlidir.), beşli ve dokuzlu Likert tipi formlardan dokuzlu Likert tipi 

formdaki bir maddenin (M20= Bu üniversitede okumaktansa lise mezunu olmayı tercih 

ederim.) standartlaştırılmış yük değeri 0.30’un altındadır.  

Olumlu ve olumsuz formlara ilişkin karşılaştırmada birer madde (sırasıyla M25, 

M31), sözel ve sayısal formların her ikisinde de aynı madde (M15), beşli ve dörtlü 

Likert tipi formlara ilişkin karşılaştırmada beşli Likert tipi formdaki bir madde (M7= 

“Burada zamanımı boşa harcıyorum.”), beşli ve sekizli Likert tipi formlara ilişkin 

karşılaştırmada beşli Likert tipi formdaki bir madde (M26), beşli ve dokuzlu Likert tipi 

formlara ilişkin karşılaştırmada dokuzlu Likert tipi formdaki bir madde (M20) 0.10’dan 

düşük varyans açıklamaktadır.  

Gözlenen değişkenlerin hata varyansları incelendiğinde; olumlu formda bir 

(M25), olumsuz formda ise iki maddenin (M16, M31), sözel formda iki (M7, M15),  

sayısal formdaki bir maddenin (M15), beşli ve dörtlü Likert tipi formdaki birer 

maddenin (sırasıyla M7 ve M14), beşli ve sekizli Likert tipi formlardan beşli Likert tipi 

formdaki bir maddenin (M26), beşli ve dokuzlu Likert tipi formlardan dokuzlu Likert 

tipi formdaki iki maddenin (M15 ve M20) hata varyanslarının çok yüksek (>0.90) 

olduğu görülmektedir. 

Formlarının geçerlik kanıtları incelendiğinde; orijinal, olumlu ve olumsuz 

formlar karşılaştırıldığında genel olarak en yüksek standartlaştırılmış yük değerleri 

olumlu formda, en düşük yük değerleri ise orijinal formda yer almaktadır. Hata varyans 

değerleri ise orijinal formda en yüksek, olumlu formda en düşük değerleri almıştır. 

Sözel formla karşılaştırıldığında sayısal formda, dörtlü Likert tipi formla 

karşılaştırıldığında beşli Likert tipi formda, beşli Likert tipi formla karşılaştırıldığında 
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sekizli Likert tipi formda, beşli Likert tipi formla karşılaştırıldığında dokuzlu Likert tipi 

formda, sekizli Likert tipi formla karşılaştırıldığında dörtlü Likert tipi formda 

standartlaştırılmış yük değerleri genel olarak daha yüksek, hata varyans değerleri ise 

daha düşüktür. 

OYTÖ’nün farklı şekillerde düzenlenen formlarına ait uyum indeksi değerleri 

Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4 

Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Farklı Şekillerde Düzenlenen Formlarının Uyum 

İndeksi Değerleri 

Indeks   Uyum İndeks Değerleri   

 

O
ri

ji
n
al

 

O
lu

m
lu

 

O
lu

m
su

z 

S
ö
ze

l 

S
ay

ıs
al

 

B
eş

li
 

D
ö
rt

lü
 

B
eş

li
 

S
ek

iz
li

 

B
eş

li
 

D
o
k
u
zl

u
 

D
ö
rt

lü
 

S
ek

iz
li

 

/sd 2.44 2.37 2.13 3.98 6.25 2.12 2.15 3.21 3.66 2.44 4.99 1.87 3.66 

RMSE

A 

0.14 0.14 0.12 0.15 0.20 0.12 0.12 0.17 0.20 0.14 0.19 0.12 0.20 

GFI 0.50 0.51 0.53 0.54 0.43 0.55 0.54 0.45 0.37 0.50 0.43 0.53 0.37 

AGFI 0.43 0.44 0.47 0.47 0.34 0.48 0.48 0.37 0.28 0.43 0.35 0.47 0.28 

SRMR 0.10 0.11 0.10 0.10 0.12 0.08 0.09 0.11 0.13 0.10 0.12 0.09 0.13 

NNFI 0.91 0.90 0.91 0.92 0.89 0.94 0.94 0.87 0.89 0.91 0.89 0.93 0.89 

CFI 0.91 0.90 0.91 0.93 0.90 0.94 0.94 0.87 0.90 0.91 0.89 0.93 0.90 

 

Tablo 4’de yer alan uyum indeksi değerleri literatürde yer alan kabul aralıklarına 

göre değerlendirilerek, formlara ait uyum düzeyleri oluşturulmuş ve Tablo 5’de 

verilmiştir. 

Tablo 4 ve 5’de sunulan uyum indeks değerleri ve bunların karşılık geldiği uyum 

düzeyleri incelendiğinde; /sd oranı orijinal, olumlu ve olumsuz formların 

karşılaştırıldığı grupta her üçünde de, beşli ve dörtlü formların karşılaştırıldığı grupta 

ikisinde de, beşli ve dokuzlu formların karşılaştırıldığı grupta beşli formda, dörtlü ve 

sekizli formların karşılaştırıldığı grupta dörtlü formda mükemmel uyumu 

göstermektedir (Kline, 2005). Sözel formda ve beşli ve sekizli formların karşılaştırıldığı 

grupta iki formda da, beşli ve dokuzlu formların karşılaştırıldığı grupta dokuzlu formda, 

dörtlü ve sekizli formların karşılaştırıldığı grupta sekizli formda orta düzeyde uyumu 

göstermektedir (Sümer, 2000). Sayısal formda uyum orta düzey sınırının altındadır. 

RMSEA, GFI ve AGFI değerleri tüm formlarda zayıf uyum/kabul edilebilir 

uyum kriterinin de altındadır (Tabachnick & Fidell, 2001; Yılmaz & Çelik, 2009). GFI 

ve AGFI değerleri örneklem büyüklüğüne çok duyarlıdır ve örneklem büyüklüğü 
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arttıkça daha uygun değerler verir (Tabachnick & Fidell, 2001). Değerlerin bu kadar 

düşük olmasının bir sebebi olarak örneklem büyüklüğünün küçük olması düşünülebilir.  

Tablo 5 

Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Farklı Şekillerde Düzenlenen Formlarının Uyum 

Düzeyleri 

Indeks  Uyum Düzeyi  

 

O
ri

ji
n
al

 

O
lu

m
lu

 

O
lu

m
su

z 

S
ö
ze
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S
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eş
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B
eş

li
 

D
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k
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D
ö
rt

lü
 

S
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/sd M M M OD Kötü M M OD OD M OD M OD 

RMSEA K K K K K K K K K K K K K 

GFI K K K K K K K K K K K K K 

AGFI K K K K K K K K K K K K K 

SRMR V V V V V V V V V V V V V 

NNFI İ İ İ İ KE İ İ KE KE İ KE İ KE 

CFI İ İ İ İ İ İ İ KE İ İ KE İ İ 

M: Mükemmel, İ: İyi, OD: Orta Düzeyde, KE: Kabul Edilebilir, V: Vasat, K:Kötü 

 

Standardize edilmiş RMR değerleri tüm formlarda vasat uyuma karşılık 

gelmektedir (Kline, 2005). NNFI değerleri; orijinal, olumlu ve olumsuz formlarda, sözel 

formda, beşli ve dörtlü formlarda, beşli ve dokuzlu formların karşılaştırıldığı grupta 

beşli formda, dörtlü ve sekizli formların karşılaştırıldığı grupta dörtlü formda iyi uyuma 

karşılık gelmektedir (Tabachnick & Fidell, 2001). Sayısal formda, beşli ve sekizli 

formların karşılaştırıldığı grupta iki formda da, beşli ve dokuzlu formların 

karşılaştırıldığı grupta dokuzlu formda, dörtlü ve sekizli formların karşılaştırıldığı 

grupta sekizli formda kabul edilebilir uyuma karşılık gelir (Yılmaz & Çelik, 2009).  

CFI değerleri; orijinal, olumlu ve olumsuz formlarda, sözel ve sayısal formda, 

beşli ve dörtlü formların karşılaştırıldığı grupta ikisinde de, dörtlü ve sekizli formların 

karşılaştırıldığı grupta ikisinde de, beşli ve sekizli formların karşılaştırıldığı grupta 

sekizli formda, beşli ve dokuzlu formların karşılaştırıldığı grupta beşli formda iyi 

uyuma karşılık gelir (Tabachnick & Fidell, 2001). Beşli ve sekizli formların 

karşılaştırıldığı grupta beşli formda, beşli ve dokuzlu formların karşılaştırıldığı grupta 

dokuzlu formda kabul edilebilir uyuma karşılık gelir (Yılmaz & Çelik, 2009).   

Analizler sonucu elde edilen uyum indeksi değerleri, standartlaştırılmış yükler, 

açıklanan varyans, hata varyansı ve t değerleri birlikte ele alındığında; orijinal, olumlu 

ve olumsuz formların karşılaştırıldığı grupta her üç form, beşli ve dörtlü Likert tipi 

formların karşılaştırıldığı grupta her iki form için de uyum indeksi değerlerinin aynı 

uyum düzeylerine karşılık geldiği, sözel formun uygulanmasıyla elde edilen puanlara 

ilişkin uyum indeksi değerlerinin sayısal forma göre daha yüksek uyum düzeyine 

karşılık geldiği, beşli ve sekizli Likert tipi formlardan sekizli Likert tipi formda, beşli ve 



Gizem UYUMAZ & Ömay ÇOKLUK 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 400-425 

 

418 

dokuzlu Likert tipi formlardan beşli Likert tipi formda, dörtlü ve sekizli Likert tipi 

formlardan dörtlü Likert tipi formda uyum indeksi değerlerinin daha yüksek düzeyde 

olduğu saptanmıştır. 

Formlardan alınan toplam puanlar arasındaki ilişki. 

OYTÖ’nün farklı şekillerde düzenlenen formlarında bireylerin uygulamalardan 

aldıkları toplam puanlar arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı hesaplanarak 

incelenmiştir. Katsayılar hesaplanmadan önce derecelendirme farklılıklarından 

kaynaklanan puan ranjını standartlaştırmak için puanlar yüzdelik puanlara çevrilmiştir. 

Formlardan alınan toplam puanlar arasındaki korelasyonlarTablo 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 6 

Pearson Korelasyon Katsayıları 

Formlar R p 

Orijinal - Olumlu 0.815 0.000 

Orijinal - Olumsuz  0.807 0.000 

Olumlu - Olumsuz 0.854 0.000 

Sözel – Sayısal  0.806 0.000 

Beşli Likert -Dörtlü Likert  0.603 0.000 

Beşli Likert - Sekizli Likert 0.652 0.000 

Beşli Likert - Dokuzlu Likert  0.831 0.000 

Dörtlü Likert - Sekizli Likert  0.848 0.000 

 

Tablo 6’da yer alan korelasyonlar incelendiğinde bireylerin; orijinal, olumlu ve 

olumsuz formlardan aldıkları toplam puanlar arasında yüksek düzeyde, pozitif ve 

manidar bir ilişki olduğu (r=0.815, p<0.01), (r=0.807, p<0.01), (r=0.854, p<0.01); sözel 

ve sayısal formlardan aldıkları toplam puanlar arasında yüksek düzeyde, pozitif ve 

manidar bir ilişki olduğu (r=0.806, p<0.01); beşli ve dörtlü ile beşli ve sekizli Likert tipi 

derecelendirilmiş formlardan aldıkları toplam puanlar arasında orta düzeyde, pozitif ve 

manidar bir ilişki olduğu (r=0.603, p<0.01), (r=0.652, p<0.01); beşli ve dokuzlu ile 

dörtlü ve sekizli Likert tipi derecelendirilmiş formlardan aldıkları toplam puanlar 

arasında ise yüksek düzeyde, pozitif ve manidar bir ilişki olduğu (r=0.831, p<0.01), 

(r=0.848, p<0.01) görülmektedir. Buna göre bireylerin tekrarlı uygulama yapılan 

formlardan aldıkları toplam puanların birbirine yakın olduğu ifade edilebilir. 

Araştırmanın ikinci alt amacına ilişkin bulgular 

Çalışmanın ikinci alt amacı Likert tipi bir ölçeğin;  

a) Orijinal, olumlu ve olumsuz formlarının,  

b) Sözel ve sayısal formlarının karşılaştırıldığı gruplarda yanıtlayıcı 

tutumları farklılaşmakta mıdır? şeklindedir. 
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OYTÖ’nün olumlu ve olumsuz maddelerin seçkisiz dağıldığı (orijinal form), olumlu 

maddelerle başlayan (olumlu form) ve olumsuz maddelerle başlayan (olumsuz form) 

formlarında yanıtlayıcı tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Ölçeğin 

orijinal formu ile farklı düzenlenen formları arasında yanıtlayıcı tutumları bakımından 

manidar fark olup olmadığı belirlemek amacıyla formlardan elde edilen verilere ilişkili 

örneklemler için tek faktörlü varyans analizi yapılmıştır. OYTÖ’nün orijinal, olumlu ve 

olumsuz formlarının ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7 

Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Orijinal, Olumlu ve Olumsuz Formlarının Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri 

Tutum n  S 

Orijinal Form 74 128.68 21.82 

Olumlu Form 74 132.00 20.49 

Olumsuz Form 74 129.67 19.82 

 

OYTÖ’nün orijinal, olumlu ve olumsuz formlarına ait ANOVA sonuçları Tablo 

8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8 

Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Orijinal, Olumlu ve Olumsuz Formlarına Ait 

Puanların Karşılaştırılması 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Deneklerarası 82119.449 73 1124.924   

Ölçüm 429.780 2 214.890 2.628 0.076 

Hata 11937.791 146 81.766   

Toplam 94487.020 221    

 

Tablo 8 incelendiğinde, bireylerin OYTÖ’nün orijinal, olumlu ve olumsuz 

formlarından aldıkları toplam puanlar arasında manidar bir fark olmadığı görülmektedir, 

F(2,146) = 2.628, p>0.05.  Alanyazında olumlu ve olumsuz anlam yüküne sahip 

maddelerin ölçek içinde şeçkisiz olarak dağıtılması, düzenli bir sıra izlememesi ve 

gruplandırılmaması gerektiği belirtilmektedir (Tezbaşaran, 1997). Maddelerin ölçek 

içindeki düzeni bireylerin tutumlarını etkileyen bir durumdur. Ancak bu çalışmadan 

elde edilen bulgular, maddelerin seçkisiz dağıtılması ile olumlu maddelerin yada 

olumsuz maddelerin bir arada sunulmasının yanıtlayıcı tutumlarını farklılaştırmadığını 

göstermektedir.  
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OYTÖ’nün her bir derecenin sözel ifadelendirildiği (orijinal form) ve her bir 

derecenin sayısal ifadelendirildiği (sayısal form) formlarında yanıtlayıcı tutumlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Ölçeğin orijinal formu ile düzenlenen formu 

arasında yanıtlayıcı tutumları bakımından manidar fark olup olmadığı belirlemek 

amacıyla; her bir derecenin sözel ifadelendirildiği (orijinal form) ve her bir derecenin 

sayısal ifadelendirildiği (sayısal form) formlardan elde edilen verilere ilişkili 

örneklemler için t-testi yapılmıştır. OYTÖ’nün sözel ve sayısal formlarına ait t testi 

sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9  

Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Sözel ve Sayısal Formlarına İlişkin Puanların 

Karşılaştırılması 

Ölçüm  n  S sd t p 

Sözel 139 115.77 25.77 138 3.146 0.002 

Sayısal 139 111.42 26.60    

 

Tablo 9 incelendiğinde, bireylerin OYTÖ’nün sözel ve sayısal formlarından 

aldığı toplam puanlar arasında manidar bir fark olduğu görülmektedir, t(138) =3.146, 

p<0.01. Sözel form puanlarının ortalaması 115.77 iken sayısal form puanlarının 

ortalaması 111.42’dir. Literatürde her bir derecenin sözel ifadelendirildiği ve her bir 

derecenin sayısal ifadelendirildiği formlarda yanıtlayıcı tutumlarının farklılık 

göstereceği vurgulanmaktadır. Bunun nedeni bireylerin sayılara yüklemiş olduğu 

anlamların karıştırıcı etki yapmasıdır (Tezbaşaran, 1997). Bu çalışmada fark 

bulunmasına karşın Garland (1990)’ın yaptığı çalışmada sözel ve sayısal 

ifadelendirilmiş formlar arasında manidar fark bulunmamıştır. 

Araştırmanın üçüncü alt amacına ilişkin bulgular. 

Çalışmanın son üçüncü alt amacı, Likert tipi bir ölçeğin orijinal, olumlu ve 

olumsuz formlarında yanıtlayıcılarda tepki kurulumu oluşmakta mıdır? şeklindedir. 

OYTÖ’nün olumlu ve olumsuz maddelerin seçkisiz olarak dağıtıldığı (orijinal form), 

olumlu maddelerle başlayan (olumlu form) ve olumsuz maddelerle başlayan (olumsuz 

form) formlarında yanıtlayıcılarda tepki kurulumu olup olmadığı incelenmiştir. 

Yanıtlayıcılarda tüm olumlu maddeleri ya da tüm olumsuz maddeleri üst üste 

yanıtlamanın tepki kurulumuna neden olup olmadığını belirlemek amacıyla, bireylerin 

oluşturulan formlara ait olumlu ve olumsuz maddelerden aldıkları toplam puanlar ayrı 

ayrı hesaplanarak ilişkili örneklemler için t-testi yapılmıştır. OYTÖ’nün olumlu ve 

olumsuz formlarından, bireylerin olumlu maddelerden aldıkları toplam puanlar ve 

olumsuz maddelerden aldıkları toplam puanları arasındaki farkın manidarlığı için 

yapılan t testlerine ilişkin sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir. 
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Tablo 10  

Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Orijinal, Olumlu ve Olumsuz Formlarına Ait 

Puanların Karşılaştırılması 

Toplam Puan Ölçüm n  S sd t p 

Olumlu Maddeler Olumlu Form 74 64.84 12.30 73 1.543 0.127 

Olumsuz Form 74 63.45 10.54    

Olumsuz Maddeler Olumlu Form 74 67.16 10.04 73 1.325 0.189 

Olumsuz Form 74 66.22 10.33    

 

Tablo 10 incelendiğinde, bireylerin OYTÖ’nün hem olumlu formuna ait olumlu 

maddelerden aldıkları toplam puanlar ile olumsuz maddelerden aldığı toplam puanlar 

arasında (t(73) = 1.543; p>0.05) hem de olumsuz formuna ait olumlu maddelerden 

aldıkları toplam puanlar ile olumsuz maddelerden aldıkları toplam puanlar arasında 

manidar bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır, (t(73) = 1.325; p>0.05). Alanyazın 

incelendiğinde Likert tipi ölçeklerde en büyük sorunlardan birinin, kategori etiketlerinin 

aynı yönde ve altalta gelmesinden kaynaklanan tepki kurulumu (response setting) 

olduğu görülmektedir. Boş bırakma tepkisinden veya kalıp yargılara dayalı tepkilerden 

kaçınmak için ölçekle ölçülen yapının her iki yanını da temsil edecek (olumlu ve 

olumsuz) madde sayısı eşit olacak şekilde düzenlenmelidir (Erkuş, 2012; Tezbaşaran, 

1997; Thorndike, 1997; Turgut & Baykul, 1992). Araştırmanın sınırlılıkları 

çerçevesinde, bu çalışma grubundan elde edilen verilerde olumlu ya da olumsuz 

maddelerin ölçek içerisinde biraraya toplanmasının ve yanıtlayıcının aynı yöndeki tüm 

maddeleri üst üste almasının tepki kurulumuna neden olmadığı görülmektedir. Bu 

durumun nedeni çalışma grubundaki birey sayısının az olması veya ölçekteki madde 

sayısının az olması nedeniyle 17 olumlu maddeyi üst üste yanıtlamanın bireylerin 

tutumunu olumlu ya da 16 olumsuz maddeyi üst üste yanıtlamanın bireylerin tutumunu 

olumsuza çevirmek için yeterli olmaması olabilir.  

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada tutum ölçeklerinde maddelerin ölçek içerisindeki düzeninde ve 

derecelendirmede yapılan değişikliklerin ölçeğin psikometrik özelliklerine ve 

yanıtlayıcı tutumlarına etkisi incelenmiştir.  

Bu doğrultuda Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin orijinal, olumlu ve olumsuz 

formları; sözel ve sayısal formları; dörtlü, beşli, sekizli ve dokuzlu derecelendirilmiş 

formları oluşturulmuş ve çalışmanın alt amaçları doğrultusunda gerekli incelemeler 

yapılmıştır. 

Araştırma sonuçları değerlendirilirken; araştırmanın gerçek verilerle yapılmış 

olması, bu nedenle çalışma gruplarındaki birey sayılarının az olması nedeniyle homojen 

bir grup oluşmuş olması ve tek bir tutum ölçeğinin farklı formları kullanılarak 

karşılaştırmalar yapıldığı dikkate alınmalıdır. Bu sınırlılıklar değerlendirilerek, 
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bulguların tüm ölçeklere ve tüm araştırma gruplarına genellenmesinin doğru olmayacağı 

göz önünde bulundurulmalıdır. Aşağıda çalışmadan elde edilen sonuçlar maddeler 

halinde özetlenmiştir. 

1. Likert tipi ölçeklerde maddelerin ölçek içindeki sıralamasının değiştirilmesi, 

derecelendirmenin sözel ya da sayısal şekilde ifadelendirilmesi ve 

derecelendirmedeki kategori sayısının değiştirilmesinin, istatistiksel olarak 

manidar bir fark yaratmamakla birlikte güvenirlik katsayılarını farklılaştırdığı 

bulunmuştur. Benzer farklılıklar aynı zamanda ölçeğin geçerliği için de söz 

konusudur. 

2. Olumlu ve olumsuz maddelerin ölçek içerisinde seçkisiz dağıtılması durumunda 

güvenirlik katsayısı, olumlu ve olumsuz maddelerin biraraya toplandığı duruma 

göre daha yüksek değer almıştır. Ölçek geliştirme çalışmalarında maddelerin 

ölçek içerisindeki dağılımının seçkisiz yapılması, olumlu ya da olumsuz 

maddelerin biraraya toplanmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmada maddelerin ölçek içerisinde seçkisiz dağıtılmasının ölçeğin geçerliğini 

etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

3. Her bir derecenin sözel olarak ifadelendirildiği durumunda güvenirlik katsayısı, 

derecelerin sayısal ifadelendirildiği duruma göre daha yüksek değer almıştır. 

Benzer şekilde derecelendirmenin sözel olarak ifadelendirildiği forma ait 

geçerlik kanıtları, bu formun uyum değerlerinin daha yüksek uyum düzeyine 

karşılık geldiğini göstermektedir. Araştırmacıların ölçekteki dereceleri sözel 

olarak açık bir şekilde ifade etmesi, yanıtlayıcıları sayılara yüklenen anlamın 

karıştırıcı etkisinden kurtaracak ve ölçeğin psikometrik niteliklerini arttıracaktır.  

4. İncelenen formlarla yapılan karşılaştırmalarda ölçekteki kategori sayısı arttıkça, 

ölçeğin güvenirliğinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.  

5. Ölçeğin orijinal formu ile olumlu ve olumsuz formları arasında yanıtlayıcı 

tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde; maddelerin ölçek 

içerisindeki düzenin değiştirildiği formlarla orijinal form arasında, bireylerin 

aldıkları toplam puanlar açısından manidar bir fark bulunmamıştır. Bir başka 

deyişle, olumlu ve olumsuz maddelerin ölçek içerisinde seçkisiz dağıtılması ya 

da olumlu ve olumsuz maddelerin biraraya toplanması, bu çalışmada 

yanıtlayıcıların söz konusu tutum objesine yönelik tutumlarını etkilememektedir.  

6. Ölçeğin sözel formu ile sayısal formu arasında yanıtlayıcı tutumlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde; derecelendirmenin sözel ve sayısal 

olarak yapılandırıldığı formlardan alınan toplam puanlar arasında manidar fark 

bulunmuştur. Derecelendirmenin sözel veya sayısal olarak yapılandırılmasının 

bireylerin sayılara yüklemiş olduğu anlamların karıştırıcı etkisi nedeniyle, 

yanıtlayıcı tutumlarını farklılaştırdığı görülmüştür. Bu farklılaşma sahip olunan 

tutum düzeyiyle ilgili değil, bireyin tutumunu kendisine verilen yanıt 

seçeneklerinden hangisiyle ifadelendirdiği ile ilgilidir. Bir başka deyişle,  

farklılaşan bireyin tutumu değil, tutumunu ifade ederken dereceleri seçme 

biçimidir. Derecelendirme sözel olarak ifade edildiğinde birey tutumunun hangi 
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aralığa geldiğini kolayca seçebilir, ancak sayısal ifadelerin tam karşılıklarını 

belirlemek birey için daha zordur. 

7. Yanıtlayıcılarda tepki kurulumu oluşumu incelendiğinde; ölçeğin olumlu ve 

olumsuz formlarının, hem olumlu maddelerinden hem de olumsuz 

maddelerinden alınan toplam puanlar arasında manidar bir fark olmadığı, bir 

başka deyişle tüm olumlu maddeleri ya da tüm olumsuz maddeleri üst üste 

yanıtlamanın yanıtlayıcılarda tepki kurulumuna neden olmadığını sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Öneriler 

1. Bu çalışmada bir tutum ölçeğinin dörtlü, beşli, sekizli ve dokuzlu Likert tipi 

derecelendirilmiş formlarına ait psikometrik özellikler incelenmiş ve 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Benzer şekilde farklı sayıda derecelendirilmiş 

formların da psikometrik özellikleri incelenebilir. 

2. Çalışmada yalnız derecelendirme sayısı değiştirilmiştir. Derecelendirme sayısı 

ile birlikte madde sayısı da değiştirilerek inceleme ve karşılaştırmalar yapılabilir. 

3. Araştırma Likert tipi ölçeklerde geçerlik ve güvenirliği etkileyen etmenlerden 

bazılarının (kategori sayısı, derecelendirmenin sayı ya da ifade oluşu ve 

maddelerin ölçek içerisindeki dağılımı) incelenmesiyle sınırlandırılmıştır. 

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda diğer etmenlerin (derecelendirmenin aşırı 

uçluluğu, sosyal beğenirlik etkisi vb.) de ölçeğin psikometrik özelliklerini nasıl 

etkilediği araştırılabilir. 

4. Çalışma, Likert tipi ölçekleme tekniği ile geliştirilmiş bir ölçek kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Farklı ölçek tipleri için de derecelendirme ve madde düzeni 

farklılıklarının ölçeğin psikometrik özelliklerine etkisi incelenebilir. 

5. Çalışmanın sınırlılıkları çerçevesinde, olumlu ya da olumsuz maddelerin ölçek 

içerisinde bir araya toplanmasının ve yanıtlayıcının aynı yöndeki tüm maddeleri 

birarada almasının tepki kurulumuna neden olmadığı görülmektedir. Aynı 

durum madde sayısının daha fazla olduğu ölçeklerde de incelenebilir. Ayrıca 

tutum objesinin daha uç tutumları ortaya çıkartacak bir obje olması, farkın 

belirginleşmesine neden olabilir. 

6. Olumlu ve olumsuz maddelerin ölçek içerisinde seçkisiz dağıtılması durumunda 

güvenirlik katsayısı daha yüksek değer aldığından, ölçek geliştirecek olan 

araştırmacıların maddelerin ölçek içerisinde seçkisiz dağıtılmasına dikkat 

etmeleri gerekir. 

7. Her bir derecenin sözel olarak açıkça ifadelendirildiği durumunda güvenirlik 

katsayısı daha yüksek değer aldığından, ölçek geliştirecek olan araştırmacılar 

derecelendirmenin sözel olarak ifade edilmesine dikkat etmeleri yararlı olacaktır. 

8. Çalışma sınırlı sayıda bireyden oluşan bir araştırma grubu ile yapılmıştır. Bu 

nedenle elde edilen sonuçların genellenebilirliği mümkün değildir. Genelleme 

yapılabilmesi için sistematik simülasyon çalışmaları ve meta analiz çalışmaları 

yapılması yararlı olacaktır.  
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ABSTRACT: This study aims to determine problems encountered by Turkish students studying at universities of 

Kyrgyzstan. This is a qualitative, single case study. Participants were 20 students studying at Kyrgyzstan-Turkey 

Manas University, who were selected through maximum variation sampling In this study, data were obtained through 

semi-structured interviews Descriptive analysis was carried out to analyze the data. Data obtained from interviews 

were coded and analyzed in detail. The significant findings of this study revealed that students mostly encountered 

problems related to communication and bribery during the first days in Kyrgyzstan Among the main problems related 

to education, an education system, which is based upon rote learning, insufficient language instruction and course 

materials at preparatory classes were listed.  
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Extended Abstract 

Problem Statement: There is no university where university students have no problems. 

In each country, there are some problems related to universities. In Turkey, university 

students have generally emotional, academic, and financial problems (Erkan, Özbay, 

Cihangir-Çankay, & Terzi, 2012). These problems may be more severe for students who 

go abroad to receive education. Students who go to Kyrgyzstan from Turkey also have 

some problems. The identification of these problems is thought to be useful in solving 

or at least minimizing them and in providing better education. 

 

Purpose of Study: The aim of this study is to identify the problems encountered by 

Turkish students studying at universities of Kyrgyzstan. 

 

Method: This study is a qualitative, single case study. Participants were 20 students 

studying at Kyrgyzstan-Turkey Manas University, who were selected through maximum 

variation sampling. In the study, data were obtained by semi-structured interviews. 

Descriptive analysis was carried out to analyze the data. Data obtained through 

interviews were coded and analyzed in detail. 
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Results: During the first days, students who came to Kyrgyzstan mostly encountered 

problems related to communication and bribery. The main problems about education are 

that an education system, which is based upon rote-learning, inadequate language 

instruction and course materials in prep classes. The problems encountered outside the 

university are that Kyrgyz people have a prejudiced attitude toward security of life and 

that students have to give bribes. 

 

Conclusions and Recommendations: It has been pointed out that students who are 

going to come to Kyrgyzstan have some different goals except receiving education. So, 

students who are going to come to Kyrgyzstan should be chosen more carefully. It has 

also been emphasized that orientation for students should be provided, authorities 

should be in communication with students, and that students should not be left alone. 

Since there are many students who are disappointed and return to Turkey, here are some 

suggestions for those who are still seeking for better life in Kyrgyzstan: They should 

examine the conditions in detail and come to Kyrgyzstan by taking risks, they should 

not go out alone in the evenings, they should avoid wrong jobs, bars, pavilions, etc., and 

they should study hard and do their best to represent Turkey.  
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ÖZ: Araştırmanın amacı, Kırgızistan üniversitelerinde öğrenim gören Türkiye vatandaşı öğrencilerin karşılaştıkları 

sorunları belirlemektir. Nitel bir araştırma olan bu çalışma, durum çalışmasının tek durum yaklaşımı kullanılarak 

desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde öğrenim gören 

öğrencilerden görüşmeyi kabul eden 20 öğrenci oluşturmuştur. Grubun oluşturulmasında amaçlı örnekleme 

tekniklerinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmada veriler, görüşme tekniği 

kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Görüşme formlarından elde edilen 

veriler kodlanarak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bazı önemli bulgular ise şunlardır: 

Kırgızistan’a geldikleri ilk günlerde öğrencilerin en fazla iletişim (dil) sorunu yaşadığı ve polislerin sık sık durdurup 

rüşvet istemeleri problemi ile karşılaştığı görülmüştür. Eğitimle ilgili temel sorunlar arasında “ezberle ve geç” olarak 

belirttikleri ezbere dayalı öğretimin gerçekleştirilmesi, hazırlık sınıfında dil eğitiminin yeterli verilememesi, derslerle 

ilgili yeterli kaynak olmaması sıralanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Öğrenci sorunları, üniversite öğrencileri, yurt dışındaki öğrenciler, Manas Üniversitesi, 

Kırgızistan. 

Giriş  

Küreselleşen dünya düzeninden eğitimin de payını aldığı, eğitimin özelikle de 

yükseköğretimin uluslararası nitelik kazandığı görülmektedir. Bunun yansıması olarak 

uluslararası öğrenci hareketliği yaşanmakta, öğrenciler eğitim almak amacıyla 

yurtdışına gitmektedir. Günümüzde öğrenci hareketliliği hız kazanmış, hatta ülkeler 

öğrenci çekebilmek için cazip seçenekler sunma yarışına girmişlerdir. Özer (2012)’de 

bir kampüste uluslararası öğrenci ve öğretim elamanlarının yer almasının, doğrudan 

doğruya sunulan eğitimin biçimini ve niteliğini etkilediğine, ayrıca kültürler arası 

diyalogun geliştirilmesine de imkân tanındığına dikkat çekmektedir. 

Türkiye’de yurtdışına öğrencilerin gönderilmesi ilk olarak 1830 yılında Avrupa 

ülkelerine gerçekleşmiş olup (Erdoğan, 2010) günümüzde, öğrenciler dünyanın birçok 

ülkesine eğitim almak için gitmektedir. Bu öğrenci hareketliliğiyle beraber Türkiye’de 

yükseköğretim giderek artan biçimde uluslararası olma özelliği göstermektedir 

(Kasapoğlu-Önder ve Balcı, 2010). İnsanların eğitim için başka ülkeleri tercih 

etmelerinin nedeni daha iyi bir eğitim alma isteği iken Türkiye’de bu tercihlerinde iki 

sebebin genellikle etkili olduğu söylenmektedir. İlki, sosyo-ekonomik bakımından 

varlıklı kabul edilen aileler Türkiye’deki üniversiteye giriş sınavları ya da başka 

nedenlerden dolayı çocuklarını yurtdışındaki daha iyi üniversitelerde okutmak 

istemeleridir. İkincisi, Türkiye’deki üniversitelere girme hakkı elde edemeyen, ancak 

Batı ve Amerika üniversitelerinde okuyacak maddi güce de sahip olmayan öğrencilerin 
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üniversite eğitiminin ucuz ve nispeten kolay olduğu ülkelerde eğitim almayı tercih 

etmeleridir. Türkiye’den öğrencilerin yurt dışında öğrenim görmek için en çok tercih 

ettiği beş ülke 13045 öğrenci ile ABD, 11279 öğrenci ile Almanya, 4010 öğrenci ile 

Azerbaycan, 3488 öğrenci ile Bulgaristan, 2683 öğrenci ile İngiltere’dir (Öçal, 2012). 

Azerbaycan dışında diğer Türk cumhuriyetlerine de çok sayıda öğrenci gitmekte olup 

araştırmaya konu olan Kırgızistan’da da Türk öğrenciler öğrenim görmektedirler.    

Kırgızistan’da yükseköğretim; üniversite, akademi, enstitü ve kolejlerde verilir. 

Yükseköğretimde eğitim vermenin, “çok aşamalı yükseköğretim” ve “sürekli 

yükseköğretim” olmak üzere iki yapısı vardır. Kırgızistan’da 1990 yılına kadar 10 

yükseköğretim kurumu mevcut ise de günümüzde bu sayı 51’dir (Alimbekov, 2001). 

Kırgızistan yüksek eğitim kurumlarının devlet standartlarına uyup uymadığı bir 

komisyon tarafından denetlenir. Standartlara uygunluğu denetleyen bu komisyonun 

(kurumun); yüksek eğitim kurumlarına ve şubelerine izin verme; mezunların eğitim 

standartlarına uygun eğitim alıp almadığını kontrol etme; eğitim düzen ve kurallarının 

bozulup bozulmadığını kontrol etme; eğitim başlamadan bina vb. kontrol etme gibi 

görevleri vardır (Birimkulov, 1996). 

Üniversitelere, tam ortaöğretimi ya da mesleki eğitimi bitirenler devam 

edebilirler. Üniversitenin dört yılını tamamlayanlar lisans derecesi ve 5-6 yılı 

tamamlayanlar yüksek lisans derecesini hak eder. 5-6 yıl üniversite öğrenimi gören 

öğrenciler doktoraya devam edebilir (Rysalieva & Ibraeva, 1999). Eğitim ve öğretimde 

geçmiş dönemden kalma kimi uygulama ve alışkanlıklar hâlâ devam ettiği 

görülmektedir (Şişman ve Arı, 2009). 

Sovyet zamanında uluslararası bilimsel-teknolojik işbirliği Rus devlet kurumu 

tarafından düzenlendiğinden, Kırgızistan’ın dünya bilim toplumlarıyla ilişkisi ve bilgi 

paylaşması sınırlı kalmıştır. Bağımsızlığını kazandıktan sonra -özellikle ilk yıllarında- 

tüm bağlarının kopmasıyla bilgiden mahrum kalmış, gelişmeler takip edilememiş ve 

teknoloji gelişememiştir. Ekonomik imkânların sınırlı olması, bilimsel eserlere ulaşma 

zorluğu, hızlı beyin göçü ve daha birçok sebep yükseköğretimin niteliğini düşürmüştür. 

Bu nedenle, yükseköğretimin niteliğini yükseltmek için çalışılmalara başlanılmış, diğer 

eğitim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de devlet standartları 

oluşturulmuştur. Eğitimle ilgili kanunlar hazırlanmış, diğer ülkelerle anlaşmalar 

imzalanmış ve yükseköğretim ve bilim alanında Kırgızistan’ın uluslararası işbirliği 

sağlanmasına çalışılmıştır (Kurbanova, 1999). Türkiye de Kırgızistan ile çeşitli eğitim 

anlaşmaları yapmış ve bu ülkede eğitim kurumu açılmasına olanak tanınmıştır. Soğuk 

savaşın sona ermesiyle Orta Asya ve Kafkaslara yönelen Türkiye dış politika araçlarını 

genişletmeye başlamış, bu amaçla yurt dışında ve dolayısıyla da Kırgızistan’da Türk 

okulları açılmıştır (Ergin & Türk, 2010). Türkiye’nin Kırgızistan’daki yükseköğretim 

düzeyindeki eğitim kurumları şunlardır (Savaş, 2009): 

1. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (2 ülkenin yükseköğretim kurumlarına bağlı) 

2. Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Diyanet İşleri Başkanlığı) 

3. Alato Atatürk Üniversitesi (özel) 

4. Türk Dünyası İşletme Siyasal Bilgiler Fakültesi (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı)  
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Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde hem Kırgız hem de Türk öğrenciler 

öğrenim görmektedirler. Kırgız öğrenciler her yıl üniversitenin yaptığı sınav ile 

alınırken Türk öğrenciler ise ÖSYM sınav ve tercih sistemiyle bu üniversiteye 

gönderilmektedir. Öğrenciler fakülte ve yüksekokullarda lisans ve ön lisans düzeyinde 

öğrenim görmektedirler. Kırgız öğrenciler kazandıkları bölümde öğrenime başlamadan 

önce Türkçe öğrenimine yönelik bir yıl hazırlık sınıfına gitmektedirler. Aynı şekilde 

Türk öğrenciler de bir yıl dil hazırlık sınıfında Kırgızca öğrenmektedirler. Üniversitede 

sonraki yıllarda eğitim Kırgız ve Türk öğretim elamanlarınca Kırgızca ve Türkçe 

verilmektedir.  

Her ülkede üniversiteye başlayan öğrenciler birtakım sorunlarla karşılaşabilirler. 

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin genellikle duygusal, akademik ve ekonomik vb. 

problemler yaşadığı görülmektedir (Erkan ve diğerleri, 2012). Özellikle başka ülkelere 

eğitim almak için giden öğrenciler bu sorunlarla daha fazla karşılaşmaktadırlar. 

Türkiye’den Kırgızistan’a eğitim almak için giden öğrenciler de çeşitli sorunlarla karşı 

karşıya gelmektedir. Sorunların en aza indirgenmesinde ve öğrencilerin daha verimli 

eğitim almalarının sağlanabilmesinde yaşanan sorunların belirlenmesinin yararlı 

olabileceği düşünülmüştür. Bunun sonucunda da ilgili araştırma desenlenmiştir. 

Dolayısıyla araştırmanın amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde öğrenim 

gören Türkiye vatandaşı öğrencilerin karşılaştıkları sorunları öğrenci görüşlerine göre 

belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 

1. Kırgızistan’da eğitim görmeye ilişkin duygu ve düşünceler nelerdir?  

2. Kırgızistan’a gelinen ilk günlerde en sık hangi sorunlarla karşılaşılmıştır? 

3. Kırgızistan’da eğitim-öğretim ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

4. Kırgızistan’da okul dışı yaşantıyla ile ilgili en çok karşılaşılan sorunlar 

nelerdir? 

5. Bu konular dışında karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

6. Öğrencilerin Kırgızistan’a gelmeden önce Türk yetkililerin neler 

yapması/yapmaması konusunda tavsiyeleri nelerdir? 

7. Öğrencilerin Kırgızistan’a gelmeden önce kendilerinin neler 

yapması/yapmaması konusunda tavsiyeleri nelerdir? 

8. Öğrencilerin Kırgızistan’da öğrenim gördükleri sürece, Türk yetkililerin 

öğrenciler için neler yapması/yapmaması konusunda tavsiyeleri nelerdir? 

9. Öğrencilerin Kırgızistan’da öğrenim gördükleri sürece, Kırgız yetkililerin 

öğrenciler için neler yapması/yapmaması konusunda tavsiyeleri nelerdir? 

10. Öğrencilerin Kırgızistan’da öğrenim gördükleri sürece, öğrencilerin neler 

yapması/yapmaması konusunda tavsiyeleri nelerdir? 

 

 

 

 



Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Öğrenim Gören… 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 426-440 
 

431 

Yöntem 

Araştırma deseni 

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim yaklaşımı kullanılmıştır. 

Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa 

sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular; yaşadığımız dünyada olaylar, 

deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza 

çıkabilmektedir. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını 

kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim uygun bir 

araştırma zemini oluşturur (Yıldırım & Şimşek, 2011).  

Çalışma grubu 

 

Tablo 1 

Çalışma Grubu Öğretmenlerin Özellikleri 

No Cinsiyet Yaş Sınıf Fakülte  

1 E 22 2 Ziraat 

2 E 20 1 Edebiyat 

3 E 22 3 İktisadi ve İdari Bilimler 

4 E 25 2 Edebiyat 

5 E 20 1 İletişim 

6 K 22 3 Mühendislik 

7 E 20 H İletişim 

8 E 19 H İletişim 

9 E 19 1 Edebiyat 

10 E 20 H Edebiyat 

11 E 24 H Edebiyat 

12 E 20 H İktisadi ve İdari Bilimler 

13 K 20 H İktisadi ve İdari Bilimler 

14 E 19 H İletişim 

15 K 22 3 İktisadi ve İdari Bilimler 

16 E 23 3 Mühendislik 

17 E 18 H İletişim 

18 K 21 2 Edebiyat 

19 K 23 3 Edebiyat 

20 K 19 H İktisadi ve İdari Bilimler 
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Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden 

görüşmeyi kabul eden 20 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Grubun 

oluşturulmasında amaçlı örnekleme tekniklerinden maksimum çeşitlilik örnekleme 

tekniği kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesinde, göreli olarak küçük bir 

örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin 

çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmak hedeflenir. Maksimum çeşitliliğe dayalı bir 

örneklem oluşturulmasında amaç, çeşitlilik gerektiren durumlar arasında herhangi ortak 

ya da paylaşılan olguların olup olmadığını bulmaya çalışmak ve bu çeşitliliğe göre 

problemin farklı boyutlarını ortaya koymaktır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Çalışmada 

öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf düzeyleri ve fakülte farklılıkları bu çeşitliliğin 

sağlanmasında dikkate alınacak boyutlar olarak karar verilmiştir. Bu çeşitliliklerin 

örnekleme mümkün oluğunca yansıtılmasına çalışılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan 

öğrencilerin özellikleri aşağıda Tablo 1’de yer almaktadır.  

Çalışma grubu beş fakülteden altı kadın, 14 erkek toplam 20 öğrenciden 

oluşmaktadır. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğunu erkeklerin 

oluşturması çalışmaya katılan kadınların sayısını daha az olarak yansıtmıştır. 

Öğrencilerin yaş dağılımı 18 ile 25 yaş aralığındadır. Çalışma grubunda hazırlık dâhil 

tüm sınıflardan öğrenci yer almaktadır. 

Verilerin toplanması 

Bu çalışmada veriler derinlemesine bilgi alınmasını sağlayan görüşme tekniği 

kullanılarak elde edilmiştir. Bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına 

dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci olan görüşme yoluyla deneyimler, 

tutumlar, düşünceler, niyetler, yorumlar, zihinsel algılar ve tepkiler gibi 

gözlemlenemeyenler anlamaya çalışılır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Veri toplama aracı 

olarak araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. 

Literatür taramasından ve Arı (2007)’nin yapmış olduğu benzer çalışmanın veri toplama 

aracından yararlanılarak görüşme formunda yer alacak sorular belirlenmiştir. Sorular 

açık uçlu soru ve yarı yapılandırılmış görüşme formuna uygun şekilde tasarlanmış olup 

görüşme formunda 10 madde yer almıştır. Veri toplama aracının kapsam geçerliğinin 

sağlanması için görüşme formlarındaki sorular Kırgızistan Türkiye Manas 

Üniversitesinde görev yapmış iki öğretim üyesi tarafından incelenmiştir. Uzman 

görüşlerinden yeterli dönüt sağlandığına kanaat oluştuğundan alınan görüşler dikkate 

alınarak görüşme formu yeniden düzenlenmiştir.  

Görüşmeler Mayıs 2013 tarihinde anketör aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeyi gerçekleştiren Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde görev yapmakta 

olan öğretim elamanına çalışma ve görüşme formunun uygulanması hakkında ayrıntılı 

bilgi verilmiştir. Maksimum örnekleme tekniğine uygun olarak, anketör ders 

çıkışlarında öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu kantin, yemekhane vb. alanlarda 

görüşmeleri gerçekleştirmeye çalışmıştır. Anketör, görüşmeden önce öğrencilerle ön 

görüşmeler yapılmış, çalışmanın amacı, katkıları vb. açıklanmış ve görüşme formu 

katılımcıya verilerek görüşme öncesinde soruları incelemesine fırsat verilmiştir. 
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Görüşmeler anketörün, görüşme formunda yer alan soruları öğrencilere sorması ve 

öğrencilerden gelen yanıtları görüşme formuna not alması şeklinde gerçekleşmiştir. 

Görüşme sonrasında bu notlar hemen düzenlenmiş, görüşülen kişilerle paylaşılmıştır. 

Eklemek istedikleri noktalar ile ilgili görüşleri alınmış, ekleme ve düzetmeleri 

yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler yapıldığı biçimiyle herhangi bir 

işlem yapılmaksızın anketör tarafından araştırmacıya gönderilmiştir. 

Verilerin analizi 

Betimsel analiz yöntemi kullanılarak çalışmada elde edilen veriler analiz 

edilmiştir. Elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlendiği ve 

yorumlandığı betimsel analizde, görüşülen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde 

yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilir. Betimsel analizde amaç, elde edilen 

bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011). Veriler analize hazır hâle getirildikten sonra görüşme formlarından elde 

edilen bütün veriler kodlanarak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Temaların oluşturulması 

sürecinde, çalışmanın amacı, görüşme soruları literatür taramasına bağlı olarak 

hazırlanan araştırmanın kuramsal çerçevesi temel alınmıştır. Her soruya ilişkin 

katılımcıların verdikleri cevaplar bu temalara göre işlenmiş, listesi çıkarılmış, bulgular 

tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Bulgular kısmında öğrenci isimleri açık olarak 

verilmemiş, Ö1, Ö2,…Ö13 kodları kullanılmıştır. Analiz sürecinde verilerin temalara 

dağıtımında başka bir araştırmacının da görüşüne başvurulmuştur. Çalışmalar arası 

tutarlılık hesaplaması için Miles ve Huberman (1994)’ün önerdiği güvenirlik formülü 

[Güvenirlik = Görüş Birliği/(Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] kullanılmış, hesaplama 

sonucunda araştırmanın güvenirliğinin %80’in üzerinde olduğu belirlenmiştir.  

Nitel araştırmada geçerlik araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle ve 

olabildiğince yansız gözlemlenmesi anlamına gelmektedir (Kirk & Miller, 1986, aktaran 

Yıldırım & Şimşek, 2011). Bulgular bölümünde çalışmada elde edilen veriler 

sunulurken, önce bulguların tamamı yorum yapılmadan doğrudan verilmiş ve duruma 

ilişkin bilgiler ortaya konulduktan sonra yorumlama yoluna gidilmiştir. Çalışmanın 

yöntem bölümünde çalışmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracının 

oluşturulması, verilerin toplanması ve analizi ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer 

verilmiştir. Üzerinde çalışılan durum ve kullanılan yöntemler çalışmanın ilgili 

bölümlerinde detaylarıyla sunulmuş, böylelikle benzer araştırma yapacak 

araştırmacılara çalışma desenlerini kurgularken yardımcı da olunabilecektir. 

Araştırmada ulaşılan bulgular başka araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılarak dış ölçütler 

çerçevesinde geçerlik aranmıştır. Böylece analizin geçerliği ve güvenirliği sağlanmaya 

çalışılmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde, çalışmada öğrencilerin sorulara verdiği cevapların incelenip 

değerlendirilmesiyle elde edilen bulgular araştırmanın alt amaçları doğrultusunda 

sınıflandırılarak sunulmuştur. Bununla birlikte öğrencilerin görüşlerinden doğrudan 

alıntılara yer verilmiştir. 
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Kırgızistan’da eğitim görmeye ilişkin duygu ve düşünceler 

Katılımcıların birçoğu (12 katılımcı) Kırgızistan’da eğitim almalarıyla ilgili 

sistem ve düzey farklılığı gibi nedenlerden dolayı birtakım sıkıntı, zorluk yaşadığını dile 

getirmiştir. Bunun yanında öğrenciler (7 katılımcı) Kırgızistan’da eğitim görmenin 

birçok iyi imkân sunduğunu ve eğitim almanın çok güzel bir duygu olduğunu da 

söylemişledir. Kırgızistan’ın özellikle dil eğitimi konusunda öğrencilere avantajlar ve 

fırsatlar sunduğu vurgulanmıştır (6 katılımcı). Bu konuyla ilgili katılımcılardan 

doğrudan alıntılara aşağıda yer verilmiştir. 

K6: Kırgızistan’da eğitim görmek ile ilgili çok güzel olanaklarımız var. Türkiye’de 

bulamayacağımız bir çok imkana burada çok kolay ulaşabiliyoruz. Özellikle dil eğitimi 

konusunda. Tabi ki farklı kültürler tanımakta bizim için gelecekte ve gireceğimiz ortamlarda 

bize avantaj. Kırgızistan veya başka bir ülke yurt dışında eğitim almak gerçekten büyük bir 

avantaj. 

K11: Eğitim sisteminin tamamen ezbere dayalı oluşu ve de Türk eğitim sistemine tamamen zıt 

oluşu buraya gelen öğrencilerdeki okuma azmini kırmakta… 

K14: Kırgızistan’da ki eğitim Türkiye ye kıyasla çok geride… 

K16: Kırgızistan’da eğitim görmek gerçekten güzel, çünkü birçok olanak sağlıyor. 

Kırgızistan’a gelinen ilk günlerde en sık karşılaşılan sorunlar 

Kırgızistan’a geldikleri ilk günlerde farklı mekân ve kültürle karşılaştıklarından 

öğrencilerin en fazla buradaki yaşama uyum sorunu yaşadıkları gözlemlenmiştir (11 

katılımcı). En çok karşılaşılan bir diğer sorun da dil bilmediklerinden öğrencilerin 

iletişim kurmada zorluk yaşaması olmuştur (11 katılımcı). Polislerin öğrencilerden 

rüşvet almasının onları şaşırtan ve rahatsız eden bir durum oluşturduğu dile getirilmiştir 

(5 katılımcı). Ayrıca resmi evrakların tamamlanmasında birtakım problemler yaşanması 

(2 katılımcı) ve öğrenciye verilen rehberliğin yetersiz olması karşılaşılan sorunlar 

arasında sıralanmıştır (3 katılımcı). Aşağıda bunlarla ilgili olarak katılımcılardan 

alıntılar yer almıştır. 

K2: İlk geldiğimde polislerin bizi durdurup bizden para istemeleri ve bizim dil sorunumuzun 

olmasıydı. Polislerin bizi sık sık durdurup para istemeleri kendimizi açık hapishanede 

hissediyormuşuz gibi hissettirdi. 

K3: Hayata alışmak, yaşam standartlarının zorluğu ve ailemden ilk kez uzak kalmam. 

K5: Kırgızistan’da rehberlik sıkıntısı yaşadık. İnsanlarla anlaşamama, yeme ve içme 

K13: Resmi evraklar Türkiye ile irtibata geçmemiz çok zamanımızı alıyor. Evraklarımız 

gününde ulaşması zor oldu. 

K14: Polis sorunu ve rüşvet sorunu. Sürekli önümüzü kesip, durduk yere para isterler. Rahat 

bir şekilde dışarıda dolaşamıyoruz. Özellikle akşamları çok tehlikeli. 

K16: İletişim, dil sorunu, ilgisizlik. 

Eğitim-öğretimle ilgili en sık karşılaşılan sorunlar 

Hazırlık sınıfında verilen dil eğitiminin yetersiz olması ve buna bağlı olarak 

öğrencilerin derslerinde eğitim-öğretim terimlerini anlayamamaları eğitimleriyle ilgili 

en fazla karşılaştıkları sorun olmuştur (12 katılımcı). Öğrenciler aldıkları eğitim 

düzeyinin düşüklüğüne ve öğretim elemanlarının yetersizliğine karşılaştıkları sorunlar 

arasında yer vermişlerdir (6 katılımcı). Ders materyal ve kaynaklarının yeterli olmaması 
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karşılaşılan bir diğer sorun olarak görülmüştür (4 katılımcı). Bunlarla ilgili 

katılımcılardan doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir. 

K2: Eğitim sisteminde problem yok ama bazı hocaların eğitimi ve eğitim teknikleri bizi 

sıkmaktadır ve bunaltıyor dersten… 

K5: Eğitim ve öğretimde terimlerin anlaşılmazlığı. Derslerde yeterli kaynakların olmayışı 

K6: Eğitim konusunda bariz problemler var, yeteri kadar bilgi alamıyoruz. Sistem, destek 

ortada adı var kendi yok desek yeri. Öğretim konusu da ortada bazı kişilerin çabası olsa da 

yeterli düzeyde değil ve yarıda kalıyor. 

K10: Dil eğitim aşamasında işlenen metotların faydalı olmadığı halde ısrarla devam etmesi ve 

idarenin bu duruma cevapsız kalması, tarihi ve milli olaylar, kişiler ile meşgul edilerek 

alınması gereken eğitimin engellenmesi. 

K14: Hala lise, ortaokul zihniyeti var. Üniversiteli olduğumuzu hissedemedik. Ayrıca bir dil 

(Kırgızca) bence böyle öğretilmez. Bence bu kitapların incelenmesi ve gerçekten dil öğretmek 

yönünde yenilenmesi lazım. 

K20: Dersler çok monoton geçiyor. Hep aynı olduğundan belli saatten sonra dinlemek çok zor 

oluyor. Bence derslerde daha fazla materyal kullanılması gerekir. 

Okul dışı yaşantıyla ile ilgili en çok karşılaşılan sorunlar 

Öğrencilerin günlük yaşamlarında en fazla karşılaştıkları sorunun Türk 

vatandaşlarına karşı ön yargıyla yaklaşılması ve sosyal yaşamda bunun sıkıntılar 

oluşturmasıdır (13 katılımcı). Daha önceki yıllarda yaşanan kötü örneklerden dolayı 

Türk vatandaşlarına karşı Kırgız halkı nezdinde olumsuz bir imaj oluşmuş olmasının 

öğrencilere ön yargıyla bakılmasına neden olduğuna dikkat çekilmiştir. Günlük 

yaşamda kendilerini çok kolay bir tartışmanın hatta kavganın içinde bulduklarını ve 

dolayısıyla güvenlik problemleri yaşadıklarını (10 katılımcı) dile getirmiştir. Polisin 

öğrencilere karşı tutumu ve öğrencilerden rüşvet alınması okul dışında karşılaşılan 

sorunlar arasında yer almıştır (4 katılımcı). Ayrıca halk nezdinde Türklerin “para ağacı” 

ya da “ayaklı dolar” gibi görülmesinden duyulan rahatsızlık da dile getirilmiştir (2 

katılımcı). Bu konuyla ilgili katılımcılardan doğrudan alıntılara aşağıda yer verilmiştir. 

K2: Bazı Kırgız vatandaşların bizi hor görüp sataşmaları... 

K4: Okul dışı yaşantımda yukarda da belirttiğim gibi rüşvet sorunudur. Özellikle yeni gelen 

öğrenci için bu büyük bir sorun olmaktadır. 

K6: …, sürekli kandırılmak için uğraşılan bir toplumda olmak kötü bir duygu. Yeterince 

demek bile fazla olan can güvenliğimizin neredeyse olmadığı. Haklarımızın hiçe sayıldığı bir 

yerdeyiz… 

K11: Okul dışındaki yaşantımızda biz Türkler sadece para ağacı gibi görülen, kendi 

konsolosluğu tarafından bile korunamayan, aşağılık mahluklar gibi görülen insanlarız. 

Buradaki insanlar bizim buraya gelişimizin en temel sebebinin seks olduğunu zannetmekte ve 

kötü yönlü tavır almaktadır. 

K17: Her an kendinizi bir kavgada bulabilirsiniz. Tabi buna mecbur değilsiniz ama her şey için 

küçük bir kıvılcım yetiyor. 

Öğrencilerin Kırgızistan’a gelmeden önce Türk yetkililerin yapması/ 

yapmaması gerekenler 

Öğrencilerin Türk yetkililerinden en fazla talep ettikleri öğrencilere daha 

ayrıntılı bilgilendirme yapılması, seminer verilmesi olmuştur (10 katılımcı). Evrak 

işlemlerinde yardımcı olmaları, bu işlemleri kolaylaştırmalarını istemeleri ikinci sırada 
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yer almıştır (5 katılımcı). Kırgızistan’a öğrenim görmeye gidecek öğrencilerin 

seçiminde daha dikkatli olunması, seçme sisteminin gözden geçirilmesi önerilmiştir (3 

katılımcı). Ayrıca, öğrencilerin ilk gelişlerinde yurda kadar yetkililerce getirilip 

yerleştirilmesi (2 katılımcı), elçiliğin tam gün hizmet vermesi (1 katılımcı), vize ve 

diğer evrak işlemlerinin üniversite tarafından takibinin yapılması (1 katılımcı) da 

öneriler arasında yer almıştır. Aşağıda bunlarla ilgili olarak katılımcılardan alıntılar yer 

almıştır. 

K1: Buraya gelecek öğrenciler daha ayrıntılı bilgilendirilmeli ve öğretimle ilgili seminer, 

internet aracılığı ile bilgilendirilmeler yapılmalı. 

K2: Her öğrenciyle ilgilenip onları yurda kadar teslim etmeleri gerekir. Dışarda kalmaması 

lazım. Bu onları dış tehlikelerden korur ve güvence altına alır. 

K7: Öncelikle buraya gelen öğrenciler çok iyi seçilmeli. Bu olmuyorsa puanlar yükseltilmeli. 

Çok düşük puanlara adam geliyor, çok boş ve lakayt insanlar var. Bunlarda hem ülke, hem de 

Türk milleti adına kötü prestij olarak geri dönüyor. 

K13: Türk yetkililerin biraz bize yardımcı olması evrak işleri yönünden ve ülke yönünden de 

tanıtım yapması gerekir. Çünkü internette Kırgızistan hakkında çok bilgi yok.  

K19: Türk yetkililerin öğrencilere seminerler vererek onları bilinçlendirmelerini istiyorum. 

Öğrencilerin Kırgızistan’a gelmeden önce yapması/yapmaması gerekenler 

Kırgızistan’a gelecek öğrencilere öncelikle Kırgızistan’da hayat şartları, öğrenim 

durumu, bölüm özellikleri vb. konularda iyi araştırma yaparak doğru ve güvenilir 

kaynaklardan bilgi edinmeleri (17 katılımcı), iyice düşünmeleri ve hayal kırıklığına 

uğramamak için psikolojik olarak kendilerini hazırlamaları (10 katılımcı) önerilmiştir. 

Ayrıca, öneriler arasında problem yaşamamaları için evraklarını eksiksiz getirmeleri (3 

katılımcı), kulaktan duyma sözlere itibar etmemeleri (5 katılımcı), Ziraat Bankasından 

VISA kart almaları (1 katılımcı) yer almıştır. Bunlarla ilgili katılımcılardan doğrudan 

alıntılar aşağıda verilmiştir. 

K6: Buraya gelecek öğrenci ilk önce neden geldiğini düşünmeli amacını doğru seçmeli 

üniversite kazandım özgürüm diyerek gelmemeli. Beklentilerini bilmeli ve gerçekten araştırma 

yaparak gerçekten istediği ve aradığı burada mı bilmeli ve ona göre hareket etmeli. 

K8: Kırgızistan’da gelecek öğrencilerin bu ülke hakkında doğru ve güvenilir bilgiler alamsı ve 

buraya geldiğinde “Ben nereye geldim?” şeklinde şaşkınlık bildiren soruları sormaması. Kayıt 

evraklarını eksiksiz getirmeleri kendileri için daha iyi olur. 

K10: Kendilerini bir kültür şokuna, farklı bir coğrafyaya, farklı bir toplumda yaşamaya uygun 

hale getirmelilerdir. Sonrasında duygusallığı bir kenara atıp bir birey olduğunun bilincine 

varmak, o olgunluklara göğüs gerecek hazır hale gelmeliler. Ve en önemlisi psikolojik olarak 

hazırlanmalılar. 

K14: Ziraat banktan viza kart almalarını kesinlikle tavsiye ederim. Ve gelmeden önce burayı 

çok iyi araştırmaları lazım. Çünkü her gelen önce hayal kırıklığına uğruyor. Ve geri dönen 

öğrenci sayısı çok fazla. 

K20: Öncelikle sadece kulaktan duyma sözlerle buraya gelmeleri onlar için büyük bir hata olur. 

Çünkü buraya gelenlerin büyük çoğunluğu hayal kırıklığına uğruyor. Buraya gelmeden önce 

burayı iyice araştırıp şartları göze alarak gelmeleri onlar için daha sağlıklı olur. 
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Kırgızistan’da öğrenim gördükleri sürece, Türk yetkililerin öğrenciler için 

yapması gerekenler 

Öğrenciler Türk yetkililerden kendileriyle iletişimi koparmayarak ilgilenmelerini 

ve öğrencilere sahip çıkmalarını, kendilerine değer vermelerini istemişlerdir (15 

katılımcı). Türk vatandaşlarının Kırgızistan’daki olumsuz imajının düzeltilmesi için 

çalışılması önerilmiş (4 katılımcı), yetkililerin daha aktif çalışması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır. Ayrıca öneriler arasında, yurttaki imkânların iyileştirilmesi (4 katılımcı), 

Türk-Kırgız ayrımının yapılmaması (5 katılımcı), öğrenciye sunulan kütüphane, sağlık 

ve diğer sosyal imkânların iyileştirilmesi (4 katılımcı), öğrencilerin can güvenliği 

konusunda tedbirler alınması (3 katılımcı), psikolojik danışma merkezinin daha aktif 

çalışması (1 katılımcı), dil ve staj programının genişletilmesi (1 katılımcı) yer almıştır. 

Bu konuyla ilgili katılımcılardan doğrudan alıntılara aşağıda yer verilmiştir. 

K4: Türk yetkililerin en az 2 haftada bir öğrencilerle diyalog kurmaları ve onlarla sürekli 

haberdar olmaları gerekir. Bu en önemli faktör. 

K8: Üniversitenin sosyal faaliyetleri Türkiye’deki bir üniversiteyle karşılaştırıldığında çok 

yetersiz dah geliştirilmeli. Üniversite kütüphanelerinde Türkiye’de çıkan kitapların 

öğrencilerin hizmetine sunulması. Üniversitenin öğrencilere spor salonu( koşu bandı, bisiklet 

vs.) gibi aletlerin bulunduğu bir hizmet sunması. Etkinliklerin arzında Kırgız öğrencilere 

pozitif ayrımcılığın uygulanmaması. 

K7: Türk’e sahip çıkılması. Yurttaki sıcak su sorununun giderilmesi. Kırgız-Türk ayrımının 

yapılmaması. Türkiye’nin gerektiği kadar bu ülkede ağırlığı hissettirmesi. Çünkü milyonlarca 

dolar harcanıyor. Ama Türkiye’nin ve milletinin bu ülkede değeri olmuyor. 

K9: Türk öğrencilere sahip çıkılması. Yurttaki su sorununun çözülmesi. Türkiye’nin gerektiği 

kadar bu ülkede ağırlığının hissettirilmesi. 

K14: Bir kere Türk öğrencilerin her konuda yardıma ihtiyacı var. Burada Türkler bana göre 

çok önemli değil. Bu okulun amacı Kırgızlar ile Türklerin sözde kaynaşması için açılmış. Ama 

böyle bir şey yok. Türk yetkilileri burada her zaman Türk öğrencileri koruması lazım. Ama 

böyle bir şeyde yok. 

K19: Öğrencilerin can güvenliğini güvenceye almalarını öneririm… 

Kırgızistan’da öğrenim gördükleri sürece, Kırgız yetkililerin öğrenciler için 

yapması gerekenler 

Kırgız yetkililerden öğrenciler için en çok yapılması istenilen polislerin rüşvet 

almasının önüne geçilmesi ve öğrenci güvenliğinin daha iyi sağlanması olmuştur (9 

katılımcı). Öğrenciler, polisin ve diğer devlet memurlarının Kırgız-Türk ayrımı 

yapmayarak daha adil davranması gerektiğini ikinci olarak en fazla önermişlerdir (7 

katılımcı). Bunların yanında vize ile ilgili işlemlerde kolaylık sağlanması (2 katılımcı), 

misafir öğrencileri destekleme fonu açılması (1 katılımcı), yetkililerin üniversiteye 

gelerek öğrencileri bilinçlendirmesi (1 katılımcı) yapılması istenilen öneriler arasında 

yer almıştır. Aşağıda bunlarla ilgili olarak katılımcılardan alıntılar yer almıştır.  

K3: Hepimize aynı yaklaşmalarını, Kırgız ve Türk ayrımı yapmamalarını isterim. 

K6: Şu polisin rüşvet alma konusu ortadan kalkmalı kesinlikle ve problem olduğunda 

dinlenmeden önce kesin Kırgız haklıdır zihniyeti ortadan kalkmalı. Güvenli ortamlar kesinlikle 

sağlanmalı ve denetimi %100 arttırılmalı. 
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K8: Kırgız yetkilileri Türklere daha yakın, iyimser gözle bakıp, onların güvenliklerini daha iyi 

bir şekilde sağlamalarını arzu ediyorum. Özellikle Cal kampüsünde büyük bir güvenlik sıkıntısı 

var. Kampüsün kenarları çevrili olmadığı için gereksiz boş insanlar kampüsün içine rahatça 

girip yer yer büyük sıkıntılar doğurabiliyorlar. 

K13: Polislerin Türklere karşı iyi ve ayrımcılık yapmamasını ve Türklerin zengin olması 

gözüyle bakmaması gerekir. 

K19: Üniversitelere gelerek öğrencileri bilinçlendirmesini tavsiye ederim. 

Kırgızistan’da öğrenim gördükleri sürece, öğrencilerin yapması/yapmaması 

gerekenler 

Öğrencilerin pek dışarıya çıkmamaları (özellikle geceleri), tartışmadan uzak 

durmaları, olaylara karışmamaları, gece hayatından uzak durmaları istenmiş (11 

katılımcı) ve sadece dersleriyle ve kendilerini ilgilendiren konularla uğraşmaları 

önerilmiştir (5 katılımcı). Ayrıca, ırk, kültür, din vb. ayrımı yapmaktan kaçınmaları (3 

katılımcı), Türkiye’yi ve Türk halkını en iyi şekilde temsil etmeleri (3 katılımcı), 

okudukları yeri kötülememeleri (1 katılımcı), okula devamsızlık konusunda dikkatli 

olmaları (1 katılımı), belgeleri ile beraber dışarı çıkmaları (1 katılımcı), rüşvet 

vermemeleri (1 katılımcı) öneriler arasında yer almıştır. Bunlarla ilgili katılımcılardan 

doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir. 

K2: Pek dışarıya çıkmayıp, başka hayata bağlanmayıp, derslerini çalışmasıdır. 

K7: Öncelikle kendilerine saygılarının olmasını. Fakat bu olmuyorsa başka insanlara ırk, kültür 

yahut din ayrımı yapmadan saygılı olmasını. Yedikleri veya okudukları yeri kötülememeleri. 

Yani yedikleri kaba pislememeleri. Geleceğini düşünüp plan üretmeleri. Türk milletini iyi 

temsil etmeleri. 

K8: Öğrenciler dil problemlerini çözmeden Türkiye’de olduğu gibi çok rahat olmamalı, 

geceleri dışarıya çıkmamaları daha iyi olur. Burada bulundukları takdirde (TC. Vatandaşı 

öğrencilerinin) Türkiye ve Türk halkını çok iyi bir şekilde temsil edilmesi gerekir. 

K12: Öğrenciler suçlu olacakları hiçbir şey yapmasınlar. Belgeleriyle beraber dışarı çıksınlar. 

K14: Okuldan eve/yurda, yurttan/eve okula gitmelerini tavsiye ederim. Birde devamsızlık 

konusuna çok dikkat etmeliler. 

Sonuçlar 

Çalışmanın bulgularından elde edilen önemli sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 

1. Kırgızistan’da eğitim almayla ilgili olarak bazı zorluklar yaşansa da birçok iyi 

imkânın olduğu ve özellikle dil eğitimi konusunda öğrencilere fırsatlar 

sunulduğu görülmüştür. 

2. Yaşama uyum sağlama, iletişim kurma güçlüğü, polislerin rüşvet istemesi 

öğrencilerin Kırgızistan’a geldikleri ilk günlerde en fazla yaşadıkları sorunlar 

arasında yer almıştır. 

3. Aldıkları eğitimle ilgili olarak hazırlık sınıfında verilen dil eğitiminin yetersiz 

olması, eğitim düzeyinin düşüklüğü, öğretim elemanlarının yetersizliği, ders 

materyal ve kaynaklarının yeterli olmaması yaşanan sorunlar arasında 

sıralanmıştır.  
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4. Türk vatandaşlarına karşı ön yargıyla yaklaşılması, güvenlik problemleri, 

polislerin rüşvet alması öğrencilerin günlük yaşamlarında en fazla karşılaştıkları 

sorunlar olmuştur. 

5. Öğrenciler Kırgızistan’a gelmeden önce Türk yetkililerin öğrencilere daha 

ayrıntılı bilgilendirme yapmalarını, evrak işlemlerinde yardımcı olmalarını, 

öğrencilerin seçiminde daha dikkatli olmalarını, ilk gelişlerinde yurda kadar 

getirmelerini talep etmişlerdir. 

6. Kırgızistan’a gelecek öğrencilere Kırgızistan’la ilgili bilgi edinmeleri, iyice 

düşünmeleri, psikolojik olarak kendilerini hazırlamaları, evraklarını eksiksiz 

getirmeleri verilen öneriler arasında yer almıştır. 

7. Öğrenciler Kırgızistan’da öğrenim gördükleri sürece Türk yetkililerden 

kendileriyle iletişimi koparmayarak ilgilenmelerini, Türk vatandaşlarının 

Kırgızistan’daki olumsuz imajının düzeltilmesi için çalışmalarını, yurt-

kütüphane vb. sosyal imkânları iyileştirmelerini, Türk-Kırgız ayrımının 

yapılmamasını,  can güvenliği konusunda tedbirler almalarını istemişlerdir. 

8. Öğrencilerin Kırgız yetkililerden istekleri arasında polislerin rüşvet almasının 

önüne geçilmesi, güvenliğin daha iyi sağlanması, Kırgız-Türk ayrımı 

yapmaksızın daha adil davranılması, vize ile ilgili işlemlerde kolaylık 

sağlanması yer almıştır. 

9. Kırgızistan’da öğrenim gördükleri sürece öğrencilere pek dışarıya çıkmamaları 

(özellikle geceleri), tartışmadan ve gece hayatından uzak durmaları, sadece 

dersleriyle ilgilenmeleri, ırk-kültür-din vb. ayrımı yapmaktan kaçınmaları, 

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeleri önerilmiştir. 
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ABSTRACT: It is assumed that teaching and values education are associated in a way that none of them could be 

defined or considered separately. Since, teachers who have a very important place in the development of students’ 

value system must present those desired values in their lives, especially in their behaviors. Teacher behaviors 

considered to be important and meaningful to understand current situation of values that both students and society 

have. The aim of this study is to investigate teacher behaviors according to their colleagues’ beliefs in terms of values 

education. The method of the study is chosen to be qualitative and the study group consists of teachers from different 

school levels in Düzce, Turkey. Data were collected through a semi-structured interview form and were content 

analyzed. According to the results, it is found out that some behaviors of teachers damage values in all school levels. 

Keywords: Values, values education, teacher behaviors. 

 

Extended Abstract 

“Actions speak louder than words.” 

The term ‘values’ refers to the principles and fundamental convictions which act 

as general guides to behaviour, the standards by which particular actions are judged to 

be good or desirable (Halstead & Taylor, 2000:169). Values, which a society should 

have,are the most important criteria that make the socio-economic elements meaningful 

(Özensel, 2003). With values, an individual identifies what is important and tends to 

favor a particular situation to another. Therefore, values are principles and standards 

that guide individuals and help them shape their actions and attitudes in different 

situations. Values function as a guide for individuals and they block undesired 

behaviors and direct individuals through desired or right behaviors. Ideally, positive 

values and attitudes are revealed as well-adjusted behaviors (Aktay & Ekşi, 2009; 

Bektaş & Nalçacı, 2012; Gül, 2013; Okumuş, 2010; Özdaş, 2013). 
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Purpose and Significance: During the formation of values of an individual, there can 

be many factors that should be considered; family, school, social environment, and 

media (Akbaş, 2004; Yalar, 2010). Although these factors are intertwined with each 

other, the most effective ones are the social environment and school, especially during 

the ages of social and moral development of individuals. Schools are the places where 

an individual applies, internalizes, and strengthens the values, which s/he gained from 

his family (Keskin, 2008). Thus, schools are the most important step of value 

acquisition. Values education at schools is a hot topic in recent years. According to 

Keskin (2008), the most important side of teaching values is transmitting the social 

values to next generation and schools should perform this role. Nevertheless, the values 

education or character education in schools keeps up with a hidden curriculum. A 

hidden curriculum, which is a very powerful tool, is a part of the learning process in 

schools and often used in transmitting knowledge, values, and beliefs (Akbaş, 2004; 

Doğanay & Sarı, 2004; Sarı, 2007). Students spend most of their time in their daily 

routines with teachers. This situation makes teachers the most effective group so values 

and qualifications they have or supposed to have become an effective way of 

transmitting values (Akbaş, 2004; Doğanay & Sarı, 2004; Sarı, 2007). Therefore, 

personal qualities of teachers are important and also come before the professional 

qualifications. Children gain identity not only by their incentives, but also by 

establishing the role of their peers’ and teachers’ attitudes and values (Sünbül, 1996). 

Teachers should be aware of their responsibilities as value carriers and care about the 

ideal values. If teachers do not have the desired values, not only values formation will 

be interrupted but also students' existing values may be harmed and would be 

disappeared. In this study, it is aimed to understand behaviors of teachers that could 

damage values from the perspective of their colleagues. Our goal is to put a mirror to 

teachers and help them clarify their acts, behaviors, and attitudes. 

 

Methods: The method was chosen to be qualitative and the study had a 

phenomenological design. Qualitative research contributes to the collection of data in a 

realistic and holistic way in its natural environment, tries to understand how people 

reveal the world, and make sense of their lives (Merriam, 2009; Yıldırım & Şimşek, 

2008). Study groups of the study were selected through maximum variation sampling, 

which is a purposeful sampling. In phenomenological research, data were collected 

from individuals or groups, who are at the center of research and willing to express the 

feelings and experiences they have about the phenomenon. The study group is 

composed of five primary, three secondary and four high school teachers, who were 

chosen from different subjects in different schools in Düzce. Data were collected 

through semi-structured interviews and interview questions were developed through the 

literature review. Some expert opinions were obtained, and necessary arrangements 

were done on the questions before they were used. Researchers asked questions in the 

form of one by one and depending on the flow of conversation some extra questions 
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were also asked to make answers elaborate. Researchers analyzed the data using content 

analysis, encoded the data as negative teacher behaviors, and then identified common 

negative teacher behaviors. Determined negative teacher behaviors were grouped under 

same main categories and values that undermine these main categories were identified. 

Results: The findings of the analysis are grouped under four headings according to three 

school levels and a comparison of all. According to the views of primary school 

teachers, negative behaviors that have been seen in their colleagues, which are found to 

be undermining the values, are grouped in five different sets of values: justice, respect-

tolerance-sincerity, responsibility, compassion-patience and sacrifice-solidarity. The 

findings according to secondary school teachers were grouped in nine different set of 

values: justice, respect-tolerance-sincerity, modesty, temperance, responsibility, 

compassion-patience, being a model, being hardworking-succeed, sacrifice and 

solidarity. Finally, the findings according to high school teachers were grouped in ten 

different sets of values: justice, respect-tolerance-friendliness, humility, truth, 

temperance, responsibility, compassion-patience, being a model, being hardworking-

successful, sacrifice and solidarity. 

 

Discussion and Conclusions: In conclusion, behaviors that damage values are grouped 

under five in primary level, nine in secondary level and 10 behaviors in high school 

level. This situation reveals that as the education level increases, the numbers of values 

that get damaged are increased. In order to avoid such results, some suggestions were 

developed. 
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ÖZ: Öğretmenler, öğrencilere kazandırılması gereken değerleri öncelikle kendi hayatlarında sergileyerek öğrencilere 

örnek olmalıdırlar. Bu sebeple, öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin anlaşılmasının oldukça önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmen davranışlarının öğretmen görüşlerine göre değerler eğitimi 

açısından incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce 

merkezde yer alan farklı okullardaki farklı branşlardan beş ilkokul, üç ortaokul ve dört lise öğretmeni 

oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle 

analiz edilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından kodlanarak olumsuz öğretmen davranışları belirlenmiştir. Olumsuz 

öğretmen davranışları ana kategoriler altında toplanmış ve zedelenen değerler tespit edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar, 

ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri olarak tablolaştırılmıştır. Ayrıca, olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen 

değerlerin öğretim kademelerine göre karşılaştırılması yapılmıştır. Bulgular ve yorumlardan hareketle olumsuz 

öğretmen davranışları sonucu; adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, alçak gönüllülük, doğruluk, ölçülülük, sorumluluk, 

merhamet-sabır, örnek olma, çalışkanlık-başarılı olma, fedakârlık-dayanışma değerlerinin zedelendiği tespit 

edilmiştir. Sonuçlara göre, öğretmenlerin değerleri zedeleyici davranışlarıyla ilgili birtakım öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Değer, değerler eğitimi, öğretmen davranışları. 

Giriş 

 Değer, “bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel 

değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü” olarak ifade edilebilir (Türk Dil 

Kurumu [TDK], 2014). Değerler, toplumun sosyo-kültürel ögelerine anlam veren en 

önemli ölçütlerdir (Özensel, 2003). Birey, değerler sayesinde neyin önemli olduğunu 

tanımlayarak, belirli bir durumu bir diğerine tercih etme eğilimi gösterir. Dolayısıyla 

değerler, davranış ve eylemleri yönlendiren, bireylerin farklı durumlardaki tavır ve 

tutumlarını şekillendiren ilke ve standartlardır. Değerler, bireyin onaylanmayan 

davranışlarını engelleme işlevi üstlenip kişileri toplumsal normlara uymaya yönelterek 

doğru davranışlar yapmalarına kaynaklık ederler. İdeal olarak olumlu değer ve tutumlar 

iyi ayarlanmış davranışlar ortaya koyarlar (Aktay & Ekşi, 2009; Bektaş & Nalçacı, 

2012; Gül, 2013; Okumuş, 2010; Özdaş, 2013). Değer-davranış ilişkisi bir toplumun 

can damarı nispetinde önemlidir. Bu sebeple toplumların yaşayabilmesi ve varlıklarını 

devam ettirebilmesi sahip oldukları değerlere bağlı olup değerlerin gelecek nesillere 

aktarımı hayati bir öneme sahiptir. 

 Bireylerin değer oluşumları göz önüne alındığında birçok etmenden söz 

edilebilir; aile, okul, sosyal çevre ve medya (Akbaş, 2004; Yalar, 2010). Her birinin etki 

alanı iç içe geçmiş bulunmakla beraber bireyin karakterinin şekillendiği çağlarda en 
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etkin rolü sosyal çevre ve okul üstlenmektedir çünkü okullar ailede kazanılan değerlerin 

içselleştirildiği, uygulandığı ve pekiştirildiği hatta yeni değerlerin kazanıldığı bir 

ortamdır (Keskin, 2008). Dolayısıyla değer aktarımı ailede başlayıp okul ve sosyal 

çevrede devam eden bir süreç olup, okullar bu sürecin en önemli basamağını teşkil 

etmektedirler. 

 Keskin (2008)’e göre eğitimin en önemli amacı toplumun değer yargılarını bir 

sonraki nesle aktarmaktır. Bu amaç “değerler eğitimi”ni zorunlu kılmaktadır. Değerler 

eğitimi son yıllarda gündemde olan bir konu olup 2004 yılında öğretim programlarına 

girmiş bulunmaktadır. Her ne kadar programlarda “kazandırılması gereken değerler” adı 

altında yer alsalar da temelde değerler örtük bir biçimde aktarılmaktadır. Örtük 

program, sınıflarda ve okullarda öğrenme sürecinin birer parçası olan ve çoğu zaman 

farkına varılmadan bilgi, değer ve inançları bireye kazandıran çok güçlü bir araçtır 

(Akbaş, 2004; Doğanay & Sarı, 2004; Sarı, 2007). Çocuklar okulda öğrenmeyi 

amaçladıkları ve amaçlamadıkları birçok şeyi gözlemlemekte ve gözledikleri her şey 

onların iyi, kötü, doğru ve yanlış konusunda anlayış geliştirmelerine katkıda 

bulunmaktadır (Çengelci, Hancı, & Karaduman, 2013; Gençtürk, Akbaş, & Kaymakçı, 

2012). 

 Değer aktarımında çok önemli bir yere sahip olan okul kültürünün bir parçası 

olan ve öğrencilerle günlük rutinlerinde en fazla vakit geçiren öğretmenler, öğrenciler 

üzerinde en etkili olan grup olarak gözükmektedir. Bu durum öğretmenin sahip olduğu 

değerleri ve nitelikleri çok önemli kılmaktadır çünkü “öğretmen, kişilik nitelikleri ve bu 

niteliklerin çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerine muhtemel etkilerine 

dayanan halihazırdaki mevcut bir psikolojik güçtür” (Bandura, 1969, aktaran, Sünbül, 

1996). 

 Öğretmen bir öğretici olmakla beraber aynı zamanda toplumu aydınlatan, bilgi 

kaynağı, anne-baba, bahçıvan, heykeltıraş, danışman, rehber ve model olarak da 

tanımlanmaktadır (Okoro, 2011; Şahin, 2011; Yıldırım, Ünal, &Çelik, 2011). Bu 

nedenle öğretmenlerin kişisel nitelikleri, mesleki niteliklerinin de önünde önem 

kazanmaktadır. Çocuklar kendi güdüleri kadar yetişkinlerin, akranlarının özellikle de 

öğretmenlerin rolleriyle özdeşlik kurarak tutum ve değer kazanmaktadırlar (Sünbül, 

1996). Öğretmenlerin sınıfta ve okulda oluşturdukları kültür, neye önem verip 

vermedikleri, neyi iyi ya da kötü olarak algıladıkları öğrenciler için örtük olarak 

değerler eğitimini oluşturmaktadır (Doğanay, 2010). 

 Öğretmenlerin değerlerinin öğrenci davranışlarını etkilediğini gösteren birçok 

araştırma bulgusu vardır (Brophy & Good, 1986; Dickinson, 1990, aktaran, Yılmaz, 

2009; Halstead & Taylor, 2000; Yalar, 2010; Yıldırım, 2009; Yiğittir & Öcal, 2011). 

Öğretmenlerin bazı davranışlarının öğrenciler üzerindeki etkilerinin ne kadar önemli ve 

hayati oldukları öğrencilerin hayat boyu devam eden alışkanlıklarında ve değer 

yargılarında ortaya çıkmaktadır. Öğretmenler yalnızca bilgileriyle değil, her türlü 

davranış ve tutumlarıyla öğrencilere dolayısıyla topluma örnek olmalıdırlar. Öğretmen 

bir değer taşıyıcısı olarak sorumluluklarının farkında olmalı ve ideal değerleri üzerinde 

taşımayı birinci derecede önemsemelidir çünkü eğer öğretmen, öğretim faaliyetlerinde 
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uygulanması istenilen değerlere sahip değilse, öğrencilerine iyi bir model olamadığı gibi 

öğrencilerde bulunan mevcut değerlerin körelmesine ve hatta ortadan kalkmasına bile 

sebep olabilecektir (Can, 2004; Çakıroğlu, 2013; Önen, 2012). 

 Araştırmanın Amacı 

 Bu çalışma, öğretmenlerin değerleri zedeleyen davranışlarını, dolayısıyla değer 

yargılarını yine öğretmenler gözüyle okumaya ve anlamaya çalışmak amacıyla ortaya 

konmuştur. Araştırmanın odağında, “Öğretmenlerin meslektaşlarında gördükleri 

olumsuz davranışlar ve bu davranışların zedelediği değerler nelerdir?” sorusu 

bulunmaktadır. 

 Araştırma sonunda cevaplanması amaçlanan sorular aşağıda verilmiştir. 

 İlkokul öğretmenlerinin meslektaşlarında gördükleri olumsuz davranışlar ve bu 

davranışların zedelediği değerler nelerdir? 

 Ortaokul öğretmenlerinin meslektaşlarında gördükleri olumsuz davranışlar ve bu 

davranışların zedelediği değerler nelerdir? 

 Lise öğretmenlerinin meslektaşlarında gördükleri olumsuz davranışlar ve bu 

davranışların zedelediği değerler nelerdir? 

 Öğretmenlerin meslektaşlarında gördükleri olumsuz davranışlar ve bu davranışların 

zedelediği değerler öğretim kademelerine göre nasıl farklılık göstermektedir? 

Yöntem 

 Araştırmanın Modeli 

 Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni benimsenmiştir. 

Nitel araştırma, verilerin doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül olarak toplanmasına 

katkı sağlayarak, insanların hayatlarını ve dünyalarını nasıl anlamlandırdıklarını ortaya 

koyar (Merriam, 2009; Yıldırım & Şimşek, 2008). Olgubilim deseni, derinlemesine ve 

ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız, anlamını tam olarak kavrayamadığımız olguları 

araştırmayı amaçlar (Yıldırım & Şimşek, 2008). Öğretmenlerin olumsuz davranışlarının 

hangi değerleri zedelediği bu araştırmanın odağını oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

araştırmada ele alınan olgu “değerlerin zedelenmesi” olgusudur. 

 Çalışma Grubu 

 Araştırmanın çalışma grubu, nitel araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

biri olan maksimum çeşitlilik örneklemesine göre seçilmiştir. Olgubilim 

araştırmalarında veriler araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa 

vurabilecek bireyler ya da gruplardan seçilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada 

ayrıntılı ve derinlemesine bilgi sağlanabilecek öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Düzce merkezde yer alan farklı okullardaki farklı 

branşlardan beş ilkokul, üç ortaokul ve dört lise öğretmeni oluşturmaktadır. 
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 Verilerin Toplanması 

 Olgubilim deseninde temel veri toplama tekniği görüşmedir (Yıldırım & Şimşek, 

2008). Bu kapsamda bu araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla 

toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, görüşmeci tarafından algılanan dünyanın 

kendi düşünceleriyle anlatılmasına olanak sağlamaktadır (Merriam, 2009). 

 Literatür taraması sonrası öğretmenlerin kendi öğretim kademelerindeki 

meslektaşlarında gözlemlediği değerleri zedeleyici davranışları ortaya çıkarmayı 

amaçlayan görüşme soruları hazırlanmıştır. Görüşme soruları, uzman görüşüne 

sunulduktan sonra gerekli düzenlemeler yapılmış, görüşme formu uygulamaya hazır 

hâle getirilmiştir. Araştırmacılar, görüşme formunda yer alan soruları görüşmecilere tek 

tek yöneltmiş ve görüşmenin akışına bağlı olarak değişik sonda sorularla görüşmecilerin 

cevaplarını ayrıntılandırmalarını sağlamaya çalışmışlardır. 

 Verilerin Analizi 

 Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme yapılan 

ilkokul öğretmenleri İÖ1, İÖ2, İÖ3, İÖ4 ve İÖ5 şeklinde, ortaokul öğretmenleri OÖ1, 

OÖ2 ve OÖ3 şeklinde, lise öğretmenleri ise LÖ1, LÖ2, LÖ3 ve LÖ4 şeklinde 

kodlanmıştır. 

 Veriler üç araştırmacı tarafından olumsuz öğretmen davranışları olarak 

kodlanmış ve sonrasında ortak olumsuz öğretmen davranışları belirlenmiştir. Ortaya 

çıkan sonuçlar, ilkokul öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri ve lise öğretmenleri olarak 

ayrı ayrı tablolaştırılmıştır. Ayrıca, olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen 

değerlerin öğretim kademelerine göre karşılaştırılması yapılmıştır. 

Bulgular 

 Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya 

çıkan bulgular aşağıdaki şekilde dört başlık altında toplanmıştır: 

 İlkokul öğretmenlerine göre olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen 

değerler 

 Ortaokul öğretmenlerine göre olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen 

değerler 

 Lise öğretmenlerine göre olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen değerler  

 Olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen değerlerin öğretim kademelerine 

göre karşılaştırılması  

 İlkokul Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve 

Zedelenen Değerler 

 İlkokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokul öğretmenlerinde görülen 

olumsuz davranışlar incelenmiş, bu davranışlar ana ve alt kategoriler şeklinde 

düzenlenmiş ve bu davranışların zedelediği değerler Tablo 1’ de verilmiştir. 
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Tablo 1 

İlkokul Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen Değerler 

Zedelenen Değer Ana Kategoriler Alt Kategoriler 

Adalet 

Öğrencileri değerlendirmede 

adaletsizlik 

Sınav esnasına bazı öğrencilere hatırlatma 

yapmak 

Öğrencilere karşı ön yargılı olmak Öğrencilerin öğrenme kapasiteleri 

hakkında ön yargılı olmak 

Saygı 

Hoşgörü 

Samimiyet 

İdareyle olumsuz ilişkiler İdare ile iyi iletişim kuramamak 

Sorumluluk 
Dersle ilgili sorumluluklarının hakkını 

vermemek 

Derse vaktinde girip çıkmamak 

Merhamet 

Sabır 

Öğrencilere kötü muamelede 

bulunmak 

Öğrencilere hakaret etmek 

Öğrencilere sözel şiddet uygulamak 

Öğrencileri aşağılamak  

Fedakarlık 

Dayanışma 

Ekstra sorumluluk almaktan kaçınmak Ders dışı görev almak istememek 

Öğrencilere ders dışı vakit ayırmamak 

Meslektaşlarıyla dayanışma içinde 

olmamak 

Meslektaşlarıyla mesleki paylaşımda 

bulunmamak 

  

 İlkokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokul öğretmenlerinde görülen 

olumsuz davranışlar incelendiğinde bu davranışların beş farklı değer grubunu zedelediği 

tespit edilmiştir. Bu değerler adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, sorumluluk, merhamet-

sabır ve fedakarlık-dayanışmadır. 

 İÖ1 kodlu öğretmen sorumluluk değeriyle ilgili düşüncelerini, “Öğretmen 

derslere giriş çıkışlarına dikkat etmeli. Nasıl vaktinde çıkıyorsa o hassasiyeti derse 

girerken de göstermeli. Bu konuda sıkıntı yaşanıyor, bu beni rahatsız ediyor.”şeklinde 

ifade etmiştir. İÖ3 kodlu öğretmenin “Benim en ağır lafım kuşbeyinli. Geçen bir 

öğrenciye söyledim başladı ağlamaya. Niye ağlıyorsun gücüne mi gitti dedim. O kadar 

hassassan o yanlışı yapmamalıydın, ancak kuşlar yapar o yanlışı dedim.” şeklindeki 

sözleri merhamet-sabır değerini zedeleyen olumsuz öğretmen davranışlarına iyi bir 

örnek teşkil etmektedir. 

 İÖ5 kodlu öğretmen “Paylaşımcılık %100 var dersek yalan olur. Yaptıklarını 

saklayan arkadaşlar var.” diyerek meslektaşlarıyla aralarında yeterli paylaşımın 

olmadığını ifade etmiştir. Bu davranışın da fedakarlık ve dayanışma değerini zedelediği 

tespit edilmiştir. 
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 Ortaokul Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve 

Zedelenen Değerler 

 Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaokul öğretmenlerinde görülen 

olumsuz davranışlar incelenmiş, bu davranışlar ana ve alt kategoriler şeklinde 

düzenlenmiş ve bu davranışların zedelediği değerler Tablo 2’ de verilmiştir. 

 

Tablo 2 

Ortaokul Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen 

Değerler 

Zedelenen Değer Ana Kategoriler Alt Kategoriler 

Adalet 

Öğrencilere ayrımcılık Öğrencilere veli profillerine göre ayrımcılık 

yapmak 

Öğrencilere sosyo-ekonomik durumlarına 

göre ayrımcılık yapmak 

Öğrencilere siyasi görüşlerine göre 

ayrımcılık yapmak 

Öğrencilere başarı durumlarına göre 

ayrımcılık yapmak 

Öğrencileri değerlendirmede 

adaletsizlik 

Kopya çekmeye karşı olumlu tutum 

geliştirmek 

Kopya çekmeye karşı tepkilerde tutarsız 

olmak 

Not vermede adaletsiz davranmak 

Saygı 

Hoşgörü 

Samimiyet 

Meslektaşlarıyla olumsuz ilişkiler Meslektaşlarıyla sürtüşmek 

Meslektaşlarının farklı görüşlerine saygı 

göstermemek 

Meslektaşlarıyla iyi iletişim kuramamak  

Meslektaşlarını dışlamak 

Meslektaşlarını kıskanmak 

Meslektaşlarının dedikodusunu yapmak 

Öğrencilerle olumsuz ilişkiler Öğrencilerle iyi iletişim kuramamak 

Öğrencilerle empati kuramamak 

Velilerle olumsuz ilişkiler Velilerle ilişkilerde önyargılı olmak 

Velileri küçümsemek 

Velilerle ilişkilerde samimiyetsiz olmak 

İdareyle olumsuz ilişkiler İdarecilerin verdikleri görevleri karşılık 

bekleyerek yapmak 

İdareye görüşlerini ifade ederken samimi 

davranmamak  

Alçak 

Gönüllülük 

Kendini kusursuz görmek Mesleki olarak kendini kusursuz görmek 

Öğrencilerin başarısızlıklarını 
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sahiplenmemek 

Eleştiriye açık olmamak Meslektaşlarının eleştirilerine açık olmamak 

Velilerin eleştirilerine açık olmamak 

Ölçülülük 

Kılık kıyafette ölçüsüzlük Mini etekle derse girmek 

Dekolteli kıyafetle derse gelmek  

Yırtık kotla derse gelmek 

Öğrencilerle ilişkilerde 

ölçüsüzlük 

Öğrenciler üzerinde aşırı disiplin sağlamak 

Sorumluluk 

Dersle ilgili sorumluluklarının 

hakkını vermemek 

Derse vaktinde girip çıkmamak 

Derste telefonla konuşmak  

Nöbetle ilgili sorumluluklarının 

hakkını vermemek 

Nöbetin hakkını vermemek 

Öz denetim sağlayamamak Öz denetim sağlayamamak 

Merhamet 

Sabır 

Öğrencilere kötü muamelede 

bulunmak 

Öğrencilere sözel şiddet uygulamak 

Öğrencileri aşağılamak  

Öğrencileri küçümsemek 

Öğrencilere fiziksel şiddet uygulamak 

Öğrencilere hakaret etmek 

Öğrencilere karşı öfkesini kontrol edememek 

Öğrencileri dersten çıkarmak 

Öğrencileri kendi işlerinde kullanmak 

Örnek Olma 

Sigara konusunda kötü örnek 

olmak 

Sigara konusunda kötü örnek olmak 

Okul dışındaki davranışlarına 

özen göstermemek 

Okul dışındaki davranışlarına özen 

göstermemek 

Çalışkanlık 

Başarılı Olma 

Mesleki olarak kendini 

geliştirmemek 

Mesleki tükenmişlik  

Mesleki yeniliklere açık olmamak 

Teknolojik yenilikleri takip etmemek 

Sınıfı iyi yönetememek Sınıfı iyi yönetememek 

Fedakarlık 

Dayanışma 

Ekstra sorumluluk almaktan 

kaçınmak 

Ders dışı görev almak istememek  

Meslektaşlarıyla dayanışma 

içinde olmamak 

Meslektaşlarıyla mesleki paylaşımda 

bulunmamak 

Meslektaşları ile yardımlaşmadan kaçınmak 

  

 Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaokul öğretmenlerinde görülen 

olumsuz davranışlar incelendiğinde bu davranışların dokuz farklı değer grubunu 

zedelediği tespit edilmiştir. Bu değerler adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, alçak 
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gönüllülük, ölçülülük, sorumluluk, merhamet-sabır, örnek olma, çalışkanlık-başarılı 

olma ve fedakarlık-dayanışmadır. 

 OÖ1 kodlu öğretmenin “İnsanız sonuçta, etkilenmiyoruz dersek yalan olur. Çok 

düzgün bir çocuksa, davranışları falan çok düzgünse, yazılı kağıdını okurken 3-5 puan 

vermek konusunda etkilenebiliyor insan.” şeklindeki sözleri ile OÖ3 kodlu öğretmenin 

“Evet tabi ki var kıskançlık. Bizim okulda sınıfçılarla branşçılar arasında var 

kıskançlık. Daha çok bayan öğretmenler birbirlerini kıskanıyorlar. Aynı branştan olan 

öğretmenler arasında da çok oluyor kıskançlık. Öğretmenler birbirlerinin başarılarını 

kıskanıyorlar.” şeklindeki sözlerinin, adalet değerinin zedelendiğinin açık bir göstergesi 

olduğu düşünülmektedir. 

 OÖ2 kodlu öğretmenin “Kafan hiç mi çalışmıyor? gibi sözler olur. Ben de 

söylüyorumdur. Söylemiyorum diyen kesinlikle yalan söyler.” şeklindeki ifadeleri 

merhamet–sabır değerlerini zedelediği düşünülen öğrencileri küçümseme ve öğrencileri 

aşağılama davranışlarının ortaya konulduğunun bir göstergesidir. 

 Lise Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen 

Değerler 

 Lise öğretmenlerinin görüşlerine göre lise öğretmenlerinde görülen olumsuz 

davranışlar incelenmiş, bu davranışlar ana ve alt kategoriler şeklinde düzenlenmiş ve bu 

davranışların zedelediği değerler Tablo 3’ de verilmiştir. 

 

Tablo 3 

Lise Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen Değerler 

Zedelenen Değer Ana Kategoriler Alt Kategoriler 

Adalet 

Öğrencilere ayrımcılık Öğrencilere başarı durumlarına göre ayrımcılık 

yapmak 

Öğrencilere cinsiyetlerine göre ayrımcılık 

yapmak 

Öğrencileri değerlendirmede 

adaletsizlik 

Kopya çekmeye karşı tolerans göstermek 

Not vermede adaletsiz davranmak 

Notları gayri resmi yükseltmek 

Sınav sorularını önceden vermek 

Saygı 

Hoşgörü 

Samimiyet 

Meslektaşlarıyla olumsuz 

ilişkiler 

Meslektaşlarını dışlamak 

Meslektaşlarını kıskanmak 

Meslektaşlarının dedikodusunu yapmak 

Meslektaşları arasında laf taşımak 

Meslektaşlarıyla iyi iletişim kuramamak 

Meslektaşlarına karşı ön yargılı olmak 

Velilerle olumsuz ilişkiler Velilerle ilişkilerde samimiyetsiz olmak 

Velilerle iyi iletişim kuramamak 
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İdareyle olumsuz ilişkiler İdareye görüşlerini ifade ederken samimi 

davranmamak  

İdare ile iyi iletişim kuramamak 

Alçak Gönüllülük 
Kendini kusursuz görmek Mesleki olarak kendini kusursuz görmek 

Eleştiriye açık olmamak Meslektaşlarının eleştirilerine açık olmamak 

Doğruluk  Yalan söylemek Yalan söylemek 

Ölçülülük 

Kılık kıyafette ölçüsüzlük Dekolteli kıyafetle derse gelmek 

Kılık kıyafet kurallarına uymamak 

Öğrencilerle ilişkilerde 

ölçüsüzlük 

Öğrencilerle ilişkilerde aşırı samimi olmak 

Öğrenciler üzerinde aşırı disiplin sağlamak 

Sorumluluk 

Dersle ilgili sorumluluklarının 

hakkını vermemek 

Derse vaktinde girip çıkmamak 

Ders defterini imzalamamak 

Derste at yarışı oynamak 

Yoklamayı vaktinde almamak 

Nöbetle ilgili 

sorumluluklarının hakkını 

vermemek 

Nöbete geç gelmek 

Nöbetin hakkını vermemek 

Merhamet 

Sabır 

Öğrencilere kötü muamelede 

bulunmak 

Öğrencileri aşağılamak 

Öğrencilere hakaret etmek 

Öğrencilere küfür etmek 

Öğrencileri dersten çıkarmak 

Örnek Olma 

Sigara konusunda kötü örnek 

olmak 
Sigara konusunda kötü örnek olmak 

Okul dışındaki davranışlarına 

özen göstermemek 
Okul dışındaki davranışlarına özen göstermemek 

Çalışkanlık 

Başarılı Olma 

Mesleki olarak kendini 

geliştirmemek 

Mesleki tükenmişlik  

Mesleki yeniliklere açık olmamak 

Teknolojik yenilikleri takip etmemek 

Sınıfı iyi yönetememek Sınıfı iyi yönetememek 

Fedakarlık 

Dayanışma 

Ekstra sorumluluk almaktan 

kaçınmak 

Ders dışı görev almak istememek 

Öğrencilere ders dışı vakit ayırmamak 

Meslektaşlarıyla dayanışma 

içinde olmamak 

Meslektaşlarıyla mesleki paylaşımda 

bulunmamak 

  

 Lise öğretmenlerinin görüşlerine göre lise öğretmenlerinde görülen olumsuz 

davranışlar incelendiğinde bu davranışların on farklı değer grubunu zedelediği tespit 

edilmiştir. Bu değerler adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, alçak gönüllülük, doğruluk, 

ölçülülük, sorumluluk, merhamet-sabır, örnek olma, çalışkanlık-başarılı olma ve 

fedakarlık-dayanışmadır. 



Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmen …  

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 441-460 
 

453 

 LÖ1 kodlu öğretmenin “Okulumuzun öğretmenlerinin bir kısmı yaşlı. 

Karşılarındaki öğrenciler ise dijital çağın çocukları. Çocuklar facebook kullanıyor, 

sosyal paylaşım sitelerinden sürekli birbirleri ile iletişim içerisindeler. Öğretmenlerin 

böyle bir durumu yok tabi. Zaten bu hocalar internete notları bile girerken bizden 

yardım alıyorlar.” şeklindeki sözleri, öğretmenlerin teknolojik yenilikleri takip 

etmediklerinin bir göstergesi olup bu durumun çalışkanlık-başarılı olma değerini 

zedelediği düşünülmektedir.  

 LÖ2 kodlu öğretmen ölçülülük değerini zedeleyen olumsuz davranışlarla ilgili 

“Öğretmen öğrencisiyle ilişkide sınırı bilmeli. Gereksiz muhabbetler beni rahatsız 

ediyor. Bunu erkekler daha fazla yapıyor. Öğrencilerimden duyuyorum espriyle karışık 

laf sokmalar oluyor.” şeklinde ifadeler kullanmıştır. 

 Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen Değerlerin Öğretim 

Kademelerine Göre Karşılaştırılması 

 Farklı öğretim kademelerinde görev yapan ilkokul, ortaokul, lise 

öğretmenlerinin görüşlerine göre olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen değerler 

araştırmacılar tarafından karşılaştırılmış ve Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4 

Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen Değerlerin Öğretim Kademelerine Göre 

Karşılaştırılması 

Zedelenen 

Değerler 

Olumsuz Öğretmen Davranışları Ana 

Kategoriler 
İlkokul Ortaokul Lise 

Adalet 

Öğrencilere ayrımcılık  x x 

Öğrencilere karşı ön yargılı olmak x   

Öğrencileri değerlendirmede adaletsizlik x x x 

Saygı 

Hoşgörü 

Samimiyet 

Öğrencilerle olumsuz ilişkiler  x  

Meslektaşlarıyla olumsuz ilişkiler  x x 

Velilerle olumsuz ilişkiler  x x 

İdareyle olumsuz ilişkiler x x x 

Alçak 

Gönüllülük 

Kendini kusursuz görmek  x x 

Eleştiriye açık olmamak  x x 

Doğruluk Yalan söylemek   x 

Ölçülülük 

Kılık kıyafette ölçüsüzlük  x x 

Öğrencilerle ilişkilerde ölçüsüzlük  x x 

Sorumluluk Dersle ilgili sorumluluklarının hakkını x x x 
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vermemek 

Nöbetle ilgili sorumluluklarının hakkını 

vermemek 
 x x 

Öz denetim sağlayamamak  x  

Merhamet 

Sabır 
Öğrencilere kötü muamelede bulunmak x x x 

Örnek Olma 

Sigara konusunda kötü örnek olmak  x x 

Okul dışındaki davranışlarına özen 

göstermemek 
 x x 

Çalışkanlık 

Başarılı Olma 

Mesleki olarak kendini geliştirmemek  x x 

Sınıfı iyi yönetememek  x x 

Fedakarlık 

Dayanışma 

Ekstra sorumluluk almaktan kaçınmak x x x 

Meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmamak x x x 

  

 Adalet değerini zedeleyen öğrencilere ayrımcılık davranışının, ortaokul ve lise 

kademelerindeki öğretmenlerde bulunduğu görülürken, ilkokul öğretmenlerinde 

bulunmadığı görülmektedir. Öğrencilere karşı ön yargılı olma davranışı sadece ilkokul 

öğretmenlerinde bulunurken; öğrencileri değerlendirmede adaletsizlik davranışı tüm 

kademelerdeki öğretmenlerde bulunmaktadır. 

 Saygı-Hoşgörü-Samimiyet değerini zedeleyen öğrencilerle olumsuz ilişkiler 

davranışının sadece ortaokul öğretmenlerinde bulunduğu görülürken; meslektaşlarıyla 

olumsuz ilişkilerin ve velilerle olumsuz ilişkilerin ortaokul ve lise kademelerindeki 

öğretmenlerde bulunduğu görülmektedir. İdareyle olumsuz ilişkiler ise her kademedeki 

öğretmenlerde bulunmaktadır. 

 Alçak gönüllülük değerini zedeleyen kendini kusursuz görmek ve eleştiriye açık 

olmamak davranışlarının ortaokul ve lise kademelerindeki öğretmenlerde bulunduğu 

görülmektedir. Alçak gönüllülük değerini zedeleyen bu davranışlara ilkokul 

öğretmenlerinde rastlanmamıştır. 

 Doğruluk değerini zedeleyen yalan söyleme davranışı sadece lise 

öğretmenlerinde görülürken,LÖ3 kodlu öğretmenin “Öğretmen bazen pembe yalanlar 

söyleyebiliyorlar. Bunlar genelde velilerle ilişkiler sırasında oluyor. Veliye herşey 

aynen aksettirilemiyor. Bu durumda öğretmen pembe yalanlara başvurabiliyor.” 

şeklindeki sözleri bu durumu destekler niteliktedir. 

 Ölçülülük değerini zedeleyen kılık kıyafette ölçüsüzlük ve öğrencilerle 

ilişkilerde ölçüsüzlük davranışları, ilkokul öğretmenlerinde görülmezken diğer 

kademelerdeki öğretmenlerde görülmektedir. 

 Sorumluluk değerini zedeleyen öz denetim sağlayamama davranışının sadece 

ortaokul öğretmenlerinde bulunduğu görülürken, nöbetle ilgili sorumluluklarının 
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hakkını vermeme davranışının ortaokul ve lise öğretmenlerinde bulunduğu ve dersle 

ilgili sorumluluklarının hakkını vermeme davranışının tüm kademelerdeki 

öğretmenlerde bulunduğu görülmektedir. 

 Merhamet-sabır değerini zedeleyen öğrencilere kötü muamelede bulunma 

davranışı ve fedakarlık-dayanışma değerini zedeleyen ekstra sorumluluk almaktan 

kaçınma ve meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmama davranışlarının tüm 

kademelerdeki öğretmenlerde bulunduğu görülmektedir. 

 Örnek olma değerini zedeleyen sigara konusunda kötü örnek olma ve okul 

dışındaki davranışlarına özen göstermeme davranışları ve çalışkanlık-başarılı olma 

değerini zedeleyen mesleki olarak kendini geliştirmeme ve sınıfı iyi yönetememe 

davranışları ilkokul öğretmenlerinde görülmezken diğer kademelerdeki öğretmenlerde 

görülmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 

 İlkokul öğretmenlerinin meslektaşlarında gözlemlediği olumsuz davranışların 

adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, sorumluluk, merhamet-sabır, fedakarlık-dayanışma 

değerlerini zedelediği; ortaokul öğretmenlerinin meslektaşlarında gözlemlediği olumsuz 

davranışların adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, alçak gönüllülük, ölçülülük, sorumluluk, 

merhamet-sabır, örnek olma, çalışkanlık-başarılı olma, fedakarlık-dayanışma değerlerini 

zedelediği; lise öğretmenlerinin meslektaşlarında gözlemlediği olumsuz davranışların 

ise adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, alçak gönüllülük, doğruluk, ölçülülük, sorumluluk, 

merhamet-sabır, örnek olma, çalışkanlık-başarılı olma, fedakarlık-dayanışma değerlerini 

zedelediği tespit edilmiştir. 

 Genel olarak bakıldığında ilkokul öğretmenlerinde görülen olumsuz öğretmen 

davranışları beş farklı değer grubunu zedelerken, ortaokul öğretmenlerinde görülen 

olumsuz öğretmen davranışlarının dokuz farklı değer grubunu ve lise öğretmenlerinde 

görülen olumsuz öğretmen davranışlarının ise on farklı değer grubunu zedelediği 

görülmektedir. Bu durum öğretim kademeleri arttıkça zedelenen değerlerin de arttığı 

sonucunu ortaya koymaktadır. 

 Araştırma bulguları; fiziksel görünüm, sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet ve başarı 

durumuna göre öğrencilere ayrımcılık davranışının sıklıkla sergilendiğini 

göstermektedir. Adalet değerini zedeleyen bu durumun öğrenciler üzerinde yaşam boyu 

kalıcı izler bırakabileceği yapılan araştırmalarla ortaya konmaktadır (Çalışkan, Işık, & 

Saygın, 2013; Keith-Spiegel,Wittig, Perkins, Balogh, & Whitley, 1993; Öztürk, Koç, & 

Şahin, 2002). 

 Özellikle ortaokul ve lise öğretmenlerinin meslektaşlarıyla, öğrencilerle, 

velilerle ve idare ile olumsuz ilişkiler içinde olabildikleri görülmektedir. Saygı-hoşgörü-

samimiyet değerleriyle bağdaşmayan bu durum, öğretmenlerin insani ilişkilerinde 

eksikliklerinin bulunduğunun bir göstergesidir. Halbuki öğretmenlik, insan ilişkileri 

üzerine kurulu bir meslek olup bir öğretmenin öğrencilerini anlayabilmesi, kendini 

doğru bir şekilde ifade edebilmesi ve insanlarla etkili iletişim kurabilmesi öğretmenin 

mesleki sosyalizasyonunu belirleyen güçlerdir. İletişim algıları yüksek olan 
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öğretmenlerin sorunları daha yapıcı biçimde çözeceği düşünülmektedir (Çevik, 2011; 

Çubukçu & Girmen, 2008; Pehlivan, 2005). 

 Doğruluk değerini zedeleyen yalan söyleme davranışı ilkokul ve ortaokul 

öğretmenlerinde görülmezken lise öğretmenlerinde ortaya çıkmıştır. Bir öğretmende 

kesinlikle bulunmaması gereken böyle bir davranışın ortaya çıkması çok 

düşündürücüdür. Öğretmen doğru sözlü olmalı, verdiği söz ve vaatlere her şartta 

uymalı, yapamayacağı şeyleri söylememeli, söylediyse mutlaka yapmalıdır. Öğretmen, 

öğrencinin güvenini kaybetmekten korkmalı, öğrenci öğretmenini, tanıdığı en güvenilir 

insanlardan biri olarak bilmelidir (Yılmaz, 2012). İdeal bir öğretmenin sorumluluklarını 

azami ölçüde yerine getiren kişi olması gerekirken yapılan bu araştırma öğretmenlerin 

sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmedikleri sonucunu da ortaya çıkarmıştır. 

 Eğitim sevgiyle başlar. Başarı ancak öğrenciyi sevmek ve ona dersi sevdirmekle 

mümkündür. Sınıf içinde demokratik bir ortamın oluşması için öğretmen hoşgörülü 

olmalı, öğrencisine asla fiziksel ya da sözel şiddet uygulamamalıdır. Öğretmen bir 

devlet memurudur ve kendisine çizilen sınırlar içinde görevini yapmalıdır (Yılmaz, 

2005; Yılmaz, 2012). Fakat araştırmanın sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin 

öğrencilere sözel ve fiziksel şiddet uygulama, öğrencileri aşağılama, öğrencileri 

küçümseme, öğrencilere hakaret etme gibi olumsuz davranışları sıklıkla yaptığı ve bu 

durumun da merhamet ve sabır değerlerini zedelediği görülmektedir. 

 Ortaokul ve lise öğretmenlerinin bir kısmının okul dışındaki davranışlarına çok 

dikkat etmedikleri ve bu bağlamda öğrencilere olumsuz örneklik teşkil ettikleri, kılık 

kıyafetlerinde ve öğrencilerle ilişkilerinde ölçülü olmadıkları da araştırma sonuçları 

arasındadır. Halbuki öğretmenlerden içinde yaşadıkları toplumun olumlu yönde 

değişmesine ve ilerlemesine yardımcı olmaları ve topluma örnek olmaları 

beklenmektedir (Çelikten & Can, 2003). Son yıllarda yapılan araştırmalar öğretmenlerin 

teknolojiyi etkin kullanamadıkları ve mesleki yeniliklere açık olmadıkları gerçeğini 

vurgulamaktadır (Avcı & Seferoğlu, 2011; Erdemir, Bakırcı, & Eyduran, 2009; Yaylacı, 

2013; Yüksel & Adıgüzel, 2012). Yapılan bu araştırma da bunu destekler nitelikte olup 

öğretmenlerin mesleki olarak kendilerini geliştirmeye isteklerinin az olduğunu ve bu 

durumun çalışkanlık ve başarılı olma değeriyle bağdaşmadığını göstermektedir. 

 Öğretmenler mesleki bilgilerini birbirleriyle paylaşmalı, takım çalışması 

yapmalı, meslektaşlarıyla açık iletişim kurmalıdırlar (Ateş, 2012). Lakin araştırma 

sonuçları tüm kademelerdeki öğretmenlerin ekstra sorumluluk almaktan kaçındıklarını 

ve meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmadıklarını göstermektedir. Bu durum 

fedakarlık ve dayanışma değerleriyle bağdaşmamaktadır. 

 Öneriler 

 Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

 Gelecek nesillere kazandırılması beklenen değerler öncelikle bu değerleri gelecek 

nesillere aktaracak olan öğretmen adaylarına öğretmen yetiştirme sürecinde 

kazandırılmalıdır. 
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 Öğretmenler, değerlerle ilgili fikir birliği içinde olmalı, kendi yaptıkları olumsuz 

davranışlarını gözden geçirmeli ve kendi aralarında yapacakları çalışmalarla 

birbirlerini olumlu yönde motive ederek olumlu bir okul kültürü oluşturmaya 

çalışmalıdırlar. 

 Öğretmenler öğretim programlarında yer alan ve öğrencilere kazandırılması gereken 

değerler hakkında bilgi sahibi olmalı ve bunları ders içerisinde örtük olarak 

öğrencilere kazandırmaya çalışmalıdırlar. 

 Öğretim kademelerine göre olumsuz öğretmen davranışlarının farklılık göstermesinin 

nedenleri araştırılarak bu konuda öneriler geliştirilebilir. 

 Ayrıca, bu çalışma farklı sosyo-kültürel özellik gösteren bölgelerde görev yapan 

öğretmenler üzerinde de uygulanabilir. 
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baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Yıldırım, K (2009). Values education experiences of Turkish class teachers: A 

phenomeonological approach. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 

165-184. 

Yılmaz, B. (2005). Öğretmenlik nasıl bir meslektir? Öğretmenin dünyası. Ankara: 

Odunpazarı Belediyesi Yayınları. 

Yılmaz, E. (2009). Öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından 
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ABSTRACT: The purpose of the study is to explore teachers’ views on recent innovations done in education and 

instruction. 25 teachers were asked semi-structured questions in this study and responses were descriptively analyzed. 

Some of the research findings indicated that most of the teachers agreed that student-centered approaches were more 

effective in achievement than conventional ones, and the enforcement of teachers is necessarily related to students’ 

attendance. Other views were related to school readiness of 5th graders. According to findings, subject teachers were 

not stated to cause any effect on 5th graders. Starting school earlier was stated to affect them adversely Generally, the 

teachers agreed that changes in education is necessary to train qualified individuals for the World, which is constantly 

changing and evolving. 
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Extended Abstract 

Purpose and Significance: The aim of this study is to explore teacher’ views on recent 

innovations done in education and instruction. Teachers are practitioners of innovation 

in education. If they have positive views about this innovation, so they become more 

workable. Therefore, the results of this study can be a guiding light for decision makers.  

 

Methods: In this study, 25 teachers were asked semi-structured questions and responses 

were descriptively analyzed. Themes were created according to codes.  

 

Results: Teachers agreed that viewpoint to approach, knowledge about topic and effect 

on students of teachers shouldn’t be ignored and student-centred approaches are 

effective in student achievement. According to findings of study, most of teachers said 

that there are several methods of student assessment and students should be evaluated as 

a whole using these methods together. Teachers reached consensus on that if existing 
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methods use in this way, they can be sufficient. While most of teachers think that free 

uniform application adversely affects children of low-income families, as for some of 

them considers that free uniform application becomes effective the emergence of free 

thought and ideas. Very few teachers defend is that teachers shouldn’t be any 

suppressive effect on students concerning sanction of teachers related to students’ class 

attendance. A large majority of teachers have approved entering subject teachers to the 

fifth grade. According to findings in the matter of effect of be lowered of school starting 

age on students’ school success and psychological states, most of teachers are 

welcoming negative to start school at an early age. 

 

Discussion and Conclusion: According to results of interview with teachers, it is 

communicable that teachers aren’t against innovations. However, that teachers haven’t 

arrived at a consensus on some questions shows that reforms in education haven’t been 

adopted by everyone exactly. Rapidly globalizing world, and brings with it many 

innovations. These innovations and changes affect all individuals. Education is directly 

related to human breeding individuals can adapt better to the changing world and to be 

able to meet the desired attributes have been introduced some innovations into 

educational practice. One of these innovations is the student-centred approach. The 

juncture of the teachers on the subject, the student-centred teaching approach based on 

the constructivist approach, taking into consideration instead of transferring information 

to students, students' knowledge of the intended configuration is that a mentally or 

socially. In addition, applications that have a positive impact on the students, but 

students should not overlook the impact on the teachers has been emphasized. The 

fundamental aim of educational children's happiness, autonomy and their capacity to do 

business is to develop independent. In line with this dress regulations in education in 

relation to the education system and getting away from monotype are becoming more 

sensitive to social demands. Free clothing negative thinking about the practice of 

teachers, this situation uncovering the economic differences between rich and poor will 

trigger the separation will occur in the direction of class difference and the difference is 

they are anxious. As well as their attention away from the academic process and will be 

more comfortable in the school environment reflects the ideologies of individuals that 

would have added their thoughts. A group of teachers to uncover the economic 

differences in the application of free clothes is not a prerequisite, students, etc. it also 

with shoes and handbags. Free clothing through the application of freer, self-reliant 

individuals will grow and dress for success cannot be measured is indicated. In the same 

way, Üstün and Çeğindir (2006) according to the findings of his study form the majority 

of the mothers stated that they are not satisfied with the user. For every perspective, 

every thought is different and, of course, different answers are, but our ancestors, has 

said, "The tree when wet bends" adage is appropriate aspect of the regulation seems to 

be advantageous are a prospective light of hope forms. 
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ÖZ: Bu çalışmanın amacı, eğitim ve öğretimde gerçekleştirilen son yenilikler üzerine öğretmenlerin görüşlerini 

ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada, 25 öğretmene yarı yapılandırılmış olarak hazırlanan sorular sorulmuş ve betimsel 

olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularının bazılarına bakıldığında, öğretmenlerin çoğu öğrenci merkezli 

yaklaşımların öğrencinin başarısında geleneksel yaklaşımlardan çok daha etkili olduğunu, öğrencilerin derse 

devamlılığında öğretmen yaptırımının gerekli olduğunu kabul etmektedirler. Diğer görüşler, 5. sınıf öğrencilerinin 

hazırbulunuşluğu ile ilgilidir. Bulgulara göre, branş öğretmenlerinin, 5. sınıf üzerinde herhangi bir etkiye sebep 

olmamaktadırlar. Okula erken yaşta başlamanın olumsuz olarak onları etkilediği belirtilmiştir. Genel olarak 

öğretmenler, sürekli değişen ve gelişen dünyaya nitelikli bireyler yetiştirmek için eğitimde değişimlerin gerekli 

olduğu konusunda birleşmektedirler. 

Anahtar kelimeler: Eğitimde yenilikler, yapılandırmacı yaklaşım, eğitimde kılık kıyafet, öğrenci. 

Giriş  

Hayatın her evresinde yer etmiş olan eğitim, belirli bir sistem üzerine kurulmuş 

politik, sosyal, bireysel ve kültürel boyutları içine alan bir süreçtir. Bu nedenle eğitim 

üzerine birçok tanım yapılmış, en ideal eğitim modeli yaratmak amacıyla sürekli 

yenileşme ve değişme çabasına girişilmiştir. En genel geçer hâliyle eğitim, bireyin kendi 

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik davranış değiştirme süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Ertürk, 1984, s. 4). Öğretim ise, tüm öğretme faaliyetlerinin önceden 

belirlenmiş hedefler doğrultusunda planlı ve kontrollü olarak düzenlenmesi ve 

yürütülmesidir (Fidan, 1996). 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinden en yüksek verimi elde etmek ve ideal düzeye 

ulaşmak amacıyla ana şekilleri ve amaçları değişmemekle beraber, eğitim sisteminde 

birçok yenileşme çabası görülmektedir. Bu yenileşme hareketlerinin anlaşılır olabilmesi 

için geleneksel eğitim modellerini kavramak ve eğitim sisteminin tarihsel gelişimine 

vakıf olmak gerekmektedir.  

Türk eğitim sisteminin tarihine bakıldığında, Osmanlı da eğitimin temel 

amacının ‘iyi bir dindar kişi yetiştirmek’ olduğu görülmektedir. Cumhuriyet dönemi 

eğitim sisteminin amaçlarıyla farklılık gösteren bu sistemde eğitim, altı yaşın sonunda 

başlamaktadır. Eğitim kurumu ise karakteristik olarak medreselerdir. 18. yüzyılda 

eğitimde Avrupa’dan geri kalındığı düşüncesiyle Osmanlı Devleti, eğitimde yenilikler 

yapmaya başlamıştır. Genellikle askeri alanda yenileşme çabalarına destek amacıyla 

askeri okullar ve tersaneler açılmaya başlanmış ancak sivil eğitimle ilgili ciddi reformlar 
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19. yüzyılda yapılmaya çalışılmıştır. 1824 yılında II. Mahmut’un ilköğretimi zorunlu 

hâle getirmesiyle halk arasında eğitim ve öğretim yaygınlaştırılmaya çalışılsa da bu 

reform İstanbul ili dışına pek fazla yayılmamıştır. II. Abdülhamit zamanında, eski ve 

yeni usul tartışmaları çıkmıştır. Ancak ilköğretimin paralı olması sebebiyle yapılmaya 

çalışılan yenilikler yeterince etkin olmamıştır. II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte 

ilköğretimin zorunlu ve parasız olması herkesçe kabul edilmiştir.  

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde dört tip birbirinden farklı eğitim sistemi 

hüküm sürmektedir: mektep-medrese sistemi, Batı örneğine göre oluşturulan Osmanlı 

eğitim sistemi, yabancı okulların eğitim sistemi ve azınlıkların okul sistemi. Farklılık 

gösteren ve birbirine uyumsuz bu eğitim sistemlerinin birleştirilmesi ve belli bir düzene 

oturtulması 20. yüzyılda gerçekleştirilebilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra 

eğitimdeki ayrılıkları çözmek amacıyla 1924 yılında ‘Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ 

çıkarılmış, medreseler kapatılmış, eğitim-öğretim faaliyetleri tek bir merkeze 

bağlanmıştır (Ergün, 2013). 

  Türkiye Cumhuriyeti bu tarihten itibaren eğitim-öğretim seviyesinin arttırılması 

için birçok müfredat değişikliğine gitmiş (1924, 1926, 1936, 1948, 1968, 1997, 2005), 

çağdaş medeniyet seviyelerine ulaşmak amacıyla zorunlu eğitim yaşından kılık kıyafete, 

değerlendirme yöntemlerinin modernleşmesine kadar çeşitli alanlarda yenilikler 

gerçekleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim-öğretim faaliyetleri Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülmekte, yabancı okullarda dâhil olmak üzere tüm 

okulların işlevleri devlete bağlı olarak sürdürülmektedir. Bu çalışmanın amacı da son 

dönem yapılan yeniliklere yönelik öğretmen görüşlerinin ne olduğunun ortaya 

çıkarılmasıdır. Görüşler ‘öğrenci merkezli yaklaşımların öğrenci başarısına etkisi’, 

‘öğrenci değerlendirilmesinde mevcut yöntemlerin yeterliliği’, ‘serbest kıyafet 

uygulamasının öğrencilerin kişilik ve sosyal yönden gelişimine, akademik başarısına 

etkisi’, ‘öğrencilerin derse devam durumu ile ilgili öğretmen yaptırımı’, ‘5. sınıf 

öğrencilerinin hazırbulunuşluluğu açısından branş öğretmenlerin derse girmesi’, ‘okula 

başlama yaşının düşürülmesi’ maddeleri üzerinden alınmıştır.  

Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 

Her alanda sürekli değişimlerin ve yeniliklerin meydana geldiği dünyada, hiç 

kuşkusuz eğitim alanında da birtakım yenilikler ve bunun doğal sonucu olarak 

dönüşümler yaşanmaktadır. Hatta eğitimde meydana gelen bu değişimler; ülkelerin 

eğitim politikalarını etkilemekte ve eğitim politikalarının sürekli güncellenmesi zorunlu 

hale gelmektedir (Özden, 2000, s. 17). 2005 yılından itibaren eğitimin sistemimizin 

odaklandığı yapılandırmacı yaklaşım ile eğitim alanında meydana gelen gelişmeler 

doğrultusunda öğretmen, öğrenci, veli, okul yöneticisi, eğitim programları, öğrenme 

yaşantıları, ölçme ve değerlendirme farklı boyutlar kazanmıştır (Çınar, Teyfur & Teyfur, 

2006). Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde şekillendirilen yeni programda kendini 

ifade eden, iletişim kuran, işbirliği yapan, girişimci ve sorun çözen, bilimsel düşünen, 

anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan ve yorumlayan, bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanan, bilgi üreten ve geleceğine yön veren” bireyler yetiştirmek 

amaçlanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005). Bu yaklaşımda öğretme değil, 
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öğrenme ön plândadır ve öğrenme süreçlerine odaklanılmıştır (Özden, 2005; Titiz, 

2005). Bu sebeple bu yaklaşımda, öğretmenin de rolü değişerek öğretmen, birtakım 

bilgileri öğrencilere aktararak öğreten değil; öğrencilerin, kendi yaşantılarından ve ön 

bilgilerinden hareketle yeni bilgilere ulaşmalarını sağlayan kişi konumuna gelmiştir.  

Öğrenci Değerlendirilmesinde Mevcut Yöntemler 

Acat ve Ekinci (2005)’ye göre yapılandırmacı yaklaşım, çoklu zekâ anlayışını 

öngören, öğrenci merkezli eğitimin ilkeleri beraberinde, sonuç odaklı geleneksel ölçme 

ve değerlendirme teknikleri yerine, süreç odaklı yani “değişikliklere sürekli açık olan, 

ölçme ve değerlendirmeye ayrı bir önem veren çağdaş eğitim sistemleri bireyden bilgiyi 

ezberleyen değil; bilgiyi üreten, dünyayı yorumlayan, öğrenme yeteneklerini geliştiren, 

eleştirel düşünen, yaratıcı olan, problem çözebilen, üst düzey düşünme becerilerine 

sahip ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen” yeni 

ölçme ve değerlendirme tekniklerini de getirmiştir. Geleneksel ölçme ve değerlendirme 

tekniklerini; çoktan seçmeli testler, doğru yanlış soruları, eşleştirme soruları, 

tamamlama (boşluk doldurma) soruları, kısa cevaplı yazılı yoklamalar, uzun cevaplı 

yazılı yoklamalar, soru-cevap, şeklinde toplamak mümkündür. Geleneksel ölçme ve 

değerlendirme teknikleriyle yapılan değerlendirmelerin ürüne yönelik olduğu, dönem 

sonunda gerçekleştirildiği ve ayrıca değerlendirmenin sadece öğretmen tarafından 

yapıldığı görülmektedir. 

Yeni ölçme ve değerlendirme teknikleri ise; performans değerlendirme, ürün 

seçki dosyası (portfolyo), tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, kavram 

haritaları, kendi kendini değerlendirme, grup ve/veya akran değerlendirmesi, kelime 

ilişkilendirme, proje, drama, görüşme, yazılı raporlar, gösteri, poster şeklinde 

sıralanmaktadır. Yeni ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin temel özelliklerine 

bakıldığında ise değerlendirme sürece bağlıdır ve değerlendiren taraf sadece öğretmen 

değildir. Öğrencilerde bu konuda aktiftirler. Dönem boyunca devam eder ve daha 

anlamlı olduğu görülmektedir (Şimşek, 2009, s. 587) 

Adanalı (2008), yeni ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulama aşamasına 

geçildiğinde,  ilköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinin ölçme ve değerlendirme 

sürecinde hangi alternatif ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin nasıl kullanıldığı, bu 

değerlendirme etkinliklerinin etkileri ve bu konuda karşılaşılan sorunların neler olduğu 

ile öğretmenlerin sorunları gidermek için başvurdukları etkinliklerin belirlenmesini 

amaçlayan bir çalışma yapmıştır.   Araştırmanın bulgularına göre; beşinci sınıfta öğretim 

yapan öğretmenlerin %44.9’u (92 kişi) alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları 

ile ilgili herhangi bir eğitim almamışlardır. Eğitim alan öğretmenler ise (%55.1), 

aldıkları eğitimi yetersiz olarak nitelemişlerdir. Eğitim alan veya almayan 

öğretmenlerin; kılavuz kitaplarındaki açıklamalarla, arkadaşlarıyla tartışarak, alternatif 

ölçme ve değerlendirme etkinlikleri hakkındaki farklı kaynakları, internet bilgilerini 

inceleyerek ya da deneyip yaşayarak kendilerini bilgilendirdikleri belirtilmiştir.  

 

 



                          S. Gülşah YILDIRIM, S. Serap AVGAN, Nuriye SARIOĞLAN & Merve KARATAŞ 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 461-475 

 

466 

Eğitim-Öğretimde Kılık Kıyafet 

Eğitim-öğretim dönemlerinde öğrenci niteliğine sahip bireylerin nasıl bir kıyafet 

ile öğrenim görecekleri, kanunlar kapsamında ele alınan ve uyum sağlama yükümlülüğü 

olan mevcut bir durumdur. Eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin serbest kıyafet ile 

öğrenim görmesi uzun yıllardır tartışma konusu olmuştur. Türkiye’de ilköğretim 

öğrencilerinin okul kıyafetlerine yönelik yapılan ilk düzenleme 1981’den sonra siyah 

önlüğün mavi ile değiştirilmesidir. Daha sonraki dönemde yapılan yönetmelik 

değişikliğinde ise, ilköğretim okullarındaki kıyafetler, belirli kurallara uyulması şartıyla 

serbest bırakılmıştır. 27 Kasım 2012 tarihinde MEB’e bağlı okullarda öğrencilerin kılık 

ve kıyafetlerine dair yeni yönetmelik Bakanlar Kurulu kararı ile Resmi Gazete’de 

öğrencilerin yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giymeleri dışında, kılık kıyafetin 

serbest olduğu yayımlanmıştır. 

Üstün ve Çeğindir (2006), Türkiye’de İlköğretim çağı çocukları ve annelerinin 

okul önlük ve formalarının ele alındığı bir araştırma yapmıştır. Araştırma bulgularına 

göre;  genel olarak, çocukların %65’inin forma modellerinden memnun olduğu tespit 

edilmiştir. Erkek çocukların forma modellerinden memnuniyeti kızlara oranla daha 

fazladır. Forma çeşidine göre incelendiğinde önlük kullananların %96’sının, özel forma 

kullananların %34,3’ünün forma modelinden memnun olduğu belirlenmiştir. Forma 

çeşitlerine göre; önlük kullananların % 51’i formalarının renginden memnun iken, özel 

forma kullananların %37’si memnun görünmektedir. Çocukların %67’sinin forma 

kalıplarından memnun olduğu ancak %60’ının formalarının kullanım özelliklerinden 

memnun olmadıkları görülmektedir. Annelerin %57’sinin çocuklarının okul forma 

modellerinden memnun oldukları, % 49’unun forma kalıplarından memnun, %44’ünün 

memnun olmadıkları saptanmıştır. Annelerin %48’i çocuklarının forma renginden 

memnun, %52’si memnun değildir. Annelerin %73’ü çocuk formalarının kullanım 

özelliklerinden memnun olmadığı tespit edilmiştir.  

Öğrencinin Okula Devam Etme Zorunluluğu 

Eğitimin en temel amacı, kendine yetebilen, üreten ve toplumda bağımsız 

şekilde işlevde bulunabilen bireyler yetiştirmektir. Bu işlevleri yerine getirebilmek 

öğrenilen beceri ve davranışlarla mümkün olabilmektedir. Bu becerileri öğrenmek 

planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple 

öğrencilerin bu yaşantılara ayak uydurması beklenmektedir. Öğrencinin belli bir yerde, 

kurallar çerçevesinde eğitim alması için okul adı verilen kurumlar işe koşulmuştur. 

Öğrenciden beklenen ise belli zamanlarda verilen öğretimi alabilmesi için bu kurumlara 

devamlılığın sağlanmasıdır. Bu durum MEB tarafından güvence altına alınmalıdır. 

MEB’in devam durumu ile ilgili yönetmeliğinde velilerin ilköğretim çağındaki 

öğrencilerin devam etme durumunda sorumluluğu olduğu belirtilmektedir (İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği md. 18, 2014). Ancak diğer bir nokta, öğrencilerin çok uzun bir 

süreyi bulmadıkça devamsızlıktan kalmadığı hükmünün yayınlanmasıdır. Uzun süreden 

kasıt ise 4-5 aydan fazla süredir hiç gelmeyen öğrenci kastedilmektedir. Ayrıca öğrenci 

14 yaşına geldiğinde okula gelme zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır (MEB, 2014).  
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Yaş İtibariyle 5. Sınıf Öğrencilerinin Hazırbulunuşluluğu 

Hazırbulunuşluluk; bir öğrenme durumundan hemen önce, bireyin sahip olduğu 

ve öğrenme ortamına getirdiği bütün bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor özelliklere ait 

donanımıdır. Bu donanım öğrencilerin yeni konuyu öğrenmesini ve anlamlandırmasını 

etkiler. 

Gelişim, döllenme ile başlar ve yaşam boyu devam eder. Bu süreçte tüm bireyler 

için geçerli olan bazı evrensel süreçler bulunmaktadır. 5. sınıftaki bireylerin gelişim 

evreleri incelendiğinde, geçiş döneminde oldukları görülmektedir. Bebeklik ve okul 

öncesi dönemde olduğu gibi bu dönemde de çeşitli değişiklikler, gelişmeler olur. Temel 

bazı zihinsel beceriler geliştirilebilir. Öyle ki, temel matematik ve fizik prensipleri 

öğrenebilecek düzeye ulaşır. Daha önceki dönemlerde, birinin düşüncesini 

başkalarından ayıramazken, yavaş yavaş bu ayrımın farkına varır. Hiç görmediği yerler 

ve hiç karşılaşmadığı insanlar hakkında düşünceler geliştirir ve fikirler üretebilir. 

Yıldızları, gezegenleri, güneş sistemini, cenneti vb. merak eder, bu konularda bolca 

sorular sorar, fikirler üretir. Yine bu dönemde hayal kurma, canlandırma ve espri 

yetenekleri gelişir. 

Piaget, 7–11 yaş grubundaki çocukların bu dönemine “somut işlemler” dönemi 

olarak adlandırır. Piaget’ e göre bu dönemdeki çocuklar yeni bir dizi kural geliştirirler. 

Nesneleri renk, uzunluk, madde gibi farklılıklara göre sınıflandırırlar. Belirli nesneler 

arasındaki değişmeyen ilişkileri, nesneleri görmeden mantık yürütme yoluyla 

kavrayabilirler. Dokuz yaşlarına kadar çocukların çoğu sınıflar arasındaki ilişkileri 

anlamakta zorluk çekerler. Piaget burada şunu göstermiştir: Çocuklar; güller, laleler ve 

diğer çiçeklerin hepsini çiçekler sınıfına girdiklerini kabul etmekte ancak tüm çiçeklerin 

öldüklerini bilmelerine karşın, güllerin ya da lalelerin oldukları gibi kaldıklarını öne 

sürmektedirler; çünkü bu yaşlardaki çocuklar için alt sınıflar hala bir ölçüde ayrı bir 

varlığa sahiptir. Bu dönemlerde çocuklarda sağ sol kavramı gelişir, kendi vücudundaki 

sağını solunu gösterebildiği gibi başkası üzerindeki sağı solu gösterebilir. Ayrıca daha 

önceki yaşlarda gelişmemiş bazı kavramların geliştiği görülür. Şekil, boyut, uzaklık, 

sayı ve zaman kavramları gelişir (Bacanlı, 2011). 

Okula Başlama Yaşı ile İlgili Kararlar 

Dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında; temel eğitim sürecini tek bir 

aşamada düzenlemek yerine, öğrencilerin yaş grupları ve fiziksel özellikleri temelinde 

bir kademelendirmenin tercih edildiği görülmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin yaş 

grupları ve bireysel farklılıklarını dikkate almayan sekiz yıllık kesintisiz eğitimle 

Türkiye’nin genç nüfusunu, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle 

donatmanın mümkün olmadığından hareketle eğitim sisteminde yeni bir yapılanmaya 

gidilmiştir. 

6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitim süresinin sekiz yıldan 12 yıla çıkarılmış ve 

bazı yeni uygulamaları gelmiştir, yeni uygulamaların daha etkili ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak amacıyla söz konusu kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili 
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olarak yapılan uygulamalardan bazıları şöyledir: 

 Zorunlu eğitim 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise eğitimini kapsar, 

öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yılın (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yılın 

(5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yılın (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde 

isimlendirilir. 

 60–66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden 

hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacaktır ve diğer öğrenciler ise okul 

öncesi eğitime yönlendirilecektir. Ayrıca okul öncesi eğitimde 48–60 ay arası çocuklar 

için 2013 yılı sonuna kadar belirlenmiş olan yüzde 100 okullaşma hedefi devam 

edecektir. 

 Okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37–66 ay arasındaki 

çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48–66 ay arasındaki çocukların ise 

ana sınıflarında eğitim almaları sağlanacaktır (MEB, 2012). 

Günümüzde dünya ülkelerinde okula başlama yaşı ve özellikleri değişiklik 

göstermektedir. Almanya’da zorunlu okula başlama yaşı 6’dır. Bu yaştan önceki 

eğitimde gönüllülük esastır. İngiltere’de zorunlu okula başlama yaşı 5’tir. Avusturya’da 

da okula başlama yaşı 6’dır. Resmi akademik takvim eylül ayının başında başlar, 

haziran ayının sonuna doğru sonlanır. Danimarka’da okula başlama yaşı 7’dir. 

Finlandiya’da da okula başlama yaşı 7’dir. Japonya’da geleneksel okula başlama yaşı 

6’dır. Dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında, ortalama eğitim süresi 11–12 yıl 

veya daha üzerindedir. Türkiye'de ise toplam nüfusun ortalama eğitim süresi 6–6,1 yıl 

civarındadır. Başka bir ifadeyle, gelişmiş dünya ülkeleri ile Türkiye'nin eğitim süresi 

arasında tam yarı yarıya bir fark söz konusudur. Avrupa Birliği ülkeleri 2020 yılına 

kadar nüfuslarının en az %90'ını lise mezunu yapmak üzere hedeflerini revize 

etmişlerdir (Dere & Poyraz, 2001). 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Bu çalışmanın deseni, durum çalışmasıdır. Durum çalışmalarında, 

araştırmacı tarafından bir veya daha fazla durum ayrıntılı olarak, derinlemesine ortaya 

koyulmaktadır (Christensen, Johnson & Truner, 2015, s.416). 

Çalışma Grubu 

Araştırmacılar tarafından uzman görüşüne sunulduktan sonra son şekli verilen 

sorular iki devlet okulunda görev yapan çeşitli branşlardan toplam 25 öğretmene 

yöneltilmiş ve görüşleri alınmıştır. 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

Araştırma başlangıcında alanyazın incelenmiş, inceleme sonucunda amacına 

uygun olarak soru taslağı hazırlanmıştır. Sonraki aşamada soru taslağı, anlaşılabilirlik 

açısından Türkçe öğretmenlerine ve alanında uzman 17 öğretim üyesine sunulmuştur. 



Eğitim ve Öğretimde Gerçekleştirilen Yenilikler… 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 461-475 
 

469 

Taslakta yer alan 11 sorudan 5’i dışında kalanlar, konuyu kapsamadıkları ve 

anlaşılabilirlikten uzak oluşları gerekçesiyle çıkarılmış, böylece sorular son şeklini 

almıştır.  

Öğretmenlerle yapılan görüşme sonucunda toplanan veriler benzer görüşler 

çerçevesinde gruplandırılmıştır. Öğretmenler katılımcı K1, K2, K3, K4,.....,K23, K24 ve 

K25 şeklinde kodlanmıştır. Çalışma veriler, betimsel analiz yapılarak analiz edilmiştir. 

Temalar, seçilen konu başlıklarından oluşturulmuş ve alınan görüşler, bu temalar altında 

uygun yerlere konulmuştur. Betimsel analiz sırasında, araştırmanın güvenirliği, iki farklı 

araştırmacının alınan verileri temalar altına kodlaması sonuncunda aynı sonuca 

ulaşılmasıyla sağlanmıştır. Katılımcıların çoğunlukta olduğu görüşler, katılan kişi sayısı 

ile gösterilmiş (5K gibi), örnek olarak yazılan görüş ise görüşü belirtilen kişinin kodu ile 

belirtilmiştir (K5 gibi). 

Bulgular 

Açık uçlu anket sonucunda ortaya çıkan bulgular aşağıda maddeler halinde 

özetlenmiştir. 

  Öğrenci merkezli yaklaşımların öğrenci başarısına etkili olup olmadığı 

konusunda bulgular: 

Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin çoğunlukla, öğrenci merkezli 

yaklaşımların öğrenci başarısına etkisi konusunda, bu yaklaşımların etkili olduğunu 

ancak öğretmenlerin yaklaşıma bakış açısı, öğretmenlerin bu konuda bilgisi ve öğrenci 

üzerine etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiği görüşüne katılmakta oldukları 

bulunmuştur (5K).  

Öğretmenler ayrıca öğrenci merkezli yaklaşımın ancak öğrenci zeki ve başarılı 

olduğunda ve uygulama imkânlarına sahip olunduğunda etkili olduğunu 

belirtmektedirler (3K). 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu ise öğrenci merkezli yaklaşımların öğrencileri 

akademik, kişilik ve sosyal gelişim açısından olumlu etkilediğini düşünmektedirler 

(5K). Bu konuya katılan bir öğretmen ise düşüncesini şöyle belirtmiştir: 

‘Öğrenci merkezli yaklaşımların, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişilik 

gelişimi açısından bakıldığında olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki yeni 

yaklaşımlar öğrencileri bir bütün olarak ele almakta, her yönden gelişimini 

amaçlamaktadır.’ (K23). 

Öğretmenlerin bir kısmı ise geleneksel yöntemlerle yeni yaklaşımları 

karşılaştırarak, geleneksel yönteme göre öğrenci başarısında yeni yöntemlerin daha 

etkili olduğu fikrine katılmaktadırlar (5K). 

 Öğrencilerin değerlendirilmesinde mevcut yöntemlerin yeterliliği hakkındaki 

bulgular: 

Araştırmaya ilişkin bulgulara göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu öğrenci 

değerlendirmelerinde çeşitli yöntemlerin bulunduğunu, bu yöntemler beraber 

kullanılarak öğrencinin bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişler ve 



                          S. Gülşah YILDIRIM, S. Serap AVGAN, Nuriye SARIOĞLAN & Merve KARATAŞ 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 461-475 

 

470 

mevcut yöntemler ancak bu şekilde tam kullanılırsa yeterli olabileceği düşüncesinde 

birleşmişlerdir (9K). Araştıramaya katılan bir öğretmenin görüşleri şu şekildedir: 

‘Öğrenci değerlendirmesinde çeşitli yöntemler bulunmaktadır ve sadece bir 

yöntemle öğrenci değerlendirmesi yapılmamalıdır. Yöntemler çeşitli şekillerde beraber 

kullanılarak öğrenci bütün olarak görülerek değerlendirilmelidir.’ (K25). 

Öğretmenlerden bazıları zekânın çok boyutlu olduğunu bu yüzden öğrenci 

değerlendirmesinin de çok yönlü olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca 

değerlendirme yapabilmek için öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin tanınması gerektiği 

ancak sınıf mevcutlarının kalabalık olması nedeniyle bunun imkânsızlaşıp sonucunda da 

gerçekçi değerlendirme yapılamadığını söylemişlerdir (3K). Örneğin bu konuda ilgili 

bir öğretmen düşüncesini şöyle belirtmektedir: 

‘Zekâ çok boyutludur. Değerlendirme yapabilmek için öğrenciyi, onun ilgi ve 

yeteneklerini tanımak gereklidir fakat sınıf mevcutları çok kalabalık olduğu için 

öğrencileri tanıyabilmek imkânsızlaşmakta ve bunun sonucunda da değerlendirmeler 

gerçekçilikten uzak kalmaktadır’ (K21). 

 Serbest kıyafet uygulamasının öğrencilerin kişilik ve sosyal yönden 

gelişimine, akademik başarısına etkisi hakkında bulgular: 

Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin serbest kıyafet uygulamasının 

öğrencilerin akademik başarısına, kişilik ve sosyal yönden gelişimine etkisi konusunda, 

bu uygulamaların öğrenciler üzerinde etkilerinin göz ardı edilemez olduğunu fakat 

serbest kıyafet uygulamasının ekonomik yönden düşük gelirli ailelerin çocuklarını 

olumsuz etkilediği ve akademik yönden öğrenciye bir katkı sağlamadığı görüşünde 

çoğunlukla birleşmişlerdir (9K). Örneğin bir öğretmenin konuyla ilgili görüşleri 

şöyledir: 

‘Serbest kıyafet uygulaması ekonomik yönden düşük gelirli olan ailelerin 

çocuklarını olumsuz etkiler. Ayrıca akademik başarı yönünden de öğrenciye katkısının 

olacağını düşünmüyorum.’ (K5). 

Bu görüşe benzer bir ifade ise öğrencilerin serbest kıyafet uygulaması ile kendi 

ideolojilerini okul ortamında rahatça yansıtmasının okul ortamını olumsuz etkileyecek 

olması konusundaki görüşlerdir (4K). 

Konuya ilişkin olarak serbest kıyafet uygulamasının öğrencileri olumlu 

etkilemediği ve okul formasının daha uygun olduğu (6K) düşüncelerinin aksine birçok 

öğretmen, serbest kıyafet uygulamasının iyi bir uygulama olduğunu, öğrencinin kendini 

daha rahat hissedip, serbestliğin hür düşünce ve fikirlerin ortaya çıkmasında etkili 

olacağını, çünkü baskı ve zorbalığın öğrenciyi olumsuz etkileyeceğini düşünmektedir. 

Ayrıca öğretmenler serbest kıyafeti uygulamasının kendileri içinde uygulanmasının iyi 

olacağını düşünmektedirler (4K). 

  Öğrencilerin derse devam durumu ile ilgili öğretmen yaptırımına ilişkin 

hakkındaki bulgular: 

Araştırma bulgularına göre, öğretmenler öğrencilerin derse devam durumu ile 

ilgili öğretmen yaptırımının olmaması konusunda, eğitim öğretim açısından devam 
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durumunun önemli bir konu olduğu ve öğretmenlerden çok idareyle ilgili bir durum 

olduğundan idare tarafından takip edilmesi gerektiği görüşünde çoğunlukla 

birleşmişlerdir (4K). Ayrıca, araştırmaya katılan beş öğretmen, öğrencilerin derse devam 

durumu ile ilgili öğretmen yaptırımının olması gerektiğini ve öğretmenlerin öğrenciyi 

takip edip ve bu konu hakkında veli ile irtibata geçtiği takdirde okula devamın 

sağlanabileceği düşüncesini savunurken, iki öğretmen ise öğretmen yaptırımının çok 

önemli olmadığını, öğretmenlerin öğrenciler üzerinde hiçbir zorlayıcı etkisi olmaması 

gerektiği düşüncesini savunmuştur (2K). 

Derse devam konusunda öğretmenlerin yaptırımının olmaması sonucunda ortaya 

çıkan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerine bakıldığında ise, öğretmen yaptırımının 

olmamasının öğrencilerin kendini daha özgür hissetmesine, öğretmenin kısıtlanmasına 

neden olduğu ve ayrıca öğrencilerin sınıfta kalmasını engellediğinden öğrencilerin 

okulu önemsiz görmeye başladığını (4K); öğrencinin ders seçmesini ve sevmediği 

derslerden kaçması gibi olumsuz sonuçları doğurmakta olduğunu ve böylece öğrenci 

kontrolünün zorlaşmasına neden olduğunu (3K); öğrencilerde ciddiyetsizliğe yol 

açtığını ve bu durumun ise öğrenci başarısını olumsuz etkilediği düşüncesini 

savunmuşlardır (3K). Bu konuda bir öğretmen düşüncesini şöyle ifade etmiştir: 

‘Disiplinsiz eğitim-öğretim öğrencide ciddiyetsizliğe yol açmaktadır. Bazı 

öğrenci velileri de bu durumu önemsememekte ve tüm bunların sonucunda öğrenci 

başarısı olumsuz etkilenmektedir.’ (K11). 

 5. sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluluğu açısından branş öğretmenlerinin 

derslere girmesi konusunda bulgular: 

Araştırma bulgularına göre, 5. sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluluğu açısından 

branş öğretmenlerinin derse girme konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna, 

‘uygun buluyorum, ilerleyen dönemlerde daha iyi olacağını düşünüyorum’ görüşüne 

öğretmenlerin çoğu katılmaktadır (15K). Ayrıca bu öğretmenlerden çoğu, yeni sistemin 

daha ileriki zamanlarda oturacağını ve var olan sorunların zamanla aşılacağını 

belirtmektedir. Bu konuda bir öğretmen şöyle belirtmektedir: 

‘5. sınıf öğrencilerinin yaşları itibariyle somut işlemler döneminin sonunda 

olması öğrencilerin soyut işlemler dönemine geçmeye başladığı aşamadır. Branş 

öğretmenlerinin bu dönemde derslere girmesini uygun buluyorum. Geçiş döneminde 

hem öğrenci hem de öğretmen açısından sıkıntılı oldu fakat zamanla aşılır.’ (K8). 

Ancak öğretmenlerden bir kısmı ise öğrencilerin hazırbulunuşlukları açısından 

branş öğretmenlerinin 5. sınıf derslerine girmesini uygun bulmadıklarını belirtmektedir 

(4K). Geçiş dönemi açısından öğrencileri yeterli görmeyen bir branş öğretmeni, bu 

konuda şöyle belirtmektedir: 

‘Hazırbulunuşluluklarının yeterli olmadığını düşünüyorum. O yaş çocukları bir 

geçiş dönemi içindeler ve her öğrencinin gelişimi aynı olmadığı için branş 

öğretmenlerinin derse girmesi konusunu uygun bulmuyorum.’ (K20) 

Bir grup öğretmen ise branş öğretmenlerinin öğrenci seviyesine inebildiği sürece 

uygun olduğunu düşünmektedirler (3K). 
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 Okula başlama yaşının düşürülmesinin öğrencilerin okul başarısına ve 

psikolojik durumlarına etkisi hakkındaki bulgular: 

4+4+4’lük eğitim sistemine geçmeden önce öğrenciler 1. sınıfa 72. aylarını 

doldurduklarında başlamaktaydılar. Yeni sistemde ise 60–66 aylık grubun veli isteğine 

bağlı olarak okula kayıtları yapılmaktadır. Yeni sisteme geçilmesiyle de 60 aylık 

çocuklarla eski sistemde olduğu gibi en küçüğü 72 ayını doldurmuş çocuklar aynı sınıf 

ortamında eğitim görmektedirler. Araştırma bulgularına göre, katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu, akademik başarısı, kişilik, sosyal ve fizyolojik gelişimleri gibi nedenlerle 

öğrenciler bir bütün olarak ele alındığında, okula erken yaşta başlamanın etkilerini 

olumsuz bulmakta olduklarını belirtmişlerdir (18K). Bu konudaki görüşlerini bir 

öğretmen şöyle belirtmiştir: 

‘Gerekli bir uygulama değildi. Özellikle 60–66 aylık grubun veli isteğine bağlı 

kaydedilmesi çok sakıncalı. Veli bilinçsizce çocuğu erken yaşta kaydettiriyor ve sıkıntıyı 

çocuk çekiyor. Küçük çocuk diğerlerinin yanında hem eziliyor hem de başarısız oluyor. 

Çocuk kendini ifade etmekte güçlük çekiyor, günlük ihtiyaçlarını karşılarken bile zorluk 

çekiyor.’ (K13). 

Bir grup öğretmen uygulamayı okulların ve eğitim programlarının uygun hale 

getirildiği zaman küçük yaşta okula başlamanın olumlu olacağını düşünmektedirler 

(3K). Aynı şekilde, eğitimin erken yaşta başlaması gerektiğini ve öğrencilerin 

psikolojileri bu yaşta bu duruma hazır olduğunu belirtmektedirler. Öğretmenlere göre bu 

durum öğrencilerin okul başarılarına da olumlu etki yapmaktadır (4K). 

Sonuç ve Tartışma 

Dünya hızla küreselleşmekte ve beraberinde pek çok yenilik getirmektedir. Bu 

yenilikler ve değişim tüm bireyleri dolayısıyla da eğitimi etkilemektedir. Eğitim insan 

yetiştirme ile doğrudan ilişkili olduğundan bireylerin değişen dünyaya daha iyi ayak 

uydurabilmesi ve istenilen nitelikleri karşılayabilmeleri için eğitim uygulamalarına bazı 

yenilikler getirilmiştir. Bu yeniliklerden biri öğrenci merkezli yaklaşımlardır. Konu 

hakkında görüşülen öğretmenlerin birleştikleri nokta, yapılandırmacı yaklaşım ile 

öğrenci merkezli öğretim anlayışı temele alınarak, öğrencilere bilgi aktarımı yerine, 

öğrencilerin bilgiyi zihinsel ya da sosyal olarak yapılandırmasının amaçlandığıdır. 

Ayrıca, uygulamanın öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olduğu ancak öğrenci üzerinde 

öğretmen etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Mevcut yöntemler 

hakkında öğretmenlerin büyük çoğunluğu, geleneksel yöntemleri, öğrencileri tek yönlü 

olarak ele alması, yöntemlerin tüm dersler için genel olması, sonuç odaklı olması ve 

değerlendirmenin sınıfla sınırlı kalması gibi nedenlerden dolayı yetersiz bulmaktadır. 

Öğretmenler değerlendirmenin nasıl olması gerektiği hakkındaki düşüncelerini; 

öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak öğrencinin bir bütün olarak 

ele alınması, değerlendirmenin sınıfın dışına da taşınması, süreç odaklı olması ve her 

dersin kendi sistematiğine göre bir değerlendirme yöntemi içermesi şeklinde 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bu görüşlerine bakıldığında yeni değerlendirme 

metotlarının özellikleriyle uyuşma sağlandığı görülmektedir. 
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Eğitimin temel gayesi çocukların mutluluğu, özerkliği ve onların bağımsız iş 

yapabilme kapasitesini geliştirmektir. Bu doğrultuda eğitim-öğretimde kılık kıyafet 

düzenlemesine ilişkin olarak eğitim sistemi gittikçe tektipçilikten uzaklaşmakta ve daha 

fazla toplumsal taleplere duyarlı hale gelmektedir. Serbest kıyafet uygulaması hakkında 

olumsuz düşünen öğretmenlerin, bu durumun ekonomik farklılığı ortaya çıkararak 

zengin-fakir ayrımını tetikleyeceği ve sınıf farklılığının oluşacağı yönünde kaygılı 

oldukları fark edilmektedir. Bunların yanı sıra dikkatin akademik süreçten 

uzaklaşacağını ve bireylerin ideolojilerini okul ortamına daha rahat yansıtacağına dair 

düşüncelerini eklemişlerdir. Bir grup öğretmen ise ekonomik farklılığı ortaya çıkarmada 

serbest kıyafet uygulamasının ön koşul olmadığını, öğrencilerin bunu ayakkabılarıyla 

çantalarıyla da vs. ortaya koyabileceklerini savunmaktadırlar. Serbest kıyafet 

uygulamasıyla daha özgür, kendine güvenen bireylerin yetişeceğini ve kıyafetle 

başarının ölçülemeyeceğini belirtmektedirler.  Aynı şekilde Üstün ve Çeğindir (2006)’in 

yaptığı çalışma bulgularına göre de annelerin çoğunluğu forma kullanımından memnun 

olmadıklarını belirtmişlerdir.  

Öğrencinin okula devam etme zorunluluğu konusunda ise, öğretmenler, 

öğrencilerin derse devam durumu ile ilgili öğretmen yaptırımının kesinlikle olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Yaptırımın olmaması durumunda öğrencilerin sevmedikleri 

derslerden kaçması gibi olumsuz durumlarla karşılaşıldığını bunun da başarıyı olumsuz 

etkilediği dile getirilen bir başka noktadır. 5. sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluluğu 

açısından branş öğretmenlerinin derse girmesini uygun bulmayan öğretmenlerin 

birleştikleri nokta, bu dönem bireylerinin bir geçiş döneminde olmaları ve bu evredeki 

çocukların yeni bilgileri uyumsamaları için sınıf öğretmenlerinin en iyi rehber 

konumunda olmasıdır. Çocuğu hazırbulunuşluk açısından iyi tanıyan sınıf 

öğretmenlerdir çünkü çocuğun karşısına anne babasından sonra ilk gelen, bağlandığı ilk 

kişidir ve genellikle aralarında güvenli bağlanma oluşmaktadır. Ayrıca ilkokulda törel 

gelişim açısından öz-düzenleme bu yaşlarda tam kazanılmadığı için yetişkinin kılavuz 

olması ve onları denetlemesi önemlidir. Bu denetlemenin olması için de çocukla 

öğretmen arasında güçlü etkileşimin olması gerekmektedir. Bu konuyu olumlu 

karşılayan ve çoğunluğu oluşturan öğretmeler ise gerekli çalışmaların yapılmasıyla 

ileriki yıllarda bu uygulamanın daha iyi olacağını düşünerek hazırbulunuşluluk 

açısından bir sorun görmemektedirler. Bir başka yenilik ise tartışmalı bir konu olan 

okula başlama yaşının düşürülmesidir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu, okula 

başlama yaşının düşürülmesinin öğrencilerin okul başarısına ve psikolojik durumlarına 

etkisinin olumsuz olduğunu ancak okulların ve eğitim programlarının uygun hale 

getirildiği zaman küçük yaşta okula başlamanın olumlu olacağını düşünmektedirler. Her 

bakış açısı, her düşünce farklıdır ve tabi ki farklı cevaplar vardır ancak atalarımızın da 

dediği gibi "ağaç yaşken eğilir" atasözüne uygun olması yönüyle düzenleme avantajlı 

görünmekte, ileriye dönük bir ümit ışığı oluşturmaktadır. 

 

 

 



                          S. Gülşah YILDIRIM, S. Serap AVGAN, Nuriye SARIOĞLAN & Merve KARATAŞ 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 461-475 

 

474 

Öneriler 

Araştırma sonuçlarından ortaya çıkarılan öneriler şunlardır: 

 Öğrenci merkezli yaklaşımların öğretmenlere benimsetilmesi ve bu konuda 

bilgilerinin artırılması için öğretmenlere seminerler düzenlenebilir. 

 Öğrenci değerlendirmesinde öğretmenlerin çoğunun kalabalık sınıflardan şikâyetçi 

olduğu göz önüne alınırsa, sınıf mevcutlarına daha etkili öğrenmenin gerçekleşmesi 

amacıyla sınırlandırma getirilebilir.  

 Öğrencilerin serbest kıyafetle okula gelebilmesi konusunda nihai karar sadece okul 

idarecilerine bırakılmayarak okul öğretmenlerinin de görüşleri ve okul çevresinin sosyo-

ekonomik düzeyi dikkate alınabilir. 

 Derse devam konusunda öğrencilerin bu özgürlüğü suiistimal etmemesi için gerekli 

önemler alınabilir. 

 Bu çalışma, daha geniş bir kitleye uygulandığında eğitim sisteminin karar 

vericilerine yol gösterici olabilir. 
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ABSTRACT: It was aimed to determine science teachers’ views on the design and application of experiments and 

the learning process. This qualitative study has a phenomenological design. Data were collected from three science 

teachers in the fall of 2014-2015 academic year. Semi-structured interviews were used to collect the data. Descriptive 

analysis was conducted, and codes and themes were generated based on the findings Based on the results, science 

teachers stated that academic achievement of students increased when experiments were applied in the science 

lessons. They also said that students were eager to conduct experiments when they had sufficient material and time. 

Moreover, teachers stated that meaningful learning occurred when experiments were applied in the science classes. 

Students should be made active in the science lessons using daily materials. 

Keywords: Science education, qualitative research, phenomenology, experiment. 

 

Extended Abstract 

Purpose and Significance: Science is a way of thinking on experiments. Therefore, 

emphasis on experiments in science classes allows students to develop of science 

process skills. Science teaching based on experiments teaches students to ask questions 

and solve problems. Therefore, laboratories are important place in science education. 

Science educators have indicated that more learning takes place through experiments. 

Hence, science teaching should be applied in connection with the events in nature or 

daily life. Activating students by asking questions, providing solutions, and connecting 

with daily life may make science hard course. Overcoming this difficulty will be 

possible with qualified teachers who knowing and applying contemporary teaching 

approaches since learning is a common aim of students and teacher. Laboratory is an 

important factor on the learning of students. Therefore, the preparation and qualification 

of teachers and interaction between students and teacher in laboratories is very 

important in terms of meaningful learning. In the literature, although there are more 

studies investigating the effects of laboratory based instruction on science learning, 

there are limited number of studies investigating science teachers’ opinions regarding 
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designing and application process of experiments in science lessons and students’ 

learning on experiments. Therefore, purpose of the present study was to determine 

opinions of science teachers regarding designing and applying experiments and student 

learning from these experiments. The following research question was addressed: 

“What are the opinions of science teachers regarding designing and application process 

of experiments in science lessons and students’ learning from experiments?” 

 

Methods: This qualitative study was a phenomenology. Purposive sampling was used to 

determine participants. Participants were two females (O2 and O3) and one male (O1) 

who studying as science teacher in Kayseri in 2014-2015 fall semester. Semi-structured 

interviews were used as data collection instruments. Interview questions consisted of 

utilizing the literature. These questions were examined by two science education experts 

to ensure content validity. All interviews were transcribed. For data analysis, transcribed 

data was read and codes and themes were formed based on findings and expert 

opinions. These themes were “activities, application environment, difficulties in 

application, interest to experiments, class teacher, teacher competence, resource type, 

student participation, contribution of experiment, attitude and achievement, relationship 

with other courses, and aim of experiments”. To ensure internal validity, copy of 

interview was given to interviewee to confirm interview data. To ensure external 

validity, detailed information about participants, method, and results was given in the 

study. Moreover, results were given by means of direct quotations without making 

interpretations. 

 

Results: Based on results, all science teachers stated that success of students can be 

increased if teachers use experiments in their lessons. Moreover, they emphasized that 

although students are volunteers to make experiments, lack of materials is an important 

problem to conduct experiments. Also, three participants stated that they had difficulties 

during application of experiments because of insufficient time and unfavorable 

environment. Likewise, they stated that science experiments contributed to the 

development of science process skills of students, provide a better understanding of the 

topics, and develop their academic and social aspects. Finally, they stressed that 

students could link between daily life and science topics with the experiments. O-1 

stated his thoughts on these results as “Scientific thinking processes of students 

develops through science experiments. Moreover, experiments ensure academic 

contribution to the students. When the experiments are used in science lessons, students 

like their teachers much more, socialize, and have positive feelings toward 

experiments”. Besides, all participants stressed that experiments make positive changes 

in students' attitudes towards the science. The statements of O-3 during the interview 

support this case; “There are interesting experiments and students who do not 

participate in the course are coming with me to make contribution to the experiments”. 

Some implications were discussed. For instance, studies investigating how science 
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teachers apply experiments in their courses should be conducted to promote meaningful 

learning of students. 

 

Discussion and Conclusions: Science teachers stated that academic achievement of 

students increased when experiments were applied in the science lessons. They also said 

that students were eager to conduct experiments when they had sufficient material and 

time. Moreover, teachers stated that meaningful learning occurred when experiments 

were applied in the science classes. Likewise, they stated that cooperation with the 

mathematics course increases the contribution of the experiments on learning. Students 

should be made active in the science lessons using daily materials. Also, experiment 

materials should be provided in schools. Moreover, appropriate laboratories should be 

provided to teachers for the application and design of experiments. In this study, semi-

structured interview was used as data collection tool. However, observation and 

document analysis can be used to ensure triangulation. 

 

 



Deneylerin Uygulama, Tasarlama ve Öğrenme…  

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 476-496 
 

479 

Deneylerin Uygulama, Tasarlama ve Öğrenme 

Sürecine İlişkin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 

Görüşleri* 

 

Betül AYDIN**      Oktay BEKTAŞ***      Fulya Öner ARMAĞAN**** 

 

Makale Gönderme Tarihi: 23 Haziran 2015   Makale Kabul Tarihi: 20 Eylül 2015 

ÖZ: Bu araştırmada, öğretmenlerin, fen bilimleri derslerindeki deneyleri tasarlama, uygulama becerileri ve öğrenme 

sürecine ilişkin görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu-bilim deseni 

kullanılmıştır. Araştırma verileri 2014-2015 eğitim öğretim yılında fen bilimleri öğretmenliği yapan üç öğretmenden 

toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizinde ise 

betimsel analiz kullanılmış ve bulgular doğrultusunda uzman görüşü de alınarak kodlar-temalar oluşturulmuştur. 

Araştırmanın sonuçları, fen dersinde deneylerin uygulanmasının öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı, 

öğrencilerin uygulama konusunda çok istekli olduğu fakat okullarda malzeme eksikliğinin olması ve uygulamaların 

çok zaman almasının deneyleri uygulamada ve tasarlamada önemli ölçüde problem oluşturduğu yönündedir. Ayrıca 

öğrencilerin matematiksel işlem becerilerinin olmadığı durumlarda da konu anlaşılsa bile sonuca doğru 

ulaşamadıkları için anlamlı öğrenmenin sağlanamaması araştırmanın bulgularındandır. Deneylerle beraber yürütülen 

fen bilimleri dersi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı için, araç-gereç sıkıntısı olsa bile günlük hayattan 

kolay ulaşılabilecek malzemelerle derslerde öğrencileri aktif kılacak uygulamalara yer verilmesi önerilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Fen eğitimi, nitel araştırma, olgu-bilim, deney. 

Giriş 

Fen, deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan 

bir bilim dalıdır (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005). Fen öğretiminin temel amaçları, 

araştıran, eleştirel düşünebilen, günlük hayatla fen konuları arasında bağlantı kurabilen, 

karşılaştığı problemleri bilimsel yöntemlerle çözebilen ve bir bilim insanın bakış 

açısıyla bakabilen bireyler yetiştirmektir (Hofstein & Lunetta, 2004). Feni öğretmek 

kadar öğrenmekte önemlidir. Bir başka ifadeyle, fen öğrenimi bilimsel metotları 

kullanarak bilgiye ulaşabilme ve üretebilme ve ayrıca bilimsel süreç becerilerini 

kullanabilmektir. Bilimsel süreç becerilerine sahip olan bir birey değişkenleri belirler ve 

değiştirir, gözlem yapar, hipotez kurar ve deney yapar, sınıflar, ölçer, verileri 

kaydedebilir, verileri kullanır ve yorumlar (Mabie & Baker, 1996; Tan & Temiz, 2003; 

Wilke & Straits, 2005). Derslerde deney ve gözleme ağırlık verilmesi bilimsel süreç 

becerilerinin gelişmesini sağlar. Bu becerilerin gelişmesi ile deneyler konuyla 

ilişkilendirilebilir ve kavramlar zihinde anlamlı olarak yapılandırılır (Aktamış & Ergin, 

2007; Aktamış & Şahin Pekmez, 2011; Huppert, Lomask, & Lazarowitz, 2002; Mabie 

& Baker, 1996; Tan & Temiz, 2003). Bilimsel süreç becerileri kullanılarak anlamlı 

öğrenmeyi gerçekleştirmek için öğrencilerin sınıf içinde aktif olduğu öğretim 

stratejilerinin uygulanması gerekir (Myers, 2004; Wu & Krajcik, 2006). Yapılandırmacı 
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yaklaşımı temel alan bu stratejiler öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmede 

etkin olan stratejilerdir. Örneğin, Arı ve Bayram (2011) çalışmalarında, yapılandırmacı 

yaklaşım esas alındığında geleneksel öğretim yöntemine göre öğrencilerin bilimsel 

süreç becerilerinin gelişiminin daha üst seviyelerde gerçekleşebildiğini ifade 

etmişlerdir. Bilimsel süreç becerileri öğrencilerin feni anlamlı öğrenmelerine katkı 

sunduğu gibi onların fen öğretimi sürecinde deneyler yaparak etkili öğrenmelerine ve 

yaratıcı düşünmelerine de katkı sağlamaktadır (Aydoğdu & Ergin 2010; Chang, & 

Weng, 2000; Güven & Gürdal, 2002; Kanlı & Yağbasan, 2008; Turpin, & Cage, 2004 ). 

Bir başka ifadeyle, öğrenciler deneyler yoluyla feni yaparak ve yaşayarak öğrenirler. 

Deneyler yoluyla öğrenilen fen dersleri öğrencileri öğrenmeye güdüler ve onların fen 

öğreniminde istekli olmalarını sağlar. Ayrıca, deneyler yoluyla öğrenilen fen, 

öğrencilerin soru sormalarını sağlayarak ve araştırarak anlamlı öğrenmelerini artırır 

(Kang & Wallace, 2005; Lagowski, 1989; Tiberghien, Veillard, Le Maréchal, Buty, & 

Millar, 2001; Ulukök, Çelik & Sarı, 2013; YÖK/Dünya Bankası, 1997). Fakat okullarda 

bu gerçeğe göre fen öğretimi yeterli seviyede yapılamamaktadır. Fen öğretiminin 

başarısız olmasının altındaki etken de fenin öğrencilere günlük hayatlarıyla 

ilişkilendirilmeden hazır bilgi halinde sunulmasıdır (Ünal & Ergin, 2006). Bu nedenle, 

öğretim kademelerinin çoğunda fen bilimleri en çok zorlanılan derslerin başında gelir. 

Bu zorluğu aşmak ve fen derslerinde anlamlı öğrenmeyi sağlamak için yapılandırmacı 

yaklaşımı uygulayabilen nitelikli öğretmenlere ihtiyaç vardır (Appleton, 2006; Buluş 

Kırıkkaya, 2009; Hadson, 1988; Hançer, Şensoy & Yıldırım, 2003; Kang & Wallace, 

2005). İyi bir fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerinde anlamlı öğrenmeyi 

gerçekleştirmek için derslerinde yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi vurgular ve derslerini 

deneysel aktivitelerle zenginleştirir (Hofstein & Mamlok-Naaman, 2007). Ayrıca, bir 

fen bilimleri öğretmeni deneysel yöntem, araç ve gereçleri ile doğadaki olaylarla ve 

günlük yaşamdaki somut işlemlerle bağlantı kurar. Deneysel uygulamalar sayesinde bir 

fen bilimleri öğretmeni öğrencilerinin el becerilerini geliştirir. Ayrıca, öğrenciler bu 

aktiviteler yoluyla soyut kavramları somut hale dönüştürür, öğrendiklerini sorgular ve 

farklı durumlara uygular. Bir başka ifadeyle, deneyler yoluyla öğrenciler konuları 

ezberleme yerine, kendi yaptıkları deneyleri gözlemleyerek ve çıkarım yaparak anlamlı 

öğrenme gerçekleştirirler (Abrahams & Millar, 2008; Myers, 2004). Ayrıca, gözlem 

sonucu elde ettikleri bulgulardan öğrendiklerini sorgularlar ve neden-sonuç ilişkisi 

aramaya başlarlar (Haury, & Rillero, 1994). Dolayısıyla, bu süreçte fen bilimleri 

öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle, Özmen (2004), fen eğitimi 

programlarının okullardaki uygulayıcıları olan öğretmenlerin çağdaş bilgi, beceri ve 

tutumlara sahip olarak yetiştirilmelerinin önemini vurgulamıştır. Yukarıda bahsedilen 

nedenlerden dolayı, fen bilimleri öğretmenin niteliği fen eğitim ve öğretiminde önem 

kazanmaktadır (Appleton, 2006; Demirci, 1993). Dolayısıyla, nitelikli fen bilimleri 

öğretmenleri bilimsel konulara ilişkin düşünceler üretebilecek öğrenciler yetiştirmelidir. 

Ayrıca, onların bilimsel süreç becerilerini geliştirebilmeli ve fen derslerinde 

öğrendiklerini onlara günlük yaşamlarında uygulatabilecek yeterlikte olmalıdırlar 

(Appleton, 2006; Van Driel, Beijaard & Verloop, 2001). 
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Yukarıda açıklandığı gibi, deneylerle fen öğretiminin öğrencilerin öğrenmeleri 

üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Fakat deneylerin uygulama sürecinde 

öğretmenlerin karşılaştığı güçlüklerin neler olduğu (Coştu, Ayas, Çalık, Ünal, & 

Karataş, 2005; Kanlı & Yağbasan, 2008), öğretmenler açısından deney tasarımının ne 

derecede anlaşılır olduğu ve ders kitabında yer alan deneylerin dersin kazanımlarına 

uygun olup olmadığının da bilinmesi gerekmektedir (Geçer & Özel, 2012; Gömleksiz & 

Bulut, 2007). Ayrıca, öğretmenlerin laboratuvarı kullanmamalarının veya etkili bir 

şekilde kullanmamalarının da sebepleri araştırılmalıdır. Gürdal (1991) fen eğitiminde 

laboratuvar kullanımının okulun gelişmişlik ve sosyoekonomik düzeyi ile arttığını 

belirtmiş ve fen bilgisi öğretmenlerinin laboratuvarı kullanmama sebebi olarak 

okullarındaki malzemelerin yetersizliğini göstermiştir. 

Alan yazın incelendiğinde, laboratuvar kullanmanın önemi ve gerekliliği üzerine 

çok sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Erten, 1993; Hofstein & Mamlok-Naaman, 2007; 

Hofstein, Nahum & Shore, 2001; Kang & Wallace, 2005; Uluçınar, Cansaran & Karaca, 

2004). Fakat öğretmenlerin deneyleri tasarlayabilmek için sahip olmaları gereken 

pedagojik alan bilgilerini, bu deneylerin uygulama sürecinde karşılaştıkları güçlükleri 

ve buna dair görüşlerini araştıran çalışmaların sayısı oldukça az bulunmuştur (Aydoğdu 

& Ergin 2009; Güven & Gürdal, 2002; Kılıç, 2003; Kocakülah & Savaş, 2011). 

Dolayısıyla bu çalışmada, fen bilimleri öğretmenlerinin, fen deneylerini uygulama 

becerileri hakkındaki görüşlerinin saptanması ve deneylerle zenginleştirilmiş fen 

derslerini ne ölçüde uygulayabildikleri araştırılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin deneyleri 

uygulama esnasında yaşadıkları sorunlara getirdikleri çözüm önerilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Ek olarak, deneylerin öğrenme üzerine herhangi bir etkisinin olup 

olmadığına dair öğretmen görüşleri de alınmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır. 

Araştırma Sorusu 

Kayseri ilinde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin fen deneylerinin 

tasarımına, uygulama sürecine ve deneylerin öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki 

katkısına ilişkin görüşleri nelerdir? 

Alt Problemler 

 Fen bilimleri öğretmenlerinin fen deneylerinin uygulama sürecine ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

 Fen bilimleri öğretmenlerinin fen deneylerinin tasarımına ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

 Deneylerin öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki katkısına ilişkin fen bilimleri 

öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 
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Yöntem 

Çalışmanın Deseni 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik (olgubilim) desen 

kullanılmıştır çünkü deneylerin uygulama, tasarım ve öğrencilerin öğrenme sürecine 

yönelik fen bilimleri öğretmenlerinin düşüncelerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

İnsanlar, aynı olayları farklı şekilde anlayabilir ve yorumlayabilirler. Bu yüzden, 

olgubilim araştırmalarının konusu, insanların karşılaştıkları olgulardan ne algıladıkları 

ve deneyimlerinin neler olduğudur. Bir başka ifadeyle, olgubilim insanların bir olguyu 

anlarken ve yorumlarken ortaya koydukları farklı yolları tanımlar (Merriam, 2009; 

Yıldırım & Şimşek, 2011). 

Çalışma Grubu 

Bu çalışma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Kayseri ilinde Millî Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda görev yapan ve lisansüstü eğitimlerine devam etmekte 

olan üç fen bilimleri öğretmeni ile yürütülmüştür. Katılımcılar, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Buradaki amaç, 

küçük bir örneklem oluşturarak bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede 

yansıtmaktır. (Creswell, 2009; Patton, 2002). Bu amaçla, maksimum çeşitliliği 

yansıtacak şekilde Tablo-1’de özellikleri verilen öğretmenlerle çalışılmıştır. 

Araştırmada yer alan öğretmenler Ö1, Ö2 ve Ö3 şeklinde kodlanmıştır. 

 

Tablo 1  

Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Katılımcılar Cinsiyet Yaş Kıdem Ünvan 

Ö1 Erkek 28 6 yıl Okul müdürü 

Ö2 Kadın 24 1 yıl Öğretmen 

Ö3 Kadın 26 3 yıl Öğretmen 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme araştırmacıya ekstra soru sorma imkânı 

sunarak sağladığı esneklik nedeni ile tercih edilir (Glesne, 2010). Araştırmada görüşme 

formu soruları alan-yazından yararlanılarak oluşturulmuştur (Akgün, Gönen & Yılmaz, 

2005; Kuru & Tatar, 2009; Taşkesenligil & Tosun, 2012). Bu formda yer alan sorular, 

alanında uzman iki fen eğitimcisinin görüşleri doğrultusunda incelenmiş ve soru 1, soru 

4, soru 7 ve soru 13 yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, soru 10 ile soru 15 birleştirilerek 

görüşme formuna son hâli verilmiştir. Görüşme formu iki bölümden oluşmuştur. Birinci 

bölümde katılımcıların kişisel özelliklerine ilişkin sorular, ikinci bölümde ise 

öğretmenlerin deney tasarımı ve uygulamaları ile deneylerin öğrencilerin öğrenmeleri 
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üzerindeki katkısına ilişkin görüşlerini almak üzere hazırlanmış 15 adet açık uçlu soru 

bulunmaktadır. Görüşmeler ortalama 20 dakika sürmüştür. Görüşmeler, sessiz bir 

ortamda yapılmış ve ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Görüşme, uygulamanın 

ardından metne dökülmüştür.  

Verilerin Analizi 

Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde, betimsel analiz kullanılmıştır. 

Bu amaçla, veriler daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmiş ve 

yorumlanmıştır. Ayrıca, araştırmacılar bireylerin görüşlerini iç geçerliği artırmak 

amacıyla doğrudan alıntılarla sunmuştur. Böylece, bulgular okuyucuya özetlenmiş ve 

yorumlanmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Yapılan analiz sonucunda Tablo 2’deki 

kategori, tema ve kodlar belirlenmiştir. Örneğin, görüşmenin ilk sorusu için uygulama 

açısından deneylerin düzeye uygun olup olmadığı sorulduğundan verilen cevaplara göre 

düzeye uygunluk kodu oluşturulmuştur. Bu kodun teması ise deney olarak 

belirlenmiştir.  

 

Tablo 2 

Görüşme Sonucu Elde Edilen Kategori, Tema ve Kodlar 

Kategori No Tema Kod 

Uygulama 

1 Deney  Düzeye uygunluk  

2 Uygulama durumu Evet, Hayır 

3 Uygulama ortamı Yok  

4 Uygulamadaki güçlükler Zaman, Mekân, Malzeme  

5 Deneylerin derse katkısı Olumlu 

 6 Öğretmen yeterliği Yeterli, Eksik 

Tasarım 
7 Zümre öğretmeni Katkısı var, Katkısı yok 

8 Kaynak çeşidi Dergi, internet, kaynak kitap 

Öğrenme 

9 Öğrenci katılımı Aktif, Pasif 

10 Öğrenciye katkısı 
Akademik gelişim, Sosyal gelişim, Gerçek 

hayatla bağlantı 

11 Tutum ve başarı Olumlu  

12 Diğer derslerle ilişki 
Matematik, Beden eğitimi, Din kültürü ve 

ahlak bilgisi 

 

Geçerlik ve Güvenirlik 

İç geçerlik. İç geçerliği artırmak amacıyla, görüşmeler sessiz bir ortamda 

yapılmış ve ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Daha sonra, görüşmeler metne 
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dökülmüş ve bir kopyası da katılımcıya verilerek teyidi alınmıştır. Bu sayede katılımcı 

ile araştırmacılar uzun süreli etkileşim sağlamıştır. Ayrıca, oluşturulan görüşme formu 

uzman görüşüne sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bulgular kısmında ise 

katılımcıların ifadeleri doğrudan alıntılar yoluyla verilerek iç geçerlik artırılmıştır. Fakat 

bu çalışmada veri, örneklem, metot çeşitlemesi bulunmamaktadır. 

Dış geçerlik. Araştırmadaki katılımcılara dair özellikler, araştırmanın yöntemi, 

bu yöntemin kullanılma nedeni ve veriler ayrıntılı bir şekilde sunularak dış geçerlik 

artırılmaya çalışılmıştır. 

İç güvenirlik. Bulgular yorum yapılmadan doğrudan alıntı yapılarak verilmiştir 

ve oluşturulan kodlar-temalar uzman görüşüne sunularak gerekli düzeltmeler 

yapılmıştır. 

Dış güvenirlik. Araştırmanın sonuçları ile bulgularının uygun olup olmadığını 

anlamak amacıyla bu iki bölüm alanında uzman iki fen eğitimcisine sunulmuştur.  

Bulgular 

Bulgular, Tablo 2 de verilen kategori ve temalar doğrultusunda ele alınmıştır. Bu 

temalardan elde edilen bulgular aşağıda kategori başlıkları dikkate alınarak 

sunulmuştur. 

Uygulama 

Deney teması altında, görüşmenin ilk sorusunda öğretmenlerin ders kitaplarında 

yer alan deneylere ilişkin görüşleri alınmıştır. Katılımcıların tümü ders kitaplarındaki 

deneyleri öğrencilerin düzeyine uygun bulurken Ö1 deneylerin çok vakit aldığını ve 

tamamını uygulayamadığını ifade etmiştir. 

Görüşmede uygulama teması için ikinci olarak; “İlköğretim Fen Bilimleri Ders 

kitabında yer alan deneylerin hepsini uygulayabiliyor musunuz?” sorusu yöneltilmiş, 

verilen cevaplar incelendiğinde uygulanabilirlik açısından, Ö3 deneyleri uyguladığını 

belirtmiştir. Ö1 ve Ö2 ise her konuda deney yapamadıklarını ancak kolay temin 

edebildikleri malzemelerle yapabildikleri deneyleri uyguladıklarını söylemişlerdir. Ö3 

bu durumu “okulumuzda malzeme var. O nedenle genellikle uygulamaya çalışıyorum. 

Hem onlar hazırlıklı gelsin hem de ben de hazırlıklı geleyim diye öğrencilere o 

etkinlikleri dağıtıyorum. Bu nedenle de çoğunlukla uygulayabiliyorum.” şeklinde 

açıklamıştır. Ö2 ise “hayır, ben bir köy okulunda çalışıyorum. Orada yeterli malzeme 

yok. Hatta dinamometreyi de ben kendim temin ettim. İsterdim ki bu gösteri deneyi 

değil, tamamen öğrencilerin kendi yaptığı bir deney olsun. Bunun için de tabi ki 

malzeme gerekir. Hepsini yapmıyorum” demiştir. 

Deneylerin uygulama ortamı açısından, öğretmenlerin karşılaştığı güçlükler 

irdelenmiş ve tüm katılımcılar okullarında laboratuvar bulunmadığını belirtmişlerdir. 

Ayrıca yeterli malzeme bulamadıklarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdir  
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Üç katılımcı da zaman, mekân ve malzeme açısından yaşadıkları sıkıntılardan 

dolayı deneyleri uygulama esnasında güçlükler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin 

Ö3, zaman açısından sıkıntı yaşadığını, deneylerin uygulanmasının bir ders saatini 

kapsadığını ve bu durumda da konu olarak geride kaldığını belirtmiştir.  

Görüşme esnasında, “Fen dersinde, deney uygulamaları öğrencilerin derse ve 

okula karşı ilgilerinde önemli bir değişikliğe neden oluyor mu?” sorusu sorulmuş ve 

katılımcıların tamamı öğrencilerin fen dersine yönelik ilgilerindeki değişimin olumlu 

yönde olduğunu belirtmişlerdir. Ö3, bu durumu, “o kadar ilginç etkinlikler var ki, hiç 

katılmayan öğrenci bile böyle benim yanıma gelmek istiyor.” cümleleriyle açıklamıştır. 

Görüşmede öğretmen yeterliği irdelenmiş ve “Deneyleri uygularken fen alan 

bilgisi ve pedagojik alan bilginizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu 

yöneltilmiştir. Ö1 ve Ö2, fen ve pedagojik alan bilgilerinin yeterli olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bu durumu, Ö2 “… Hem alan konusunda hem de formasyon konusunda 

eksiğim var, ama deneyi yapamayacak kadar değil. Zaten üniversitedeki laboratuvar 

derslerimizde de bunların birçoğunu yaptık” cümleleriyle açıklamıştır. Ö3 ise alan 

bilgisinde eksiklik olduğunu “üniversitede gördüğümüz şeyler burada kesinlikle bire bir 

yaşantıyı tam karşılamamıştır. Eksiklerim olduğunu da düşünüyorum. Üniversite 

eğitiminde kalite daha da artırılmalı sanıyorum. O kadar etkinlik var ki hiç 

görmediğimiz malzemeler var. Yeterli olduğunu düşünmüyorum.” cümleleriyle 

açıklamıştır. Ö2 kendisini deneyleri uygulama sürecinde yeterli görmesine rağmen, Ö3 

ile paralel olarak deneyleri uygulama sürecine ilişkin üniversite eğitiminin önemi 

üzerinde durmuş ve laboratuvar derslerinin üniversite eğitiminin son iki senesi yerine 

tüm dönemlere yayılması gerektiğini ifade etmiştir.  

Deney Tasarımı 

Çalışmanın ikinci araştırma sorusuna cevap vermesi açısından, deney tasarımına 

yönelik katılımcılara zümre öğretmenleriyle görüş alışverişinde bulunup bulunmadıkları 

sorulmuştur. Bu soruya Ö1 ve Ö2 okullarında zümre öğretmeni bulunmadığını ve 

tasarım açısından fikir alışverişi yapabilme imkânlarının olmadığını belirtmişlerdir. Ö3 

ise okulunda ve görev yaptığı ilçedeki fen öğretmenleriyle iletişim hâlinde bulunduğunu 

belirtmiş ve bu durumun deney tasarımı sürecine olumlu yönde katkı sağladığını ifade 

etmiştir. Örneğin, deney tasarımında laboratuvardaki deney malzemelerinin nasıl 

kullanılacağına dair fikir sahibi olmadığı durumlarda farklı okullarda görev yapan fen 

bilimleri öğretmenleri ile fikir alışverişinde bulunduğunu belirtmiştir. 

Deneyleri tasarlama aşamasında katılımcıların ders kitabı dışında ne tür 

kaynaklardan yararlandıkları araştırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Ö1, “Deneylerin 

olduğu bir dergi var. … Fizik dergileri. O dergileri sıkça kullanıyorum.” cümleleriyle 

açıklarken, Ö2 kodlu kadın katılımcı deneyler için kullandığı kaynak olarak internetten 

animasyonları izlediğini ve tasarım hakkında fikir aldığını belirtmiştir. Ayrıca, günlük 

yaşamda kullandığı malzemeleri deneyleri tasarlamak için kullandığını ifade etmiştir. 

Örneğin, eğik düzlem deneyi için cetvelle tasarım yaptığını şu cümlelerle açıklamıştır: 

“…Mesela tahtayla eğik düzlem yapmak gerekiyor, matematik sınıfından bir tane cetvel 
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alıyoruz ve ters çeviriyoruz, rampa olarak kullanıyoruz. Altına kitap koyuyoruz …” 

Suyun kaldırma kuvvetini gösteren deneyi tasarlama aşamasında ise okulunda ağırlık 

takımı, ip ve beher olmadığı için havan, bakır tel ve leğeni nasıl kullandığını şu 

cümlelerle açıklamıştır: “…Bizim ağırlık takımımız yoktu… Laboratuvarda havan var, 

onu kullandık. Onu ağırlık olarak ucuna astık, ipimiz yoktu ve kablo kullandık, 

kablonun içindeki bakırları çıkarttık ve onları sardık. Beherlerin ağzı dardı, bizim o 

kadar ağırlık takımımız olmadığı için çok geniş bir materyal oldu. Mutfaktan leğeni 

getirip kullandık…” Bir diğer kadın katılımcı olan Ö3 ise yararlandığı kaynakları “test 

kitapları (çalışma yaprakları olan etkinlik kitaplarını kastediyor) var orada da güzel 

etkinlikler var. Bu nedenle onları da kullandığım oluyor.” şeklinde açıklamıştır. 

Öğrenme 

Çalışmanın üçüncü araştırma sorusuna cevap bulmak için deneylerin, öğrenci 

katılımı açısından öğrenmeye nasıl bir etkisinin olduğu sorulmuştur. Katılımcılardan Ö1 

ve Ö3 anlamlı öğrenmenin olması için öğrencilerin deneylere aktif katılması gerektiğini, 

Ö2 ise aktif katılımın yanında pasif katılımın da anlamlı öğrenme açısından etkili 

olacağını savunmuşlardır. Ayrıca, katılımcıların tümü öğrencilerin bu süreçte aktif veya 

pasif olmalarının deney çeşidine göre değişebileceğini ifade etmişlerdir. Ö1 kodlu erkek 

katılımcı: “Bazı deneylerde sadece gösteri deneyleri yapılabilir. Yani deneylerin hepsini 

kesin çizgilerle çizmemek lazım. Kesinlikle gösteri, kesinlikle öğrencinin de katılacağı 

değil, bu deneylerin içinde öğrencilerin aktif katılacağı deneyler de olacak. Bazıları 

gösteri olması lazım, bazıları öğrencilerin katıldığı deneyler olması lazım”. 

Deneylerin öğrencilere katkısı hakkındaki katılımcı görüşleri akademik, sosyal 

ve gerçek hayat kodları altında ele alınmıştır. Ö1 deneylerin öğrencilere katkısının 

akademik ve sosyal yönden olduğunu “Fen deneyleri öğrencilerin bilimsel düşünme 

süreçlerini geliştiriyor. Bu da akademik katkı sağlıyor. Deneyler yapıldıkça öğrenci 

sanki öğretmeni daha çok seviyor, sosyalleşiyor, ona karşı olumlu duygular 

geliştiriyor” cümleleriyle savunmuştur. Aynı katılımcı, fen konularının deneylerle omuz 

omuza gitmesi gerektiğini de ifade etmiştir. Gerekçe olarak da “…soyut kavramlar 

içeren fen bilgisi konuları deneylerle desteklenmesi durumunda somutlaştırılır, bu da 

anlamlı öğrenmeyi sağlar. Bu nedenle etle tırnak gibi deneylerle fen ayrılmamalıdır.” 

şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

Ö1 ile benzer şekilde Ö2 de deneylerin öğrencilere katkısının akademik ve 

sosyal yönden olduğunu “konuyu daha iyi anlıyorlar. Hem akademik yönden hem 

sosyal açıdan çocukların gelişimine katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Yani deneysiz 

fen olmaz” sözleriyle belirtmiştir. 

Ö3 isimli katılımcı ise, bu konudaki fikrini “diyelim ki kitapta etkinlik olmasaydı 

gerçekten etkinlik yapma gereği duyardım. Öğrenci orada anlamıyor, onu anlamasını 

nasıl sağlarım diye düşünerek, tabi ki kendim etkinlik bulurdum.” şeklinde belirtmiştir.  

Ö3 ise diğerlerinden farklı olarak öğrencilerin gerçek hayatla bağlantı kurmada 

deneylerin faydalı olacağını ifade etmiştir. Bu durumu, “öğrenci gerçek hayatla 

bağlantı kuruyor. Mesela bir elektrik konusunda diyelim ki güç kaynağı kullanıyor. Onu 
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bir pille aynı şeyi yaptığını fark etmesini sağlıyor. Grupça yapılan etkinlikler var. O 

etkinlikler sırasında öğrenciler birbirleriyle iletişime geçtiği için tabi ki sosyal açıdan 

öğretmenle, arkadaşlarıyla faydasını görüyorlardır. Öğrenciler dediğim gibi hiç derse 

ilgisi olmayan veya yeteneği olmayan öğrenciler olabilir. Ama etkinlikler öğrencilerin 

ilgisini çekiyor” ifadesiyle açıklamıştır. 

“Deney sonrasında deneye katılan öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı tutum 

ve başarıları açısından farklılık gözlemliyor musunuz?” şeklinde öğretmenlere soru 

yöneltildiğinde, katılımcıların tamamı olumlu yönde bir değişim gözlediklerini 

belirtmişlerdir. 

Görüşmelerde öğretmenlere deneylerin uygulanması esnasında diğer derslerdeki 

alan bilgisine ihtiyaç duyup duymadıkları sorulduğunda, üç katılımcı da özellikle 

matematik kavramlarına ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılara en çok hangi 

konunun işlenmesi esnasında matematik kavramlarına ihtiyaç duydukları sorulduğunda 

ise yine ortak bir cevap olarak sürat konusunda öğrencilerin konuyu anlayabildiklerini 

fakat matematiksel işlemler (dört işlem ve grafik yorumlama becerileri) kısmında 

eksiklik yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, Ö2 isimli katılımcı Ö1 ve Ö3 gibi fen 

konularını anlatırken matematik kavramlarına ihtiyaç duymuştur. Ayrıca, Ö2 din 

kültürü ve ahlak bilgisi ile beden eğitimi derslerinde bahsedilen kavramlara da ihtiyaç 

duyduğunu belirtmiştir. Ö2 bu durumu “din kültüründe bile öyle, mesela alkol konusu 

açıldı. .Ben fen öğretmeni olarak bunun sağlığınıza bakan yönünü açıklıyorum ama din 

kültüründe farklı yönden yapıyor. Beden eğitimi dersinde de öyle, kaslarınızın 

çalıştığını gösteriyoruz beden eğitimi dersinde bunların uygulamalarını yapabilirler.” 

şeklinde açıklamıştır.  

Sonuç ve Tartışma 

Uygulama 

Deneyleri uygulama süreci açısından öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, 

katılımcılar ders kitaplarındaki deneylerin öğrencilerin gelişim düzeyine göre 

hazırlandığını belirtmişlerdir. Benzer olarak, Aydın & Çakıroğlu (2010) ve Erten 

(1993)’in çalışmalarında yer alan öğretmenler de ders kitaplarında yer alan deneylerin 

öğrencilerin öğrenme düzeyine uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Fakat Aydoğdu & 

Şırahane (2012), öğretmen adayları ile yaptıkları çalışmalarında deneylerin kitaplarda 

açık net ve anlaşılır olarak yazılmadığını düşünen öğretmen adaylarının oranını %30 

olarak belirtmişlerdir. Bu nedenle de çalışmalar arasında bu açıdan farklılık 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ders kitaplarının 

deneyler açısından öğrencilerin öğrenme düzeyine uygun olacak şekilde hazırlanması 

gerektiği sonucuna ulaşılabilir (Chang, & Weng, 2000; Kang & Wallace, 2005). 

Öğretmenler, derslerinde deney uygulamalarına öğrencilerinin konuları daha iyi 

anlamalarını ve öğrenmelerini sağladığı için yer verdiklerini belirtmişlerdir. Bu 

çalışmanın sonuçlarından farklı olarak, Aydoğdu & Şırahane (2012) öğretmenlerin 

laboratuar/alan bilgisi, tedbir alma, uygulama becerisi ve sınıfa hâkimiyet eksikliği ve 

Güneş, Şener, Germi & Can (2013) ise zaman kaybı, laboratuvar ve araç-gereç 
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yetersizliği bakımından deneyleri sınıflarında uygulamadıklarını tespit etmişlerdir. Bu 

çalışmada öğretmenlerin okullarında laboratuvar olmamasına rağmen deneyleri 

sınıflarında uyguluyor olmalarının nedeni olarak lisansüstü eğitim aldıkları için 

deneylerin öneminin farkında olmaları ve öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine katkı 

sunma isteklerinin yüksek düzeyde olması gösterilebilir. Bu çalışmada uygulama 

ortamları olmamasına rağmen deneyleri uygulayan öğretmenler olmasına rağmen, bu 

durum her zaman böyle olmayabilir. Bu sebepten dolayı deneyleri uygulamak için 

laboratuvarların etkili ve malzemeler açısından yeterli olması gerekmektedir (Kang & 

Wallace, 2005; Koç & Bayraktar, 2013).  

Öğretmenler deney uygulamaları esnasında karşılaştıkları güçlükleri zaman, 

mekân ve malzeme açısından değerlendirmişlerdir. Benzer olarak alan-yazında da, 

deneylerin uygulanmasındaki güçlükler olarak zaman (Buluş Kırıkkaya, 2009; Erten, 

1993; Güneş & diğerleri 2013; Kılıç, 2003; Uluçınar, Doğan & Kaya, 2008), mekân 

(Uluçınar, Doğan & Kaya, 2008) ve malzeme eksikliği (Buluş Kırıkkaya, 2009; Güneş 

& diğerleri 2013; Koç & Bayraktar, 2013; Uluçınar & diğerleri 2008) tespit edilmiştir. 

Her ne kadar zaman, mekân ve malzeme açısından uygulamada sıkıntılar yaşansa da 

öğretmenlerin bunu bahane etmeden günlük yaşamdan basit malzemeler kullanarak 

derslerinde deneyleri uygulayabilirler. (Uysal & Eryılmaz, 2002). Böylece, basit 

malzemeler öğrencilerin bu malzemeleri kullanabilme becerisini artırır ve deneylerin 

sonuçlarını yorumlamada onlara kolaylık sağlar (Haury & Rillero, 1994). 

Bu çalışmada, üç katılımcının görüşleri doğrultusunda deney uygulamalarının 

öğrencilere katkısına yönelik, deneylerin öğrencileri fen dersine karşı daha meraklı ve 

ilgili hale getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, Akpınar & Ergin (2005) ve 

Koç & Bayraktar, (2013) çalışmalarında deneylerin derse katkısının olumlu olduğunu 

ifade etmişlerdir. Örneğin, Akpınar & Ergin (2005) dokuz öğrenci ile görüşme 

yaptıkları çalışmalarında, deneyler yaparak fen bilgisi dersini alan öğrencilerin fene 

karşı tutumlarının, geleneksel öğretim ile öğrenim gören öğrencilere göre daha olumlu 

olduğunu belirtmişlerdir. Buradan da anlaşıldığı gibi öğrencilerin fene karşı ilgisini 

olumlu bir şekilde artırabilmek için sınıf içinde fen öğretmenlerinin deneyleri 

uygulamalarının gerekli olduğu görülmektedir.  

Deneyleri uygulama sürecinde katılımcılardan ikisi uygulama sürecinde 

pedagojik alan bilgisi açısından kendilerini yeterli görmüşlerdir. Diğer katılımcı (Ö3) 

üniversitede aldığı laboratuvar derslerinin eksikliğini gerekçe göstererek kendisinin 

pedagojik alan bilgisini deneyleri uygulayabilme açısından yetersiz bulmuştur. Benzer 

olarak Erten (1993) çalışmasında öğretmenlerin deneyleri uygulama açısından yeterli ve 

yetersiz olarak sınıflamıştır. Buradan da görüldüğü gibi üniversite eğitimi esnasında 

laboratuvar derslerinde öğretmen adaylarına deneyleri daha fazla uygulama imkânı 

sağlanmalıdır (Güneş & diğerleri 2013; Koç & Bayraktar, 2013). Öte yandan, kendisini 

yeterli gören Ö2 bu durumu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) fen alanına ait 

soruların eklenmesi ve bunun sonucunda bu alana daha dikkatli çalışmasıyla 

açıklamıştır. Dolayısıyla, laboratuvar kullanabilme ve deneyleri uygulayabilme 
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açısından öğretmen adaylarının hatta öğretmenlerin belirli bir yeterlikte olmaları ve bu 

yeterliği kontrol edecek mekanizmaların bulunması gerekmektedir.  

Bu çalışmada deney uygulamalarının fen öğretimindeki önemi çeşitli yönleriyle 

ele alınmıştır. Sonuç olarak, fen dersinde öğrencilerin yaparak- yaşayarak öğrenmelerini 

sağlaması amacıyla fen derslerinde deneylerin uygulanmasına ağırlık verilmelidir.  

Tasarım 

Zümre öğretmenleri ile fikir alışverişinde bulunmanın deney tasarımına yönelik 

katkısı olup olmadığı konusunda, diğer iki katılımcı gibi Ö3 de okulunda başka fen 

bilimleri öğretmeninin bulunmadığını belirtmiştir. Bu yüzden katılımcılar okullarında 

deney tasarımı açısından diğer öğretmenlerden yardım alamadıklarını ifade etmişlerdir. 

Bununla birlikte Ö3, görev yaptığı ilçe merkezindeki diğer fen bilimleri öğretmenleri ile 

fikir alışverişinde bulunduğunu bunun da kendisine deney tasarımı açısından olumlu 

katkı sağladığını belirtmiştir. Özellikle göreve yeni başlayan fen bilimleri 

öğretmenlerinin deney tasarımına ilişkin bakış açılarının gelişmesi için okullarda diğer 

öğretmenlerle fikir alışverişlerinde bulunmaları büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca, 

bilindiği gibi göreve yeni başlayan fen bilimleri öğretmenlerine rehberlik edecek 

öğretmenler bulunması gerekmektedir. Bu rehber öğretmenlerinde fen bilimleri 

öğretmeni olması onların mesleki açıdan gelişimine olumlu yönde bir katkı sunacaktır. 

Katılımcılar deney tasarımı için etkinlik kitapları, İnternet ve dergilerden 

yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Deney tasarımına yönelik görüşleri alınan Ö2 okulda 

malzeme olmamasına rağmen, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerisini 

kullanarak deney tasarımı yapabilmiştir. Buradan hareketle, fen bilimleri öğretmenleri 

okullarında deney malzemeleri bulunmamasını bir bahane olarak görmemeli ve günlük 

hayatta her yerden temin edilebilecek basit araç-gereçlerle deneylerini 

tasarlayabilmelidirler. Bir başka ifadeyle, onlar sadece ders kitaplarına bağlı kalmayıp, 

problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini etkin bir şekilde kullanmalıdırlar 

(Aktamış & Ergin, 2006; Uysal & Eryılmaz, 2002). Öğretmenin basit malzemeler 

kullanarak deney tasarlaması ve sınıf içinde uygulaması öğrencileri sınıf içinde motive 

ettiği gibi sınıf dışında da onların kendi deneylerini tasarlamalarına ışık tutacaktır 

(Uysal & Eryılmaz, 2002). Ayrıca bu durum öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini 

geliştirir (Mabie & Baker, 1996; Wilke & Straits, 2005). 

Öğrenme 

Katılımcıların düşüncelerine göre, öğrencilerin deneylere aktif olarak 

katılımlarının onların anlamlı öğrenmelerine katkı sunacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Benzer şekilde, Hançer, Şensoy & Yıldırım (2003) ve Koç & Bayraktar (2013) 

öğrencilerin aktif olmasını sağlayacak deneysel öğretim yöntemlerinin ve tekniklerinin 

fen derslerinde kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle, öğrencilerin aktif 

olmasını sağlayacak bu stratejiler kullanılmazsa anlamlı öğrenme gerçekleşmediği için 

onlar kendilerine sunulan yeni bilgileri ezberleme yoluna giderler ya da bilimsel 

olmayan kavram yanılgıları geliştirirler. Bu nedenle fen eğitimi ve öğretimi deneyleri 
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göz ardı etmeden öğrencileri pasif konumdan aktif konuma getirebilecek şekilde 

planlanmalı ve uygulanmalıdır (Tiberghien & diğerleri 2001; Tsai, 2003).  

Güven & Gürdal (2002), 64 katılımcı ile yaptıkları çalışmalarında, deneyle 

öğretim stratejisinin başarıyı arttırmada düz anlatım yöntemine göre daha etkili 

olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmada da görüşmelerden elde edilen verilere göre 

benzer şekilde, deneylerin öğrencilerin konuyu daha iyi algılamalarını sağladığı, 

akademik başarılarını artırdığı (Hofstein & Mamlok-Naaman, 2007; Hofstein, Nahum & 

Shore, 2001; Koray, Köksal, Özdemir, & Presley, 2007; Uluçınar & diğerleri 2004), 

sosyal gelişimlerini hızlandırdığı, tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği (Erten, 1993; 

Koç & Bayraktar, 2013) ve gerçek hayatla bağlantıyı kurmada onlara kolaylık sağladığı 

(Güneş & diğerleri 2013) sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer çalışma olarak, Aydoğdu & 

Ergin (2008) deneylerin, öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerini anlamlı bir fark 

oluşturacak düzeyde geliştirdiğini belirtmiştir. Bu araştırmada da benzer şekilde 

katılımcılar fen dersindeki deneylerin öğrencilerin bilimsel düşünme süreçlerini 

geliştirdiğini ve onların akademik başarılarına katkı sağladığını ifade etmişlerdir. 

Hançer, Şensoy & Yıldırım (2003) ise deneylerle konuların desteklenmesi gerektiğini 

ve buluş yolu ile öğrencilerin sonuca ulaşmasının sağlanması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Bu nedenle deneyler fen bilgisi öğretmenleri tarafından önemsenmeli ve 

anlamlı öğrenmeye katkı sunacağı için bir öğretim stratejisi olarak kullanılmalıdır 

(Aydoğdu, 2000; Haury, & Rillero, 1994). 

Öğrenme açısından, deneylerle zenginleştirilmiş fen bilimleri dersinin diğer 

derslerle ilişkisinin önemli olduğu ve matematik dersi ile iş birliğinin deneylerin 

öğrenme üzerine katkısını artıracağı sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin, özellikle kuvvet ve 

hareket konularında yer alan deneylerde gerekli olan grafik çizimleri için öğrencilerin 

matematik dersinde öğrendiği “grafik çizimi ve yorumlanması” kazanımı onların 

deneylerin sonuçlarını yorumlamalarına katkı sağlayacaktır. Benzer şekilde, Çetin 

(2013) 345 fen öğretmen adayı ile yaptığı çalışmada, fen ve matematiğin sayısal dersler 

olarak iç içe olduğunu ve fendeki nicel ölçümlerin matematik bilmeden doğru bir 

şekilde ifade edilemeyeceğini belirtmişlerdir. Fen derslerinde bilimsel araştırma 

yöntemlerinin bilinmesinin yanında soyut düşünme becerilerinin önemi büyüktür. Bu 

nedenle matematikteki soyut değişkenlerin fen dersi ile ilişkilendirilmesi anlamlı 

öğrenmenin gerçekleşmesi için önemlidir (Çetin, 2013). 

Öneriler 

Çalışmada deneylerin uygulanması açısından özellikle zaman, mekân ve 

malzeme açısından çeşitli sıkıntıların çekildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, fen 

bilimleri öğretmenlerinin deneyleri uygulayabilecekleri laboratuvarlar ya da benzeri 

ortamlar sağlanmalıdır. Okullarda deney malzemeleri temin edilmelidir. Öte yandan 

ders kitabı içeriğine basit malzemelerle yapılabilecek deneyler konulabilir ya da 

öğretmenler imkânları dâhilinde basit malzemeler ile yapılabilecek deneyleri tercih 

edebilirler. Programı yetiştirme bakımından da hazırlaması fazla zaman almayan 

deneyler tercih edilebilir. Ek olarak eğitim fakültelerinin fen ile ilgili lisans dersleri 

içeriklerine laboratuvar uygulamaları saatlerinin artırılması sağlanabilir. 
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Deneylerin tasarlanması konusunda da katılımcıların sıkıntı çektiği görülmüştür. 

Bu nedenle, fen ders kitaplarının içeriğindeki deneylerin hazırlık ve yapılış aşamaları 

daha ayrıntılı yazılabilir ve bu kısımlar görsel öğelerle desteklenebilir. Deney tasarlama 

ve uygulama konusunda da hizmet-içi eğitim kursları düzenlenebilir.  

Bu çalışmada deneylerin öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine katkı sağladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, onların anlamlı öğrenmelerini artıracak şekilde fen 

bilimleri dersleri tasarlanmalı ve öğrencileri aktif kılacak deneylere dayalı öğretim 

stratejileri uygulanmalıdır. 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

kullanılmıştır. Bununla birlikte, gözlem ve doküman analizi de kullanılarak veri 

çeşitlemesi yapılabilir. Bu da iç geçerliği artıracaktır. 

Bu konuda daha kapsamlı bir araştırma yapılabilir. Örneğin, sadece fen bilimleri 

öğretmenleri arasında değil, öğretmen adaylarıyla ve öğrencilerle yapılarak çalışma 

grubu genişletilebilir. 

Deneylerin uygulanmasına yönelik nicel bir çalışma yapılıp, fen dersinde deney 

uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına olan etkileri incelenebilir.  
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