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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Basit Elektrik Devreleri konusunda öğrencilerin başarısını 

ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aleti geliştirmektir. İlk olarak öğretim 

programı dikkate alınarak bir kazanım listesi hazırlanmış, sonra bu kazanımlara 

uygun sorular seçilmiştir. Test son halini almadan önce uzman görüşleri alınmış, 

yirmi öğrenciyle pilot çalışması yapılmış ve kapsam geçerliliği için test belirtke 

tablosu oluşturulmuştur. Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT) son halini 

aldıktan sonra 307 11.sınıf öğrencisine uygulanmış, test sonuçlarının güvenirlik 

katsayı (Cronbach alpha) 0,896 olarak bulunmuştur. Yapılan madde analizi 

(ITEMAN) ile testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 

0,554 ve 0,447 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar geliştirilen BEDBT ile geçerli ve 

güvenilir sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. Bazı soru maddeleri ise öğrencilerin 

başarı seviyelerine göre ayrıca tartışılmıştır. Sonuç olarak BEDBT hem diğer bilimsel 

çalışmalarda hem de müfredata uygun olarak hazırlanması dolayısıyla lise fizik 

öğretmenlerinin sınıf içi değerlendirme süreçlerinde kullanabilecekleri geçerli ve 

güvenilir bir ölçüm aracıdır.  
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ABSTRACT 

The aim of this study is to develop a valid and reliable instrument for assessing 

students’ achievement in Simple Electric Circuits Unit. Firstly, an objective list 

resembling high school physics curriculum was prepared, then suitable items were 

selected. Before the test got its final form, expert opinions were obtained, pilot study 

was conducted with 20 students, and a table of test specification was prepared for 

content and face validity. Afterwards, test was administered to 307 11
th

 grade students 

and reliability coefficient (Cronbach alpha) of 0.896 was found. Item analysis 

(ITEMAN) revealed mean item difficulty and item discrimination indices as 0.554 

and 0.447, respectively. Therefore, test results were said to be reliable and valid. 

Some items were discussed further with respect to students’ success levels. 

Conclusively, this test is a valid and reliable instrument for other scientific 

investigations and also for teachers’ routine assessment procedures since it matches 

with curriculum. 

 

Keywords: Achievement Test, Simple Electric Circuits, Physics Education, Test 

Development, Validity, Reliability. 
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GİRİŞ 

Basit elektrik devreleri öğrenciler tarafından anlaşılması ve başarılması güç 

bir konu olagelmiştir. Fizik eğitimi yazınında bu durumu destekleyecek çeşitli 

çalışmalar vardır (McDermott ve Shaffer, 1992; Shipstone, von Rhöneck, Jung, 

Karrqvist, Dupin, Joshua, ve Lieht, 1988). Gayet açıktır ki, basit elektrik devreleri ne 

ilk sınıflardaki öğrenciler için ne de daha ileri kademedeki öğrenciler için adı gibi 

basit bir konudur (Duit ve von Rhöneck, 1998). 

Fizik eğitimi yazınında Basit Elektrik Devreleri konusuna dair daha önce 

geliştirilmiş ölçüm araçları incelendiğinde bu araçların daha çok öğrencilerin kavram 

yanılgılarını ortaya çıkarmayı amaçladıkları görülmektedir. Halbuki, mevcut durumda 

bu testler kendi başlarına öğrencilerin bu konudaki başarılarını ölçmek için hem 

araştırmacılara hem de öğretmenlere geçerli ve güvenilir müstakil bir ölçüm aracı 

olamamaktadırlar. Uygulayıcılar bu test maddelerini kullanarak öğrencilerin konuyu 

kavramalarına dair bir çıkarımda bulunabilirler fakat topyekün bir başarı testine halen 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı test geliştirme basamaklarını dikkate alarak 11. sınıf 

öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri konusundaki başarılarını ortaya koyan geçerli 
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ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen 30 

maddelik Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT) 307 tane 11. sınıf 

öğrencisine uygulanmış ve geçerlik ve güvenirlik çalışması ile testin madde analizinin 

sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada lise öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri konusuna dair 

başarılarını ölçmek için bir başarı testi geliştirilip geçerlik ve güvenirlik incelemeleri 

yapılmıştır. Konuya ait kazanımlar lise fizik öğretim programına paralel olarak 

hazırlanmış, bu kazanımlara uygun sorular çeşitli kaynaklardan toplanmış ve revize 

edilmiştir. Test son şeklini almadan önce uzman görüşleri alınmış, 20 tane lise 

öğrencisine birebir olarak çözdürülmüştür. Teste son hali verildikten sonra 307 tane 

11. sınıf öğrencisine uygulanmış ve geçerlik güvenirlik katsayıları hesaplanmış, 

madde analizleri tamamlanmıştır. 

 

Örneklem 

Bu çalışmada örneklem kolaylık örneklemi (convenient sampling) yoluyla 

seçilmiştir (Fraenkel ve Wallen, 2006). 2008-2009 eğitim öğretim yılının ikinci 

döneminde Aydın ilinin merkezindeki üç Anadolu Lisesi’ndeki yedi, bir normal 

lisedeki iki ve Fen Lisesi’ndeki iki tane 11. sınıftan seçilen toplam 307 öğrenci bu 

çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Öğrencilerin çoğu 1992 yılı doğumludur ve 

cinsiyet dağılımı neredeyse eşittir. Örneklemin okullara ve cinsiyete göre dağılımı 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Örneklemin okullara ve cinsiyete göre dağılımı 

Okul Tipi Sınıf 

Öğrencilerin cinsiyeti ve 

sayıları 

Erkek Kadın Toplam 

Okul A (Anadolu 

Lisesi) 

A1 14 11 25 

A2 15 11 26 

Okul B (Normal Lise) 
B1 16 16 32 

B2 13 18 31 

Okul C (Anadolu C1 17 8 25 
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Lisesi) C2 11 17 28 

C3 13 14 27 

Okul D (Fen Lisesi) 
D1 14 10 24 

D2 14 10 24 

Okul E (Anadolu 

Lisesi) 

E1 18 15 33 

E2 15 17 32 

Toplam 11 160 147 307 

 

BEDBT’nin Geliştirilme Süreci 

Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT) araştırmacı tarafından 

öğrencilerin bu konudaki başarılarını değerlendirmek için geliştirilmiştir. Basit 

elektrik devreleri ünitesi, devre elemanları, potansiyel farkının ölçülmesi, direnç 

(Ohm Yasası, iletkenlerin direncinin bağlı olduğu faktörler ve özdirenç), elektrik 

devrelerinde akım (Seri devrede akım, paralel devrede akım, ana kol ve paralel 

kollarda akım), elektrik akımının yaptığı iş-Joule Kanunu (Elektromotor kuvvet 

(e.m.k), motorun verimi), üreteçlerin bağlanması (üreteçlerin seri ve paralel 

bağlanması) alt başlıklarını kapsamaktadır. Böylece BEDBT’nin 11. sınıf fizik 

öğretim programı dahilindeki basit elektrik devreleri ünitesinin içeriğini tam olarak 

kapsaması sağlanmıştır. BEDBT 24 tane çoktan seçmeli, 3 tane doğru-yanlış, ve üç 

tane de eşleştirme tipi sorudan oluşan 30 soruluk bir testtir. Soruların çoğunluğu 

çoktan seçmelidir, çünkü bu tip sorular hem daha kolay ve çabuk bir şekilde 

uygulanabilir hem de araştırmacının daha nesnel bir şekilde değerlendirmesine olanak 

sağlar (Gronlund ve Linn, 1990). Olası BEDBT puanları 0 ile 30 puan arasındadır ve 

yüksek puanlar basit elektrik devreleri konusunda daha yüksek bir başarıya işaret 

eder.  

Bu test geliştirilmeden önce basit elektrik devreleri ünitesine ait bütün bir 

üniteyi kapsayan yirmi maddelik bir kazanım listesi hazırlandı. Bu kazanımlar 

hazırlanırken kazanımların çok özel veya çok genel olmamasına, her bir kazanımın 

belirli ve açık sorularla ölçülebilmesine çalışıldı; bir başka deyişle belirsiz ve 

anlaşılmaz ifadelerden ve ‘bilmek,’ ‘anlamak’ gibi fiillerden kaçınıldı. Kazanım 

listesi bir fizik eğitimi uzmanı tarafından üç kez revize edildi, kazanım listesinin son 

versiyonu Ek 1’de verilmiştir. Bu yirmi kazanımın toplam otuz soru tarafından 

ölçülmesi planlandı. Sorulara karar verilirken fizik kitapları, soru bankaları, üniversite 
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giriş sınavı soruları, ilgili yazın ve daha önce diğer araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiş ölçüm araçlarını içeren geniş bir kaynak taraması yapıldı. Olası tüm 

sorular teker teker incelendi; ilgili kazanımlarla örtüşen soru maddeleri titizlikle 

seçildi. Daha sonra, kazanımların ve ilgili soruların basit elektrik devreleri ünitesini 

tam olarak kapsadığından ve her konunun yıllık planlarda konulara atfedilen tahmini 

sürelerle orantılı sayıda soruyla ölçüldüğünden emin olmak için bir test belirtke 

tablosu oluşturuldu. Bu tablo aynı zamanda içerik geçerliliği için de bir delil 

oluşturmaktadır. Bu belirtke tablosunda sorular ve kazanımlar Bloom Taksonomisinin 

bilişsel alanına göre düzenlendi. Son olarak, sorular test belirtke tablosu da göz 

önünde bulundurularak bir kez daha gözden geçirildi. Test belirtke tablosu Ek 2’de 

verilmiştir. Tablo 2 soruların alındıkları kaynakları göstermektedir. Daha önceki 

çalışmalardan alınan bazı sorular her bir soru sadece bir tek kazanımı ölçecek şekilde 

değiştirilmiştir. Bu amaçla, birden fazla kazanımı ölçen sorular, iki veya üç maddeye 

ayrılmıştır. Bu maddelerin herbiri ise esasında orjinal soruyu çözebilmek için gerekli 

olan çözüm adımlarıdır. Eklenen bu maddeler, Tablo 2’de araştırmacı tarafından 

geliştirilen sorular olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. BEDBT sorularının kaynakları 

Kaynaklar Soru numaraları 

Engelhardt ve Beichner (2004) 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16 

Taşlıdere (2002) 10, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

Hardal (2003) 10, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

Sencar Tokgöz (2007) 10, 14, 25, 26, 27 

Cohen, Eylon, ve Ganiel (1983) 17 

ÖSS 18, 23, 24 

ÖYS 19, 20, 21, 22 

Araştırmacının geliştirdikleri 1, 2, 8, 15 

 

Kapsam geçerliliğini sağlamak için BEDBT üniversitelerin Ortaöğretim Fen 

ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde görevli bir yardımcı  aga   ve bir 

doktor adayı araştırma görevlisi, ve en az sekiz yıl deneyimi olan üç lise fizik 

öğretmeni tarafından içerik ve format yönünden incelenmiştir. Tüm değerlendirenlere 

testin ana amacı hakkında bilgi verilmiş ve değerlendirmelerinin dayandırılması 

istenen kriterler de testle birlikte bir form halinde onlara sunulmuştur. Uzmanlara 
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testle birlikte verilen geri-dönüt formu Ek 3’de gösterilmiştir. Bu kriterler soruların 

sınıf düzeyine uygun olup olmadığı ve soruların tüm üniteyi gerektiği gibi temsil edip 

etmediği hakkındadır. Uzmanların değerlendirmeleri ışığında testte gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır. Örneğin, bir öğretmen testin 16. sorusunun iki seçeneğinin de 

aynı  İkisinin de parlaklığı artar.  ifadesi olduğunu farketmiştir; böylece seçenekler 

tekrar gözden geçirilmiş ve bir tanesi  İkisinin de parlaklığı azalır.  olarak 

değiştirilmiştir. Bütün uzmanlar, testin üniteyi tam olarak temsil ettiğini, dil zorluk 

seviyesinin uygun olduğunu, yazıların ve şekillerin büyüklüklerinin 11.sınıf 

öğrencileri için uygun olduğunu, ve testin uygulanması için bir ders saatinin yeterli 

olacağını belirtmişlerdir. Son olarak, uzmanların büyük bir çoğunluğu kazanımların 

sınıflandırılmasının ve onları ölçen soruların uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca, BEDBT’nin ilk ve son versiyonu ile son versiyona ait cevap anahtarı 

Ek 4’te verilmiştir. İlk versiyonda, test otuz sorudan oluşmaktadır; fakat bu testteki 

bazı soruları çözebilmek için öğrenciler birden fazla adımı çözmek zorundadırlar. 

Tüm sorular çoktan seçmeli olarak yazılmıştır. 15. soru gibi bazı sorularda çözüme 

ulaşmak için, dersin hedeflerinde olmamasına  aga   öğrenciler bir lambayı 

devreye nasıl bağlamaları gerektiğini bilmek zorundadırlar. Dolayısıyla böyle sorular 

testin ikinci ve üçüncü versiyonlarından çıkarılmışlardır. İkinci versiyonda, çözümü 

için birden fazla adımı gerektiren sorular her bir adım ayrı bir soru olacak şekilde 

yeniden yazılmıştır. Böylece daha  aga bir madde olan bir soru yerine şimdi iki veya 

üç madde olduğundan toplam soru sayısı artmıştır. Her bir kazanımın en azından bir 

soru ile ölçülmesi ve basit elektrik devreleri ünitesinin tüm konularının testte temsil 

edilmesi zorunlulukları göz önünde bulundurularak testten bazı sorular çıkartılmış ve 

toplam soru sayısı yine otuz olarak belirlenmiştir. Ayrıca teste eşleştirme ve doğru-

yanlış  aga  sorular da eklenmiştir. İkinci versiyonda belirgin olmayan veya 

görünmeyen sembollerin yeniden yazılması ve testin başına amacı ile ilgili bir 

açıklama eklenmesi ile üçüncü ve son versiyon BEDBT hazırlanmış ve 11. sınıf 

öğrencilerine uygulanmıştır. 

Bu test sınıflarda uygulanmadan  aga çeşitli sınıflardan 20 tane lise 

öğrencisine birebir uygulanarak, açık olmayan noktalar, yanlış anlaşılması olası 

ifadeler ve en uygun uygulama süresi hakkında bilgi toplanmıştır. Her bir öğrenci testi 
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sesli olarak çözüp testin dili, tüm soruları çözebilmek için gerekli  aga, ve testin 

zorluğu hakkında yorumda bulunmuşlardır. Testin dilini açık ve anlaşılır bulduklarını 

bir ders saatlik sürenin de tüm soruları çözebilmek için yeterli olduğunu belirtmişler, 

fakat soruları alıştıkları sorulara göre daha zor bulmuşlardır. Bunun nedeni olarak da 

soruların hesaplamalardan çok kavramsal anlama gerektirdiğini ve kendilerinin bu 

tarz sorulara alışık olmamaları ile açıklamışlardır. 
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BULGULAR 

BEDBT öğrencilere Basit Elektrik Devresi ünitesi işlendikten sonra 

uygulanmıştır. BEDBT’nin sonuçları için hesaplanan Cronbach α güvenilirlik 

katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Madde analizi ise ITEMAN madde analizi 

programı kullanarak yapılmıştır. Yapılan madde analizi ile testin ortalama madde 

güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0,554 ve 0,447 olarak hesaplanmıştır. Bu 

sonuçlar geliştirilen BEDBT ile geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşıldığını 

göstermektedir. Bu analizin sonucuna göre madde zorluk ve madde ayırıcılık 

endeksleri  aga  edilebilir düzeyde bulunmuştur. BEDBT sonuçlarının madde 

analizine dair bazı istatistiki veriler Tablo3’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 3. BEDBT için istatistikler 

 BEDBT 

Soru Sayısı 30 

Uygulanan kişi sayısı 307 

Ortalama 16,629 

Standart sapma 7.051 

Skewness 0.01 

Kurtosis -1.09 

Cronbach alpha 0.896 

Ortalama madde güçlüğü 0.554 

Ortalama madde ayırt ediciliği 0.447 

 

Bu aşamada bazı BEDBT sorularının madde madde analizi tartışılacaktır. 

Her soruya ait bir grafik ve bir de tablo hazırlanmıştır. Madde analizinde öğrenciler 

testten aldıkları puana göre düşük, orta ve yüksek olarak gruplandırılmışlardır. Her 

maddeye ait grafikte ise bu gruplar için her seçeneği işaretleyen öğrencilerin oranları 

gösterilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken ana husus doğru seçeneğin eğiminin 

soldan  aga gidildikçe artması ve diğer çeldiricilerin eğiminin ise tersine azalması 

gerektiğidir. Tablolarda ise her maddeye ait genel verilerin yanısıra her seçenek için 

ayrı ayrı veriler de sunulmuştur. Burada bahsi geçen madde güçlük endeksleri (P ile 

gösterilmiştir) 0 ila 1 arasında değişen değerler almakta ve o maddeyi doğru 

cevaplayan öğrencilerin oranını göstermektedir. Yüksek P değerleri (0,95 gibi) 

sorunun kolay olduğunu, düşük P değerleri (0,25 gibi) ise sorunun zor olduğunu 
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gösterir. Maddenin ayırt edicilik endeksi ise Rpbis ile gösterilmiştir ve -1 ila +1 

arasında değerler alır. Negatif bir ayırt edicilik endeksi o maddeyi testten yüksek puan 

alanlardan ziyade düşük puan alanların doğru cevapladığını ve dolayısıyla o 

maddenin kötü bir madde olduğunu gösterir. Ayrıca tablolarda bir alpha (w/o) endeksi 

de bulunmaktadır. Bu değer test sonuçlarının o madde atıldığında ne kadar güvenilir 

olacağını gösterir. Testin tüm maddelerine ait madde güçlük, madde ayırt edicilik ve 

alpha (w/o) endeksleri ve her seçeneği işaretleyen öğrencilerin testteki genel 

başarılarına göre yüzdeleri Ek 5’teki tabloda verilmiştir. Fakat bazı soru maddelerinin 

daha detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

 
Şekil 1. Madde güçlüğü başarı grupları grafiği (BEDBT 13. soru) 

Şekil 1 13. soru için başarı gruplarına göre seçeneklerin madde güçlüğü 

grafiğini göstermektedir. Sorunun doğru cevabı olan C seçeneğinin eğimi beklendiği 

üzere diğer seçeneklerden farklı olarak hep pozitiftir. 

Tablo 4. 13. soru için madde analizi parametreleri 

13. soru Doğru 

cevap 

N Alpha 

w/o 

P Rpbis Rbis 

 3 (C) 307 0.893 0.339 0.417 0.539 

Seçenek N Oran Rpbis Düşük 

P 

Orta 

P 

Yüksek P 

1 (A) 33 0.107 -0.306 0.242 0.094 0.009 

2 (B) 33 0.107 -0.215 0.176 0.142 0.018 

3 (C) 104 0.339 0.417 0.121 0.226 0.627 

4 (D) 15 0.049 -0.220 0.121 0.028 0.009 

5 (E) 119 0.388 0.027 0.330 0.491 0.336 

Boş 3 0.010 -0.010 0.011 0.019 0.000 
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13. sorunun madde analiz sonuçları incelenecek olursa Tablo 4'ten de 

anlaşılacağı üzere sorunun genel olarak iyi değerlere sahip olduğu görülür fakat Şekil 

1'e göre orta ve düşük gruptaki öğrenciler E "sıfırlanır" çeldiricisini diğer seçeneklere 

göre daha fazla işaretlemişlerdir. 13. soru bir devrede anahtar açılarak akım 

kesildiğinde lambanın direncinin nasıl değiştiğini sormaktadır. Doğru cevap C 

seçeneği olan "değişmez" ifadesidir. Başarılı öğrenciler ise bu çeldiriciye takılmayıp 

soruyu doğru cevaplamışlardır. Bu durum problemli bir sorudan ziyade öğrencilerin 

bu kavramla ilgili problemleri olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, uygun öğretim 

stratejileri ve etkinlikleri kullanılarak bu kavram daha sağlıklı bir şekilde 

öğretilmelidir. 

 
Şekil 2. Madde güçlüğü başarı grupları grafiği (BEDBT 17. soru) 

Şekil 1 17. soru için başarı gruplarına göre seçeneklerin madde güçlüğü 

grafiğini göstermektedir. Sorunun doğru cevabı olan D seçeneğinin eğimi beklendiği 

üzere diğer seçeneklerden farklı olarak hep pozitiftir. 

Tablo 5. 17. soru için madde analizi parametreleri 

17. soru Doğru 

cevap 

N Alpha 

w/o 

P Rpbis Rbis 

 4 307 0.897 0.254 0.189 0.256 

Seçenek N Oran Rpbis Düşük P Orta P Yüksek P 

1 (A) 42 0.137 -0.140 0.209 0.142 0.073 

2 (B) 29 0.094 -0.194 0.154 0.132 0.009 

3 (C) 49 0.160 -0.206 0.220 0.226 0.045 

4 (D) 78 0.254 0.189 0.121 0.236 0.382 

5 (E) 92 0.300 0.237 0.231 0.198 0.455 

Boş 17 0.055 -0.032 0.066 0.066 0.036 
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17. soru devredeki üretece bir başka üreteç paralel olarak bağlanırsa 

seçenekteki durumlardan hangisinin gerçekleşeceğini sormaktadır. Şekil 2 ve Tablo 

5'ten de anlaşılacağı üzere bu soru öğrencileri ayırt etmede çok başarılı değildir. 

Özellikle daha başarılı öğrenciler çoğunlukla D ve E seçeneğini seçmişler ve daha çok 

E çeldiricisine takılmışlardır. Öğrenciler genellikle ana koldan ya da dirençlerin 

üzerinden ne kadar akım geçtiğini soran sorulara alışıktır dolayısıyla akımın 

üreteçlerin üzerinden geçerken de iki kola ayrılacağını düşünememektedirler. Başarılı 

öğrenciler dahi ana koldan ve dirençlerin üzerinden geçen akım değerinin 

değişmeyeceğini bilseler bile ana kol akımının üreteçlerin üzerinden geçerken ikiye 

ayrılacağını görememişlerdir. Bu soru da göstermektedir ki ünite işlenirken sayısal 

problemlerin yanısıra kavramsal sorulara da daha fazla yer verilmelidir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada Basit Elektrik Devreleri konusunda öğrencilerin başarılarını 

ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek ve bu aracın madde analizlerini 

ortaya koymak hedeflenmiştir. Başarılı bir fizik öğretiminin temel unsurlarından bir 

tanesi de başarılı bir ölçme sürecidir. Bunun için de hedeflenen öğrenme 

kazanımlarının sürecin en başında çok iyi ortaya konması ve süreç boyunca da sürekli 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hem öğretim materyalleri ve stratejileri 

hem de ölçme değerlendirme aşamaları bu kazanımlara göre ilerlemelidir. 

Dolayısıyla, bu çalışmada da kazanımların sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına azami 

dikkat gösterilmiş ve kazanım listesi bir fizik eğitimi uzmanı tarafından üç kez revize 

edilmiştir. 

Test geliştirme sürecinin diğer bir önemli basamağı da kazanımlara uygun 

soruları tayin etmektir. Bu çalışmada sorular ve kazanımların örtüşmesi konusuna çok 

dikkat edilmiş, çeşitli uzmanlara kazanımlar, BEDBT, test belirtke tablosu ve geri-

dönüt formu birlikte verilerek bu uzmanların görüşleri alınmıştır. Böylece kapsam ve 

uzman geçerliliği konusunda deliller toplanmıştır. Testin geçerliği ve güvenirliğini 

etkileyen bir diğer etken de testin uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar olabilir. 

Bunun önüne geçmek için ise BEDBT'nin son hali 20 öğrenciye çözdürülmüş ve 

uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlar önceden belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Test daha sonra 307 öğrenciye uygulanarak sonuçlar analiz edilmiştir. Buna 

göre testin güvenilirlik katsayısı 0.896 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak BEDBT 

sonuçları geçerli ve güvenilir bir ölçüme işaret etmektedir. Yapılan madde analizi 

sonucunda testte belirgin bir şekilde sorunlu olan bir madde bulunmamıştır. Bazı 

dikkat çekici sorular ayrıca tartışılmıştır. Test her ne kadar objektif maddelerden 

oluşmaktaysa da bazı sorular öğrencilerin alışageldikleri sayısal problemlerden daha 

çok kavramsal anlama gerektirmektedir. Dolayısıyla test sonuçları başarıya ait 

çıkarımlar yaparken aynı zamanda öğrencilerin olası kavram yanılgılarına ya da 

öğrenme eksikliklerine de ışık tutabilir. İlaveten test sonuçlarına göre konunun 

işlenmesi revize edilebilir.  

Test hazırlanırken uygulama süresinin bir ders saatini aşmaması için 

çalışılmıştır. Fizik öğretmenleri fizik eğitimi araştırmalarını uygulamaya geçirecek 

birincil kesimdir, dolayısıyla geliştirilen araçların onlar tarafından sınıf ortamında 

uygulanabilir olmasına da dikkat edilmelidir. BEDBT de müfredata uygun bir şekilde 

hazırlanmış olması, kolaylıkla puanlanabilir olması ve uygulamadaki kolaylığı 

sayesinde öğretmenlerimizin rahatlıkla kullanabileceği bir ölçüm aracıdır.  

Her ne kadar test parametreleri kabul edilebilir düzeyde çıkmış da olsa 

madde analizleri ve düşük, orta ve yüksek başarı göstermiş öğrencilerin işaretledikleri 

seçenekler incelendiğinde BEDBT'nin orta ve yüksek başarıya sahip öğrencileri daha 

iyi ayırt ettiği görülmektedir. Bu durumda BEDBT düşük fizik başarısına sahip 

öğrencilerde çok iyi sonuçlar vermeyebilir. Test sonuçlarının öğrencilerin başarı 

seviyesine göre incelenmesi için başka çalışmalar yapılmalıdır.  

BEDBT ayrıca gelecekteki fizik eğitimi araştırmalarında da geçerli ve 

güvenilir bir ölçüm aracı olarak araştırmacıların elinde alternatif oluşturabilir. Bu test 

lise seviyesinde uygulanmış ve analiz edilmiştir. Bu çalışmanın farklı örneklemlerde 

tekrarı gerekmektedir. Ayrıca BEDBT diğer seviyelerde de uygulanmalı ve geçerlik 

güvenirlik incelemeleri ile madde analizleri yapılmalıdır.  

 

MAKALENİN BİLİMDEKİ KONUMU 

Fizik/Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı 
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MAKALENİN BİLİMDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ 

Bu çalışma BEDBT'nin geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiğini gösteren 

özgün bir çalışmadır. Ayrıca BEDBT test geliştirme basamakları takip edilerek 

hazırlandığı için yöntem diğer araştırmalara örnek teşkil edebilir. Bu çalışma envanter 

toplanışı ve yapılışı açısından orjinaldir ve diğer bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla 

paraleldir. 
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Ek 1 Kazanım Listesinin Son Biçimi 

1.Verilen elektrik devrelerinin içinden elektrik enerjisinin iletildiği devreyi seçer.  

a.Kapalı devreyi tanımlar. 

b.Açık devreyi tanımlar.  

2.Kısa devre, paralel bağlı devre ve seri bağlı devreyi birbirinden ayırt eder.  

3.Paralel ve seri bağlı devreleri farklı şekillerde gösterildiklerinde tanır.  

4.Devre elemanlarını sembolleriyle eşleştirir.  

5.Direnç kavramını yalıtkanlık ve iletkenlik özelliklerini kullanarak açıklar.  

6.Bir iletkenin direncinin nelere bağlı olduğunu açıklar.  

7.Seri ve/veya paralel bağlı dirençlerin birlikte bulunduğu devrelerde eşdeğer 

direnci hesaplar.  

a.Seri bağlı devrelerde direnç veya lamba sayısı arttıkça eşdeğer 

direncin artacağını bilir.  

8.Seri bağlı devrelerde, güç kaynağı tarafından sağlanan potansiyel farkın devre 

elemanlarınca nasıl paylaşıldığını hesaplar.  

9.Bir devrede paralel kolların uçlarındaki potansiyel farkın birbirine eşit olduğunu 

belirtir.  

10. Seri bağlı devrelerde problem çözmek için, her bir devre elemanından geçen 

akımın birbirine eşit olduğu bilgisini kullanır.  

a.Akımın devre elemanlarınca tüketilmediğini sindirir. 

11. Seri ve paralel bağlı devre elemanlarının birlikte bulunduğu devrelerde ana koldan 

ve paralel kollardan geçen akımı karşılaştırır. 

a.Bir elektrik devresinde belli noktalardan geçen akımın dirençlerin farklı 

bağlanmasına göre nasıl değişeceğini açıklar. 

12. Bir elektrik devresinde eşdeğer potansiyel fark, akım, ve eşdeğer direnç arasındaki 

ilişkiyi kullanarak problem çözer. 

a.Bir devre parçasında akım, potansiyel fark, ve direnç arasında ilişki kurarak 

istenilen büyüklüğü hesaplar. 

b.Bir devre parçasında ana koldan ve paralel kollardan geçen akımı Ohm 

Kanunu’nu kullanarak hesaplar. 

13. Bir elektrik devresinde kısa devreyi fark ederek problem çözer.  

14. Seri ve/veya paralel bağlanan üreteçlerin devreye sağladıkları eşdeğer potansiyel 

farkları hesaplar.  

15. Elektrik devrelerindeki pillerin kullanım sürelerini karşılaştırır.  

16. Bir devre elemanın ürettiği veya harcadığı elektriksel enerjiyi hesaplar.  

17. Bir devre elemanının elektriksel gücünü hesaplar.  

18. Bir elektrik devresinde lambaların parlaklıklarının güçleriyle doğru orantılı 

olduğunu bilerek parlaklıkları karşılaştırır.  

a.Özdeş lambaların parlaklıklarının üzerlerinden geçen akımla doğru 

orantılı olduğunu keşfeder.  
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19. Elektriksel güç, enerji gibi büyüklüklerin ilişkilerini birimlerini kullanarak analiz 

eder.  

20. Bir elektrik devresinin elemanlarını, devri daim yapan daha tanıdık başka bir 

sistemin elemanlarıyla eşleştirir. 

 

Ek 2 Test Belirtke Tablosu 

Kazanım Düzeyi 

Konu 
B

il
m

e 

K
a
v
ra

m

a
 

U
y
g
u

la

m
a

 

A
n

a
li

z 

S
en

te
z
 

D
eğ

er
le

n
. 

T
o
p

la
m

 

Y
ü

zd
el

i

k
 

1. ELEKTRİK 

DEVRELERİ 

a. Devre Elemanları 

b. Potansiyel 

Farkının 

Ölçülmesi 

c. Direnç ve 

Ölçülmesi 

i. Ohm Yasası 

ii. İletkenlerin 

Direncinin 

Bağlı Olduğu 

Faktörler ve Öz 

Direnç 

d. Elektrik 

Devrelerinde 

Akım 

i. Seri Devrede 

Akım 

ii. Paralel Devrede 

Akım 

iii. Ana Kol Ve 

Paralel 

Kollarda 

Akım 

1 (7),  

3 (11),  

4 

(28,29,30

),  

9 (25) 

2 (4),  

5 (26),  

6 (13), 

10 (10),  

11 

(12,15,2

1),  

13 (24) 

7 

(5,8,19,27

),  

8 (6, 10),  

12 

(14,15,21,

23) 

20 

(18) 

  14(22) 70 (73) 

2. ELEKTRİK 

AKIMININ 

YAPTIĞI İŞ-

JOULE KANUNU 

a. Elektromotor 

Kuvvet 

(e.m.k.) 

b. Motorun Verimi 

  16 (22),  

17 (3),  

18 (9, 16) 

19 

(20) 

  4 (5) 20 (17) 
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3. ÜRETEÇLERİN 

BAĞLANMASI 

a. Üreteçlerin Seri 

Bağlanması 

b. Üreteçlerin 

Paralel 

Bağlanması 

 15 (2) 14 (1, 17)    2 (3) 10 (10) 

Toplam 4 (6) 7 (9) 7 (13) 2 (2)   20 

(30) 

100 

(100) 

Yüzdelik 20 (20) 35 (30) 35 (43) 10 

(7) 

0 0 100 100 

(100) 

Parantez içinde olmayan sayılar kazanımın numarasını göstermektedir.  

Parantez içindeki sayılar ise o kazanımı ölçen sorunun BEDBT içindeki numarasını 

göstermektedir. 

 

Ek 3 BEDBT Geri-Dönüt Formu 

 Kazanımlar Elektrik Devreleri konusundaki bütün alt konuları ve kavramları 

yansıtıyor mu? 

 Sorular Elektrik Devreleri konusuna dair yazılmış bütün kazanımları kapsıyor mu? 

 Sorular Elektrik Devreleri konusundaki bütün alt konuları ve kavramları yansıtıyor 

mu? 

 Testin dili 11. sınıf öğrencileri için uygun seviyede mi? 

 Testte okunamayan soru kökü, şık, ya da anlaşılamayan şekil var mı? Test genel 

olarak okunabilir ve anlaşılır mı? 

 Bu test bir ders saati içinde uygulanması düşünülerek hazırlanmıştır. Sizce 

öğrenciler bu testi bir ders saati içinde rahatlıkla cevaplayabilirler mi? Test daha 

uzun veya daha kısa sürede tamamlanabilir mi? 

 Test maddelerinin zorluk seviyesi sizce nasıl? Öğrencilerinizin seviyesine uygun 

mu? 

 Cevap anahtarında verilen cevaplar doğru mu? 

 

Ek 4 BEDBT’nin ilk ve son şekli 

İlk BEDBT 

1. 

 

 

 

 

 

Bir ampulün yanması için, elektrik yüklerinin harcanarak ışığa dönüşmesi 

gerekir mi? 

a. Evet, filaman üzerinde hareket eden yüklerin sebep olduğu 

sürtünme filamanın ısınmasına ve ışık üretilmesine yol açar. 

b. Evet, elektrik yükleri harcanarak ısı ve ışığa dönüşür 

c. Evet, elektrik yükleri yayılır. 

d. Hayır, elektrik yükleri korunarak, temelde başka bir form olan ısı ve 

ışığa dönüşür. 

e. Hayır, elektrik yükleri korunarak, filaman üzerinde hareket eden 

yüklerin sebep olduğu sürtünme filaman ısınmasına ve ışık 

üretilmesine yol açar. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki elektrik devrelerini inceleyiniz.Hangi devre ya da devrelerde 

birim zamanda açığa çıkan enerji miktarı en fazladır? 

a. Devre I 

b. Devre II 

c. Devre III 

d. Devre I = Devre II 

e. Devre II = Devre III 

 

Devre 
I 

Devre II Devre III 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

Yukarıdaki devreleri inceleyiniz.Bu devrelerden hangisi ya da hangileri 

bir üreteç ve paralel bağlı iki lambadan oluşur? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. A ve C 

e. A, C ve D 

 

I ve II durumunda gösterilen devre parçasındaki eşdeğer direnci 

karşılaştırdığınızda, hangisi daha küçüktür? 

a. I 

b. II 

c. I=II 

d. Devreden geçen akıma bağlıdır. 

e. A-B noktaları arasındaki potansiyel farka bağlıdır. 

 

I 

II 

R direnci iç direnci önemsenmeyen bir üretece seri olarak bağlanmıştır. 

Bununla özdeş başka bir direnç daha devreye seri olarak bağlanırsa; 

a. Üretecin uçları arasındaki potansiyel fark artar. 

b. Üretecin uçları arasındaki potansiyel fark azalır. 

c. İkinci direnç bağlandıktan sonra devreden yayılan toplam ısı, 

sadece bir direnç bağlıyken yayılan toplam ısının iki katı 

kadardır.  

d. İkinci direnç bağlandıktan sonra devreden yayılan toplam ısı, 

sadece bir direnç bağlıyken yayılan toplam ısının yarısı 

kadardır.  

e. İkinci direnç bağlandıktan sonra devreden yayılan toplam ısı, 

sadece bir direnç bağlıyken yayılan toplam ısı kadardır. 

 

I 

1 ve 2, 3 ve 4, 4 ve 5 noktaları arasındaki 

potansiyel farkı büyükten küçüğe doğru 

sıralayınız? 

a. 1 ve 2; 3 ve 4; 4 ve 5 

b. 1 ve 2; 4 ve 5; 3 ve 4 

c. 3 ve 4; 4 ve 5; 1 ve 2 

d. 3 ve 4 = 4 ve 5; 1 ve 2 

e. 1 ve 2; 3 ve 4 = 4 ve 5 
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7.  

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

Devre I’ deki A ve B lambalarının parlaklığını Devre II’ deki C lambasının 

parlaklığı ile karşılaştırınız.Hangi lamba veya lambalar en parlak yanar? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. B = C 

e. A = C 

 

Devre I 

Devre II 

Neden düğmeye bastığımız anda lamba yanar? 

a. Devre tamamlandığında akım, zaten kabloda olan elektrik 

yüklerinin ufak hareketleri ile çok hızlı bir şekilde iletilir. 

b. Yükler enerji depolar; devre tamamlandığında bu enerji serbest 

bırakılır. 

c. Kablodaki yükler çok hızlı hareket ederler. 

d. Elektrik tesisatı paralel bağlanmış devrelerden oluşur; bu 

yüzden zaten bir akım mevcuttur. 

e. Filamanda beklemekte olan elektrik yükleri, devre 

tamamlandığında ışımaya başlar. 

Özdeş K, L, M, N lambalarından 

oluşan şekildeki devrede S anahtarı 

açıkken K, L, M lambaları ışık veriyor. 

S anahtarı kapatılırsa K, L, M 

lambalarından hangilerinin parlaklığı 

artar?(Üreteçlerin iç direnci 

önemsenmeyecektir.)? 

a. Yalnız K nin  

b. Yalnız L nin 

c. K ve L nin 

+ 
 

- 
 

K 
 

N 

L 

M 

S 
 

Yandaki devrelerin 

hangilerinde lamba yanar? 

a. A 

b. C 

c. D 

d. A ve C 

e. B ve D 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

Yandaki devrenin şematik çizimi 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

gösterilmiştir? 

a. 
 

b. 
 

d. 
 

c. 
 

e.   Hiçbiri 

 

1, 2, 3, 4, 5, ve 6 noktalarından geçen akımları 

büyükten küçüğe doğru sıralayınız 

a. 5, 1, 2, 3, 4, 6 

b. 5, 3, 1, 4, 2, 6 

c. 5=6, 3=4, 1=2 

d. 5=6, 1=2=3=4 

e. 1=2=3=4=5=6 
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14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki devrede I ve II noktalarının arasına bir 

kablo bağlandığında A ve B lambalarının 

parlaklıkları nasıl değişir? 

a. Artar. 

b. Azalır. 

c. Aynı kalır. 

d. A, B’ den daha parlak yanar. 

e. Her iki lamba da söner. 

I 
 

II 
 

Yandaki şema aşağıdaki devrelerden hangisine 

aittir? 

I II 

III IV 

a. II 
b. III 
c. IV 
d. I ve II 
e. III ve IV 

 

Anahtar açıldıktan hemen 

sonra, lambanın direnci 

nasıl değişir? 

a. Artar 

b. Azalır 

c. Değişmez 

d. Önce azalır, sonra artar 

e. Sıfırlanır. 

 
 

Kapalı 
anahtar 
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17. 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  

 

 

 

 

 

 

Üreteçten geçen akım iki katına çıkarılırsa, üretecin uçları arasındaki 

potansiyel fark da iki katına çıkar mı? 

a. Evet, çünkü Ohm yasasına göre V=IxR dir. 

b. Evet, çünkü direnci arttığı için potansiyel farkı da artar. 

c. Hayır, çünkü akımı iki katına çıktığı için potansiyel fark yarıya 

düşer. 

d. Hayır, çünkü potansiyel fark üretecin bir özelliğidir. 

e. Hayır, çünkü potansiyel fark tüm devre elemanlarının bir 

özelliğidir. 

C direnci arttırılırsa, A ve B lambalarının 

parlaklıkları nasıl değişir? 

a. A aynı kalır, B söner. 

b. A söner, B aynı kalır. 

c. İkisinin de parlaklığı artar. 

d. İkisinin de parlaklığı artar. 

e. İkisinin de parlaklığı aynı kalır 

Anahtar kapatıldığında A ve B lambalarının parlaklığı nasıl değişir? 

a. A aynı kalır, B söner. 

b. A nın parlaklığı artar, B söner. 

c. İkisinin de parlaklığı artar. 

d. İkisinin de parlaklığı artar. 

e. İkisinin de parlaklığı aynı kalır. 

 

Bunun sonucunda; 

a. I değeri değişmez, R ve Ŕ dirençleri büyüklükleriyle ters 

orantılı olarak akımı. paylaşırlar. 

b. M ve N noktalarının arasındaki potansiyel fark değişmez. 

c. I değeri artar, M ve N  noktaları arasındaki potansiyel fark 

azalır. 

d. R direncinde açığa çıkan ısı değişmez. 

e. I değeri de, M ve N noktaları arasındaki potansiyel fark da 

artar. 

 

Şekildeki devrede, ampermetre I 

değerini göstermektedir.Bir R 

değerine sahip bir direnç daha M-N 

noktaları arasındaki diğer R direncine 

paralel olarak bağlanıyor. 
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21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekilde verilen devredeki ampermetre 

belli bir akım değerini 

göstermektedir.Şekildekiyle özdeş ikinci 

bir üreteç, birinci üretece paralel olarak 

bağlanmaktadır. (Üreteçlerin iç direnci 

önemsenmemektedir.)  

Bunun sonucunda,  

a. Ampermetrede okunan 

değer artar. 

b. R direncinin uçları 

arasındaki potansiyel fark 

artar. 

c. R direncinin uçları 

arasındaki potansiyel fark 

azalır. 

d. Birinci üretecin üzerinden 

geçen akım azalır. 

e. Birinci üretecin üzerinden 

geçen akım değişmez. 

 
 

Bir direnç, bir ampermetre, ve iç 

direnci r, E.M.K.sı Є olan bir 

üreteç şekilde görüldüğü gibi 

seri olarak bağlanmıştır. 

 M ve N noktaları kısa ve kalın bir bakır telle birleştirilirse; 

a. R direncinden geçen akımda belirgin bir değişiklik 

gözlenmez. 

b. R direncinden geçen akım artar. 

c. Kablonun uçları arasındaki potansiyel fark çok düşük 

olduğu için, üzerinden geçen akım da küçüktür. 

d. Ampermetreden geçen akım değişmez, ancak devredeki 

toplam akımın büyük bir kısmı telin üzerinden geçer. 

e. Ampermetreden geçen akım artar ve devredeki toplam 

akımın büyük bir kısmı telin üzerinden geçer. 

 

 



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 1-39 

 
25 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

26.  

 

 

 

 

 

27. 

 

 

Yüksek yapılarda, kent suyunu üst katlara çıkarmak için kullanılan düzenekte: 

I. Su pompası, 

II. Su sayacı, 

III. Basınç ölçer aygıtları vardır. 
 

Bu düzenek bir elektrik devresine benzetilirse, yukarıdaki aygıtlar, elektrik 

devresindeki aygıtların hangisinin yerini tutar? 

a. I. Üreteç,      II. Akımölçer,       III. Gerilimölçer 

b. I. Direnç,      II. Gerilimölçer,   III. Akımölçer 

c. I. Direnç,      II. Akımölçer,      III. Gerilimölçer 

d. I. Üreteç,      II. Direnç,            III. Gerilimölçer 

e. I. Üreteç,      II. Akımölçer,       III. Direnç 

 
 
 

Şekle göre K-L arasındaki eşdeğer direnç 

kaç Ω (ohm) dur? 

a. 10 

b. 20 

c. 40 

d. 50 

e. 130 

 

ombjoule/coul

watt
ifadesi aşağıdaki niceliklerden hangisini verir? 

a. ampere olarak akım şiddetini 

b. volt olarak potansiyel farkı 

c. ohm olarak direnç 

d. coulomb olarak elektrik yükü 

e. joule olarak enerji 

Şekildeki devre parçasında 5R lik dirençten geçen 

akımın şiddeti i ise, K noktasına gelen I akımının 

şiddeti kaç i dir? 

a. 10 

b. 8 

c. 4 

d. 3 

e. 2 

Şekildeki elektrik devresinde X, Y 

noktaları arasındaki potansiyel farkı 

(VX-VY) kaç V tur? (Üreteçlerin 

içdirençleri önemsizdir.) 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

e. 8 
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28. 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zıt e.m.k. sıέ olan bir motor, e.m.k. sıε=120 volt olan bir doğru akım üreteci 

ile döndürülüyor. Motor dönerken 10A, dönmesi engellendiğinde de 30A 

akım çektiğine göre έ kaç volt tur? 

a. 20 

b. 40 

c. 80 

d. 120 

e. 160 

Şekildeki elektrik devresinde motor çalışırken 
hem motordan hem de R direncinden 2A 
büyüklüğünde akım geçiyor.  

Motorun zıt elektromotor kuvveti έ = 3V, iç 
direnci de ŕ = 1Ω olduğuna göre, R direncinin 
değeri kaç Ω dur? 

a.  1 

b. 
2

3
 

c.  2 

d. 
2

5
 

e.  3 
 
 
 

Çok küçük dirençli KM 

çubuğuna, dirençleri KM 

ninkinden çok büyük olan dört 

tane R direnci şekildeki gibi 

bağlanmıştır. 

Devrenin KL kesiminden geçen akımın şiddeti I olduğuna göre, LM 

kesiminden geçen akımın şiddeti  için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. I ya yakın 

b. 
2

I
ye yakın 

c. 2I ya yakın 

d. 
4

I
e yakın 

e. I ya yakın 
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Son BEDBT 

 

ELEKTRİK DEVRELERİ BAŞARI TESTİ 

 

Adı Soyadı:          

Sınıfı/No.su: 
 

Sevgili Öğrenciler,      

 

Bu test Elektrik Ünitesindeki Elektrik Devreleri konusu ile ilgili olarak ÖSS 

sorularından, test kitaplarından ve yabancı kaynaklardan derlenerek hazırlanmış 30 

sorudan oluşan bir başarı testidir. 

Testin sonuçları sizlere daha iyi ve anlaşılır bir fizik dersinin geliştirilmesine 

katkıda bulunabileceğinden önem taşımaktadır. Aldığınız notlar kesinlikle 

ortalamanızı etkilemeyecektir.Lütfen tüm soruları cevaplamaya çalışınız.Sınav süresi 

45 dakikadır.Katılımınız için teşekkür ederim. 

 

Açıklama: Aşağıda verilen devrelerde özdeş lambalar ve özdeş üreteçler 

kullanılmıştır. 1. 2. ve 3. sorularıbu devreleri göz önünde bulundurarak cevaplayınız. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Devre I Devre II Devre III 

Yukarıdaki devrelerdeA ve B noktaları arasındaki potansiyel farkını 

karşılaştırınız. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi A-B noktaları arasındaki 

potansiyel farkı doğru olarak göstermektedir? 

a. V1<V2<V3 

b. V1=V2<V3 

c. V1=V2>V3 

d. V1>V2>V3 

e. V1<V2=V3 

A A A 

B B B 

Yukarıdaki devrelerde özdeş piller kullanılmıştır.Hangi devre ya da 

devrelerde kullanılan piller en uzun süre dayanır? 

a. II=III>I 

b. I<II<III 

c. II=III<I 

d. I=III<II 

e. III<I<II 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

Yukarıdaki devreleri inceleyiniz.Bu devrelerden hangisi ya da hangileri bir 

üreteç ve paralel bağlı iki lambadan oluşur? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. A ve C 

e. A, C ve D 

I ve II durumunda gösterilen devre parçasındaki eşdeğer direnci 

karşılaştırdığınızda,hangisi daha küçüktür? (Dirençler özdeştir.) 

a. I 

b. II 

c. I=II 

d. Devreden geçen akıma bağlıdır. 

e. A-B noktaları arasındaki potansiyel farka bağlıdır. 

 

I 

II 

I 

1 ve 2, 3 ve 4, 4 ve 5 noktaları arasındaki 

potansiyel farkı büyükten küçüğe doğru 

sıralayınız? (Lambalar özdeştir.) 

a. V1-2>V3-4>V4-5 

b. V1-2>V4-5>V3-4 

c. V3-4>V4-5>V1-2 

d. V3-4=V4-5>V1-2 

e. V1-2>V3-4=V4-5 

 

Yukarıdaki elektrik devrelerini inceleyiniz.Hangi devre ya da devrelerde birim 

zamanda açığa çıkan enerji miktarı en fazladır? 

a. Devre I 

b. Devre II 

c. Devre III 

d. Devre I = Devre II 

e. Devre II = Devre III 
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki devrelerin hangisinde veya hangilerinde lamba yanar? 

a. A 

b. C 

c. D 

d. A ve C 

e. B ve D 

 

Devre I’ deki A ve B lambalarının parlaklığını Devre II’ deki C lambasının 

parlaklığı ile karşılaştırınız.Hangi lamba veya lambalar en parlak yanar? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. B = C 

e. A = C 

 

Devre I 

DevreII 

Devre I ve Devre II’deki A, B ve C lambaları özdeş ve her birinin direnci 

R’dir.Devrelerin eşdeğer dirençleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

a. Reş1=2R ve Reş2=R 

b. Reş1=R ve Reş2=R 

c. Reş1=R/2 ve Reş2=R 

d. Reş1=2R ve Reş2=R/2 

e. Reş1=R/2 ve Reş2=R/2 
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10. 

Şekilde gösterilenen 

devrede ampermetrenin 

okuduğu değerler I1, I2, I3 ve 

voltmetrenin okuduğu 

değerler V1, V2, V3  tür. Bu 

değerlerin arasındaki ilişki 

nedir? 

 
a. V1 >V2> V3 I1 = I2 =I3 

b. V3 >V1> V2 I1> I2 >I3 

c. V2 >V3> V1 I3 > I1  >I2 

d. V2 >V3> V1 I1 = I2 =I3 

e. V2 >V1> V3 I1 = I2 =I3 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

Yandaki devrenin şematik çizimi 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

gösterilmiştir? 

a. 
 

b. 
 

d. 
 c. 

 

e.   Hiçbiri 

 

1, 2, 3, 4, 5, ve 6 noktalarından geçen 

akımları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 

(Lambalar özdeştir.) 

a. 5, 1, 2, 3, 4, 6 

b. 5, 3, 1, 4, 2, 6 

c. 5=6, 3=4, 1=2 

d. 5=6, 1=2=3=4 

e. 1=2=3=4=5=6 

2R 

3R 

R V1 

V2 

V3 

I1 

I2 

I3 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Şekildeki devrede A direnci yerine daha yüksek direnç konulduğunda, 

devredeki akım bu değişiklikten nasıl etkilenir? 

 

 

 

 

 

a) Dirençler üzerinden geçen akımda bir değişiklik olmaz çünkü güç 

kaynağı sabit akım kaynağıdır ve devreye aynı akımı vermeye devam 

etmektedir. 

b) B ve C dirençlerinden geçen akımlar eşit olarak azalır çünkü devreye 

seri olarak bağlanan büyük rezistanslı direnç devrenin toplam direncini 

arttırıp, devreden geçen akımı düşürür. 

c) Sadece B ve C dirençleri bu değişiklikten etkilenir çünkü bu iki direnç, 

devrede, değiştirilen A direncinden sonra yeralmaktadırlar. 

d) B ve C dirençleri bu değişiklikten etkilenmez çünkü devrenin herhangi 

bir bölümünde yapılan bir değişiklik sadece o bölgeyi etkiler. 

e) C direncinden geçen akım B’den geçen akıma göre daha çok azalır, 

çünkü devreden geçen akım B direncinde bir miktar harcandıktan sonra 

C direncinden geçmektedir. 

 

15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar açıldıktan hemen sonra, 

lambanın direnci nasıl değişir? 

a. Artar 

b. Azalır 

c. Değişmez 

d. Önce azalır, sonra artar 

e. Sıfırlanır. 

 

 
 

Kapalı 

anahtar 

A B C 

+ - 

1 2 
3 

Özdeş lambaların kullanıldığı yukarıdaki devrede, anahtar kapatıldığında 1, 

2 ve 3 noktalarından geçen akım değerleri nasıl değişir? 

a. I1ve I3 artar, I2azalır. 

b. I1 ve I3 artar, I2 değişmez. 

c. I1 ve I3 azalır, I2artar. 

d. I1 artar, I2 ve I3 azalır. 

e. I1 ve I2 artar, I3 değişmez. 
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16. 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek yapılarda, kent suyunu üst katlara çıkarmak için kullanılan düzenekte: 

I. Su pompası, 

II. Su sayacı, 

III. Basınçölçer aygıtları vardır. 
Bu düzenek bir elektrik devresine benzetilirse, yukarıdaki aygıtlar, elektrik 

devresindeki aygıtların hangisinin yerini tutar? 

a. I. Üreteç,      II. Akımölçer,       III. Gerilimölçer 

b. I. Direnç,      II. Gerilimölçer,   III. Akımölçer 

c. I. Direnç,      II. Akımölçer,      III. Gerilimölçer 

d. I. Üreteç,      II. Direnç,            III. Gerilimölçer 

e. I. Üreteç,      II. Akımölçer,       III. Direnç 

Şekilde verilen devredeki ampermetre 

belli bir akım değerini 

göstermektedir.Şekildekiyle özdeş 

ikinci bir üreteç, birinci üretece paralel 

olarak bağlanmaktadır. (Üreteçlerin iç 

direnci önemsenmemektedir.)  

Bunun sonucunda seçeneklerde verilen 

durumlardan hangisi gerçekleşir? 

a. Ampermetrede okunan değer 

artar. 

b. R direncinin uçları arasındaki 

potansiyel fark artar. 

c. R direncinin uçları arasındaki 

potansiyel fark azalır. 

d. Birinci üretecin üzerinden 
geçen akım azalır. 

e. Birinci üretecin üzerinden 
geçen akım değişmez. 

Anahtar kapatıldığında A ve B lambalarının parlaklığı nasıl değişir? 

a. Anın parlaklığı aynı kalır, Bnin parlaklığı azalır. 

b. A nın parlaklığı artar, B nin parlaklığı azalır. 

c. İkisinin de parlaklığı azalır. 

d. İkisinin de parlaklığı artar. 

e. İkisinin de parlaklığı aynı kalır. 
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19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

ombjoule/coul

watt
ifadesi aşağıdaki niceliklerden hangisini verir? 

a. ampere olarak akım şiddetini 

b. volt olarak potansiyel farkı 

c. ohm olarak direnç 

d. coulomb olarak elektrik yükü 

e. joule olarak enerji 

 

 
 Şekildeki devre parçasında 5R lik dirençten geçen 

akımın şiddeti i ise, K noktasına gelen I akımının 

şiddeti kaç i dir? 

a. 10 

b. 8 

c. 4 

d. 3 

e. 2 

Şekildeki elektrik devresinde motor 

çalışırken hem motordan hem de R 

direncinden 2A büyüklüğünde akım 

geçiyor.  

Motorun zıt elektromotor kuvveti έ = 3V, 

iç direnci de ŕ = 1Ω olduğuna göre, R 

direncinin değeri kaç Ω dur? 

a.  1 

b. 
2

3
 

c.  2 

d. 
2

5
 

e.  3 

Şekle göre K-L arasındaki eşdeğer direnç 

kaç Ω (ohm) dur? 

a. 10 

b. 20 

c. 40 

d. 50 

e. 130 

 

Zıt e.m.k. sıέ olan bir motor, e.m.k. sıε=120 volt olan bir doğru akım 

üreteci ile döndürülüyor. Motor dönerken 10A, dönmesi engellendiğinde 

de 30A akım çektiğine göre έ kaç volt tur? 

a. 20 

b. 40 

c. 80 

d. 120 

e. 160 
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24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama: Aşağıdaki cümleleri okuduktan sonra doğru olduğunu 

düşündüğünüz cümlelerin önündeki  “D” harfini, yanlış 

olduğunu düşündüğünüz cümlelerin önündeki “Y” harfini 

parantez içine alınız. 

D Y 25. Paralel bağlı devrelerde, her bir kolun uçları arasındaki 

potansiyel fark,  üretecin uçları arasındaki potansiyel farka 

eşittir. 

D Y 26. İletkenlerin direnci yüksek, yalıtkanların direnci ise düşüktür. 

D Y 27. Seri bağlı devrelerdeki lamba sayısı arttıkça devrenin eşdeğer 

direnci azalır. 

Açıklama: Aşağıdaki “A” sütununda devre elemanları, “B” sütununda ise 

devre elemanlarının sembolik olarak gösterilişleri yer 

almaktadır. Her bir elemanın solundaki boşluğa o elemanın 

sembolünün önündeki harfi yazınız. “B” sütunundaki bazı 

semboller hiç kullanılmayabilir veya bir defadan fazla da 

kullanılabilir. 

 

  “A” sütunu 

 
“B” sütunu 

.......... 28. Direnç 

 

A.     

.......... 29. Pil 

 

B.  

.......... 30. Anahtar C. 

 

   D.    

 

   E.     

 

Çok küçük dirençli KM 

çubuğuna, dirençleri KM 

ninkinden çok büyük olan dört 

tane R direnci şekildeki gibi 

bağlanmıştır. 

Devrenin KL kesiminden geçen akımın şiddeti I olduğuna göre, LM 

kesiminden geçen akımın şiddeti  için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. I ya yakın 

b. 
2

I
ye yakın 

c. 2I ya yakın 

d. 
4

I
e yakın 

e. 4I ya yakın 

 
 

  V 

A
S 
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Son BEDBT’nin cevap anahtarı 

1. B 

2. E 

3. C 

4. D 

5. B 

6. E 

7. D 

8. B 

9. E 

10. E 

11. A 

12. D 

13. C 

14. B 

15. A 

16. B 

17. D 

18. A 

19. A 

20. A 

21. B 

22. C 

23. D 

24. A 

25. D 

26. Y 

27. Y 

28. B 

29. E 

30. C 

 

Ek 5 BEDBT Sonuçlarının Madde Analizi Değerleri 

Soru Ort. 

P 

Ort. 

Rpbis 

Alpha 

(w/o) 

Seçenekler P Rpbis Düşük 

P 

Orta 

P 

Yüksek 

P 

1 0,645 0,446 0,893 A 0.130 -0.201 0.242 0.123 0.045 

    B 0.645 0.446 0.330 0.651 0.900 

    C 0.078 -0.179 0.165 0.057 0.027 

    D 0.046 -0.220 0.110 0.038 0.000 

    E 0.088 -0.121 0.110 0.132 0.027 

    Boş 0.013 -0.078 0.044 0.000 0.000 

2 0.306 0.281 0.896 A 0.107 -0.119 0.154 0.142 0.036 

    B 0.140 -0.123 0.143 0.198 0.082 

    C 0.091 -0.260 0.220 0.047 0.027 

    D 0.303 0.093 0.253 0.302 0.345 

    E 0.306 0.281 0.154 0.264 0.473 

    Boş 0.052 -0.056 0.077 0.047 0.036 

3 0.498 0.352 0.895 A 0.124 0.124 0.220 0.123 0.045 

    B 0.127 0.127 0.209 0.160 0.027 

    C 0.498 0.498 0.253 0.491 0.709 

    D 0.107 0.107 0.143 0.047 0.136 

    E 0.094 0.094 0.121 0.113 0.055 

    Boş 0.049 0.049 0.055 0.066 0.027 

4 0.655 0.542 0.891 A 0.088 -0.278 0.209 0.066 0.009 

    B 0.049 -0.234 0.143 0.019 0.000 

    C 0.068 -0.199 0.154 0.047 0.018 

    D 0.655 0.542 0.253 0.698 0.945 

    E 0.134 -0.232 0.242 0.151 0.027 

    Boş 0.007 0.004 0.000 0.019 0.000 

5 0.681 0.521 0.891 A 0.104 -0.134 0.176 0.123 0.027 

    B 0.681 0.521 0.308 0.717 0.955 

    C 0.046 -0.252 0.132 0.009 0.009 

    D 0.098 -0.316 0.231 0.075 0.009 

    E 0.068 -0.200 0.143 0.075 0.000 

    Boş 0.003 -0.041 0.011 0.000 0.000 
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Soru Ort. 

P 

Ort. 

Rpbis 

Alpha 

(w/o) 

Seçenekler P Rpbis Düşük 

P 

Orta 

P 

Yüksek 

P 

6 0.570 0.548 0.891 A 0.088 -0.153 0.165 0.066 0.045 

    B 0.065 -0.247 0.187 0.028 0.000 

    C 0.130 -0.335 0.286 0.104 0.027 

    D 0.130 -0.124 0.176 0.151 0.073 

    E 0.570 0.548 0.154 0.632 0.855 

    Boş 0.016 -0.062 0.033 0.019 0.000 

7 0.583 0.391 0.894 A 0.160 -0.133 0.187 0.226 0.073 

    B 0.121 -0.140 0.187 0.123 0.064 

    C 0.052 -0.257 0.154 0.019 0.000 

    D 0.583 0.391 0.308 0.585 0.809 

    E 0.062 -0.228 0.154 0.038 0.009 

    Boş 0.023 0.060 0.011 0.009 0.045 

8 0.560 0.590 0.890 A 0.173 -0.210 0.242 0.255 0.036 

    B 0.560 0.590 0.176 0.491 0.945 

    C 0.134 -0.229 0.220 0.179 0.018 

    D 0.081 -0.297 0.209 0.057 0.000 

    E 0.039 -0.252 0.132 0.000 0.000 

    Boş 0.013 -0.033 0.022 0.019 0.000 

9 0.560 0.536 0.891 A 0.049 -0.264 0.154 0.009 0.000 

    B 0.065 -0.259 0.154 0.057 0.000 

    C 0.241 -0.188 0.275 0.377 0.082 

    D 0.072 -0.237 0.176 0.047 0.009 

    E 0.560 0.536 0.220 0.500 0.900 

    Boş 0.013 -0.021 0.022 0.009 0.009 

10 0.577 0.622 0.889 A 0.081 -0.304 0.198 0.066 0.000 

    B 0.101 -0.243 0.198 0.113 0.009 

    C 0.134 -0.217 0.242 0.142 0.036 

    D 0.088 -0.222 0.165 0.094 0.018 

    E 0.577 0.622 0.165 0.557 0.936 

    Boş 0.020 -0.065 0.033 0.028 0.000 

11 0.678 0.623 0.889 A 0.678 0.623 0.231 0.764 0.964 

    B 0.101 -0.399 0.297 0.038 0.000 

    C 0.081 -0.233 0.165 0.094 0.000 

    D 0.078 -0.220 0.176 0.057 0.018 

    E 0.046 -0.177 0.099 0.028 0.018 

    Boş 0.016 -0.056 0.033 0.019 0.000 

12 0.554 0.462 0.892 A 0.055 -0.265 0.143 0.038 0.000 

    B 0.059 -0.279 0.165 0.028 0.000 

    C 0.156 -0.073 0.154 0.226 0.091 

    D 0.554 0.462 0.242 0.547 0.818 

    E 0.156 -0.211 0.275 0.142 0.073 

    Boş 0.020 -0.001 0.022 0.019 0.018 

13 0.339 0.417 0.893 A 0.107 -0.306 0.242 0.094 0.009 
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Soru Ort. 

P 

Ort. 

Rpbis 

Alpha 

(w/o) 

Seçenekler P Rpbis Düşük 

P 

Orta 

P 

Yüksek 

P 

    B 0.107 -0.215 0.176 0.142 0.018 

    C 0.339 0.417 0.121 0.226 0.627 

    D 0.049 -0.220 0.121 0.028 0.009 

    E 0.388 0.027 0.330 0.491 0.336 

    Boş 0.010 -0.010 0.011 0.019 0.000 

14 0.498 0.451 0.893 A 0.182 -0.072 0.187 0.236 0.127 

    B 0.498 0.451 0.209 0.443 0.791 

    C 0.147 -0.334 0.330 0.123 0.018 

    D 0.085 -0.187 0.143 0.104 0.018 

    E 0.036 -0.110 0.077 0.028 0.009 

    Boş 0.052 -0.023 0.055 0.066 0.036 

15 0.524 0.508 0.891 A 0.524 0.508 0.209 0.406 0.900 

    B 0.098 -0.221 0.209 0.085 0.018 

    C 0.127 -0.191 0.198 0.160 0.036 

    D 0.094 -0.081 0.110 0.142 0.036 

    E 0.137 -0.258 0.242 0.189 0.000 

    Boş 0.020 -0.056 0.033 0.019 0.009 

16 0.446 0.488 0.892 A 0.212 -0.143 0.253 0.292 0.100 

    B 0.446 0.488 0.220 0.264 0.809 

    C 0.117 -0.076 0.132 0.151 0.073 

    D 0.124 -0.236 0.209 0.170 0.009 

    E 0.075 -0.245 0.154 0.075 0.009 

    Boş 0.026 -0.069 0.033 0.047 0.000 

17 0.254 0.189 0.897 A 0.137 -0.140 0.209 0.142 0.073 

    B 0.094 -0.194 0.154 0.132 0.009 

    C 0.160 -0.206 0.220 0.226 0.045 

    D 0.254 0.189 0.121 0.236 0.382 

    E 0.300 0.237 0.231 0.198 0.455 

    Boş 0.055 -0.032 0.066 0.066 0.036 

18 0.547 0.497 0.892 A 0.547 0.497 0.209 0.528 0.845 

    B 0.062 -0.209 0.143 0.038 0.018 

    C 0.150 -0.259 0.275 0.170 0.027 

    D 0.088 -0.056 0.121 0.085 0.064 

    E 0.130 -0.225 0.231 0.132 0.045 

    Boş 0.023 -0.058 0.022 0.047 0.000 

19 0.590 0.545 0.891 A 0.590 0.545 0.231 0.557 0.918 

    B 0.085 -0.258 0.187 0.075 0.009 

    C 0.140 -0.065 0.121 0.226 0.073 

    D 0.081 -0.275 0.209 0.057 0.000 

    E 0.055 -0.253 0.165 0.019 0.000 

    Boş 0.049 -0.115 0.088 0.066 0.000 

20 0.319 0.371 0.894 A 0.319 0.371 0.143 0.217 0.564 

    B 0.163 -0.122 0.242 0.132 0.127 

    C 0.121 -0.178 0.176 0.151 0.045 

    D 0.140 -0.091 0.198 0.123 0.109 
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Soru Ort. 

P 

Ort. 

Rpbis 

Alpha 

(w/o) 

Seçenekler P Rpbis Düşük 

P 

Orta 

P 

Yüksek 

P 

    E 0.186 -0.109 0.187 0.283 0.091 

    Boş 0.072 0.009 0.055 0.094 0.064 

21 0.358 0.213 0.897 A 0.114 -0.253 0.231 0.094 0.036 

    B 0.358 0.213 0.231 0.330 0.491 

    C 0.280 0.191 0.187 0.274 0.364 

    D 0.104 -0.203 0.165 0.132 0.027 

    E 0.111 -0.110 0.154 0.123 0.064 

    Boş 0.033 -0.042 0.033 0.047 0.018 

22 0.515 0.518 0.891 A 0.078 -0.183 0.165 0.057 0.027 

    B 0.117 -0.174 0.198 0.123 0.045 

    C 0.515 0.518 0.165 0.491 0.827 

    D 0.127 -0.180 0.220 0.132 0.045 

    E 0.121 -0.283 0.220 0.132 0.027 

    Boş 0.042 -0.006 0.033 0.066 0.027 

23 0.443 0.391 0.894 A 0.121 -0.169 0.209 0.113 0.055 

    B 0.143 -0.040 0.132 0.170 0.127 

    C 0.179 -0.222 0.297 0.198 0.064 

    D 0.443 0.391 0.187 0.415 0.682 

    E 0.065 -0.176 0.143 0.038 0.027 

    Boş 0.049 0.010 0.033 0.066 0.045 

24 0.362 0.363 0.894 A 0.362 0.363 0.231 0.170 0.655 

    B 0.221 -0.091 0.253 0.245 0.173 

    C 0.124 -0.159 0.165 0.160 0.055 

    D 0.173 -0.075 0.165 0.255 0.100 

    E 0.068 -0.148 0.132 0.075 0.009 

    Boş 0.052 -0.058 0.055 0.094 0.009 

25 0.788 0.415 0.893 D 0.788 0.415 0.527 0.802 0.991 

    Y 0.130 -0.266 0.275 0.132 0.009 

    Boş 0.081 -0.170 0.198 0.066 0.000 

26 0.612 0.367 0.894 D 0.306 -0.218 0.407 0.377 0.155 

    Y 0.612 0.367 0.407 0.547 0.845 

    Boş 0.081 -0.168 0.187 0.075 0.000 

27 0.599 0.456 0.892 D 0.313 -0.288 0.462 0.406 0.100 

    Y 0.599 0.456 0.330 0.519 0.900 

    Boş 0.088 -0.182 0.209 0.075 0.000 

28 0.853 0.418 0.893 A 0.042 -0.134 0.099 0.009 0.027 

    B 0.853 0.418 0.604 0.943 0.973 

    C 0.007 -0.103 0.022 0.000 0.000 

    D 0.000 -- -- -- -- 

    E 0.010 -0.117 0.022 0.009 0.000 

    Boş 0.088 -0.196 0.253 0.038 0.000 

29 0.834 0.471 0.892 A 0.033 -0.147 0.088 0.000 0.018 

    B 0.026 -0.219 0.088 0.000 0.000 

    C 0.020 -0.113 0.033 0.028 0.000 

    D 0.010 -0.113 0.033 0.000 0.000 
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Soru Ort. 

P 

Ort. 

Rpbis 

Alpha 

(w/o) 

Seçenekler P Rpbis Düşük 

P 

Orta 

P 

Yüksek 

P 

    E 0.834 0.471 0.549 0.925 0.982 

    Boş 0.078 -0.181 0.209 0.047 0.000 

30 0.879 0.408 0.894 A 0.013 -0.142 0.033 0.009 0.000 

    B 0.003 -0.073 0.011 0.000 0.000 

    C 0.879 0.408 0.681 0.925 1.000 

    D 0.007 -0.079 0.011 0.009 0.000 

    E 0.016 -0.126 0.044 0.009 0.000 

    Boş 0.081 -0.184 0.220 0.047 0.000 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim fizik programında yer alan dinamik konusu ile 

ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir başarı testi geliştirmektir.  Güvenirlik ve 

geçerlik çalışmalarını yapmak amacıyla hazırlanan başarı testi, 2009–2010 eğitim 

öğretim yılı güz döneminde, Diyarbakır il merkezinde faaliyet gösteren 2 farklı okulda 

öğrenim gören 131 öğrenciye uygulandı. Başarı testinin geçerliliğini sağlamak için, 

önce alanında uzman iki fizik eğitimcisi ile deneyimli iki fizik öğretmeninin görüşü 

alındı sonra da madde analizine tabi tutuldu. Başarı testinin güvenirliliğini belirlemek 

için ise Sperman-Brown’ın testi iki eşdeğer yarıya bölme yöntemi kullanıldı ve 

güvenirlik katsayısı α = 0,807 olarak bulundu. Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları 

sonunda 25 maddeden oluşan bir başarı testi geliştirildi.  

Anahtar Kelimeler: Fizik eğitimi, başarı testi geliştirme, dinamik  

 

 

A STUDY ON DEVELOPING AN ACHIEVEMENT TEST WHICH HAS 

            RELIABILITY AND VALIDITY ON DYNAMICS SUBJECT 

ABSTRACT 

The aim of this study is to develop an achievement test which has a part in 

Dynamics of secondary education physics curriculum and consist of multiple choice 
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questions test. The achievement test that is prepared to provide reliability and validity 

works is applied to 131 students in two different schools which states in province of 

Diyarbakır in the fall term of the 2009-2010 education year. In order to determine the 

validity of this achievement test, first it is consulted with two experienced physics 

teachers and educators who are expert in their field and then the test subjected to matter 

analysis. The reliability constant of the test has been determined according to 

Spearman-Brown’s method of division of the test to two equivalent halves (α = ,807). 

At the end of the reliability and validity analysis, an achievement test that consists of 25 

multiple choice questions is improved. 

Keywords: Physics education, developing achievement test, dynamic.  

GİRİŞ 

Ölçme, günlük hayatın her alanında kullanılan, insanlık tarihi kadar eski bir 

kavramdır. Ölçme, niteliklerin sayısallaştırılması, gözlenen niteliklerin sayı, sembol 

veya derece ile ifade edilmesidir. Değerlendirme ise ölçme işleminden elde edilen 

ölçme sonuçlarını belirli ölçütlerle karşılaştırarak ölçülen niteliğe ilişkin bir karar verme 

sürecidir (Tekin, 1991; Özçelik, 1992). Ölçme ve değerlendirme kavramları çoğu zaman 

birbirine karıştırılan iki farklı kavramdır. Bu kavramlar farklı olmakla birlikte, iki 

kavramı bir arada kullanmak durumundayız. Çünkü değerlendirme yapılmayacaksa 

ölçmenin bir anlamı ya da amacı yoktur. Ölçme yapılmasının nedeni değerlendirme 

yapılacak olmasıdır. Ölçme işlemi sonunda değerlendirme yapılmadığı zaman ölçme 

işleminde elde edilen ölçümlerde bir sonuca varmak mümkün olmayacaktır. 

Ölçme ve değerlendirme kuşkusuz eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Yenilenen ilköğretim fen ve ortaöğretim fizik programlarının tasarlanmasında etkili 

olan yapılandırmacı ve bağlam temelli öğrenme yaklaşımları, bireyin öğrenme 

sürecinde yeni bilgilerle hâlihazırda sahip olduğu bilgiler ve anlayış arasında bir bağıntı 

oluşturarak kendine özgü bir dünya görüşü, kendine özgü bir bakış açısı oluşturduğunu 

kabul eder (Brooks, 2002). O halde, sınıf ortamında öğretmen tarafından verilen 

bilgilerin öğrenci tarafından ne ölçüde kazanıldığı bilgisine nasıl ulaşacağız? Bu 

sorunun cevabı kuşkusuz, geçerlilik ve güvenirliği sağlanmış ölçme araçları kullanarak 

ölçme ve değerlendirme yapmamız gerekir şeklinde olacaktır. 
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Eğitim öğretim faaliyetlerinin söz konusu olduğu bir yerde ölçme ve 

değerlendirme, öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Öğrencilerin bilişsel, 

duyuşsal ve devinişsel davranışlar açısından hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemede 

ve başarısız öğrencilerin öğrenme eksiklerini gidermede, öğretim etkinliklerinin 

amaçlarının gerçekleşme düzeyi hakkında bir yargıya varmada ölçme ve değerlendirme 

önemli bir yere sahiptir.  

Öğrencilerin başarılarını belirlemek için öncelikle tüm öğrenci kazanımlarını 

kapsayan iyi hazırlanmış ölçme araçlarına gereksinim vardır. Öğrencilerin bilişsel 

seviyeleri Benjamim Bloom (1956) tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan 

“Bloom Taksonomisi” kullanılarak geliştirilen araçlarla ölçülebilmektedir. Bloom 

taksonomisi, öğrencilerin düşünme becerilerini ölçmek için sorular 

hazırlayabileceğimizi ve bunu da bilişsel olabildiği gibi duyuşsal ve devinişsel alanlarda 

da gerçekleştirebileceğimizi öngörür (Çepni, 2003). Bilişsel alan kategorileri, kuru ve 

ezberlenmiş bilginin hatırlanmasıyla başlayıp, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve 

değerlendirmeye dek çıkar. Bilgi basamağından değerlendirme basamağına doğru 

çıkıldıkça davranışlar karmaşıklaşır ve onların öğrenilip geliştirilmesi güçleşir (Tekin, 

1991). Bloom’un önerdiği taksonomiye göre, öğrencilerin bilişsel seviyeleri, düşük 

bilişsel seviye (DBS) “bilgi”, “kavrama”, “uygulama”, yüksek bilişsel seviye (YBS) ise 

“analiz”, “sentez” ve “değerlendirme” basamakları olmak üzere birbirinin önkoşulu olan 

6 kategoride ölçülebilmektedir (Colletta ve Chiappetta, 1989). 

Derslerde belirlenen hedef ve davranışların gerçekleşme düzeyini saptamak için 

nitelikli ölçme araçlarına gereksinim vardır. Ayrıca nitelikli ölçme araçlarının geçerlik 

ve güvenirliklerinin yüksek olması gerekmektedir. Testin geçerliliği hususunda, 

öğretmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine başvurulmasına literatürde yaygın olarak 

rastlanmaktadır (Çalık ve Ayas, 2002 ve 2003; Ayas ve Demirbaş, 1997; Abraham, 

Williamson ve Westbrook, 1994; Abraham, Gryzybowski, Renner ve Marek, 1992; 

Jacobs Chase, 1992; Peterson ve Treagust, 1989). Testin geçerliğinden ziyade testten 

elde edilen sonuçlara dayalı olarak yapılan yorumların geçerliliğinden bahsetmek daha 

doğrudur (Linn ve Gronlund, 1995). Ayrıca teste verilen cevaplara madde analizi 

yapılarak ta geçerliğe bakılabilir. 

Geçerlik dışında iyi bir ölçme aracında bulunması gereken bir diğer özellik, 

testin sonraki denemelerde de uygulanabilirliliğinin ölçütü olan güvenirliktir. Genel 
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olarak güvenirlik, ölçme sonuçlarının (test puanlarının) tesadüfî hatalardan arınık olma 

derecesi olarak tanımlanmaktadır (Turgut, 1995). Diğer bir görüşe göre ölçme 

sonuçlarının tutarlılığı ya da tekrarlanabilirliğinin bir derecesidir. 

(http://www.socialresearchmethods.net/kb/reliable.php. Erişim tarihi: 02.01.2010). 

Teste verilen cevaplara göre farklı yöntemler kullanılarak testin güvenirliliği kontrol 

edilebilir. İyi bir ölçme aracında hem geçerliliğin hem de güvenirliliğin yüksek olması 

gereklidir. 

Ölçme aracı olarak genelde değişik tiplerde testler kullanılmaktadır. Hazırlanan 

testler uygun fiziksel ve psikolojik koşullar oluşturularak öğrencilere uygulanır ve elde 

edilen veriler ışığında sürekli iyileştirilir. Her ölçek geliştirme süreci sonunda elde 

edilen veriler analiz edilerek daha güvenilir ve geçerli bir ölçme aracının 

oluşturulmasına çalışılır. Test geliştirme birçok aşamadan oluşan sistematik bir işlemdir. 

Bu aşamalar; uygulanacak olan testin tip ve düzeylerinin öğrencilere önceden 

bildirilmesi, soru bankasının oluşturulması, testte yer verilecek soruların belirtke 

tablosundan da yararlanılarak seçilmesi, testin düzenlenmesi, öğrencilere uygulanması 

ve puanlanarak madde analizinin yapılması şeklinde sıralanabilir. (Özçelik, 1992). 

Madde analizi, belirli basamakların izlenmesiyle süregelen işlemlerle kolayca 

yapılabilmektedir. Geliştirilecek olan taslak test bir öğrenci grubuna uygulanır. Bütün 

öğrencilerin cevap kâğıtları puanlanır ve en yüksek puanlıdan başlanarak en düşük 

puanlıya doğru sıralanır. Bu cevap kâğıtlardan en yüksek puanlıdan başlanarak %27’si 

alınır ve bu cevap kâğıtları üst grup olarak nitelendirilir. Yine aynı şekilde üst gruptan 

alınan cevap kâğıdı sayısı kadar cevap kâğıdı da (%27) en düşük puanlıdan başlanarak 

alınır, bu grup da alt grup olarak adlandırılır. Arada kalan diğer cevap kâğıtları madde 

analizinde dikkate alınmaz. Taslak testin her bir sorusu için ayrı bir tablo hazırlanır ve 

bu tablolarda üst ve alt gruplardaki öğrencilerin her seçeneği cevaplama şıkları belirtilir. 

Bütün sorular için “madde güçlük indeksi (P)” ve “madde ayırt edicilik indeksi (D)” 

hesaplanır.  

Madde güçlük indeksi (P), her bir maddenin doğru cevaplanma oranını 

göstermektedir. Madde güçlük indeksi (P) “0” ile “1” arasında değerler alabilmektedir. 

Bulunan değer sıfıra yaklaştıkça maddenin zor olduğu, bire yaklaştıkça maddenin kolay 

olduğu söylenebilir.  Genellikle madde güçlük indeksinin başarı testlerinde 0,50 

civarında olması arzu edilir. Bu 0,50 değeri maddenin orta düzeyde bir zorluğa sahip 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/reliable.php
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olduğunu gösterir. Genelde orta zorluk düzeyindeki maddelerden oluşan testlerin 

güvenirlik düzeyleri daha yüksek bulunmaktadır. Bir testteki maddelerin her birinin 

güçlük düzeyi farklı olsa da bunların ortalaması alınarak bulunacak olan testin ortalama 

güçlülüğünün 0,50 civarında olması arzu edilen bir durumdur.  (Çepni, Bayrakçeken, 

Yılmaz, Yücel, Semerci, Köse, Sezgin, Demircioğlu ve Gündoğdu, 2008).  

Madde ayırt edicilik indeksi (D), bir maddenin başarı düzeyi yüksek öğrencilerle 

başarı düzeyi düşük öğrencileri ayırt etme derecesidir. Burada öğrencilerin başarı 

puanlarına göre alt ve üst grup olarak nitelendirilmesinin nedeni de budur. Doğal olarak, 

bir maddenin başarılı öğrenciler (üst grup) tarafından daha yüksek oranda, başarısız 

öğrenciler (alt grup) tarafından ise daha düşük oranda doğru cevaplandırılması beklenir. 

Madde ayırt edicilik indeksi “-1” ile “+1” arasında değerler alabilmektedir. Madde ayırt 

edicilik indeksinin sıfıra yaklaşması, maddenin üst ve alt grubu ayırt ediciliğinin düşük, 

+1’e yaklaşması ayırt ediciliğinin yüksek olması demektir. Madde ayırt edicilik 

indeksinin negatif değerler alması, maddenin doğru cevaplanma oranının alt grupta daha 

yüksek olması anlamına gelir ve böyle bir madde testin amacına hizmet etmemekte 

ayrıca test güvenirliğini de düşürmektedir (Kubiszyn ve Borich, 2003; Baykul, 2000; 

Yıldırım, 1999; Tekin, 1991). Madde analizi sonucunda ayırt edicilik kriterini 

değerlendirirken şu kriterlere dikkat edilir: Ayırt edicilik indeksi sıfır veya negatif olan 

maddeler teste dâhil edilemez; ayırt edicilik indeksi (0,40) veya daha yüksek bir 

değerde ise madde çok iyi, düzeltilmesi gerekmez; (0,30)-(0,40) arasında ise iyi, 

düzeltilmesi gerekmez; (0,20)-(0,30) arasında ise madde zorunlu hallerde aynen 

kullanılabilir veya değiştirilebilir; (0,20)’den daha küçük bir değerde ise madde 

kullanılmamalıdır veya yeniden düzenlenmelidir (Turgut, 1992).  

Madde ayırt edicilik ve madde güçlük indekslerinin hesaplanması aşağıdaki 

formüller ile hesaplanmaktadır. 

         

D:  Madde ayırt edicilik indeksi 

P:  Madde güçlük indeksi 

Dü: Maddeyi üst grupta doğru cevaplayan öğrencilerin sayısı 

Da:  Maddeyi alt grupta doğru cevaplayan öğrencilerin sayısı 
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Nü:  Üst gruptaki öğrencilerin mevcudu 

Na:  Alt gruptaki öğrencilerin mevcudu 

Bu çalışmanın temel amacı, güvenirliği ve geçerliliği yüksek, başarı testi 

geliştirme basamak ve şartları sağlanarak dinamik konusu ile ilgili bir başarı testi 

oluşturmak ve farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilere uygulamaktır. 

  

YÖNTEM 

 

Evren ve Örneklem 

 

Bu çalışmanın evrenini 2009–2010 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır il 

merkezinde öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri, örneklemini ise çalışma kapsamında 

uygulama yapılan okullarda öğrenim gören 131 öğrenci oluşturmaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları 

 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak dinamik konusu ile ilgili 39 maddeden 

oluşan çoktan seçmeli bir başarı testi kullanıldı. Başarı testi geliştirilmeden önce onuncu 

sınıf müfredatındaki hedef ve davranışlar dikkate alınarak dinamik konusu ile ilgili 

belirtke tablosu hazırlandı ve bu tabloda yer alan hedef ve davranışlar dikkate alınarak 

ta 60 maddeden oluşan bir soru havuzu oluşturuldu. Havuzda yer alan bu sorular Bloom 

taksonomisine göre sınıflandırıldı. Ayrıca, alanında uzman 2 fizik eğitimcisi ve alanında 

deneyimli 2 fizik öğretmeni ile beraber incelenerek kullanılacak olan taslak başarı 

testindeki madde sayısı 39 olarak belirlendi.  

 

Uygulama ve Verilerin Analizi 

 

Çoktan seçmeli 39 maddeden oluşan başarı testi, Diyarbakır il merkezinde 

eğitim-öğretim faaliyeti gösteren 2 lisede öğrenim gören 131 öğrenciye uygulandı. 

Başarı testinin uygulanacağı öğrenciler daha önceki eğitim-öğretim dönemlerinde 

dinamik konusunun işlendiği sınıflardan seçildi. Çoktan seçmeli başarı testi 5 seçenekli 

olup, doğru cevaplara “1” yanlış ve boş cevaplara “0” puan verilerek toplam 39 puan 
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üzerinden değerlendirilme yapıldı. 131 öğrenciden elde edilen veriler doğrultusunda, 

öğrencilerden puan sıralamalarına göre alt ve üst grup olmak üzere iki kategori 

oluşturuldu. Alt ve üst grubu oluşturan öğrencilerin vermiş oldukları cevaplara göre 

başarı testindeki maddelerin ayırt edicilik indeksleri ile güçlük dereceleri hesaplandı. 

Madde analizi sonucunda, alanında uzman iki fizik eğitimcinin de görüşleri alınarak 

kapsam geçerliliğini de bozmayacak şekilde ayırt edicilik indeksleri 0,25’in altında olan 

14 madde elenerek başarı testine son şekli verildi. Madde güçlükleri incelendiğinde ise 

son testin ortalama güçlüğünün değişik öğrenci seviyelerine hitap edebilecek yeterlikte 

ve güçlükte olduğuna karar verildi. Geçerlik çalışmalarından sonra 25 maddeden 

oluşmasına karar verilen başarı testinin güvenirliği SPSS 15.0 paket programı 

kullanılarak belirlendi. 

 

BULGULAR 

 

Başarı testinin geçerlik çalışmaları yapılırken her maddenin ayırt edicilik 

indeksleri ve güçlük dereceleri hesaplanmıştır. 39 maddeden oluşan başarı testinde 

kullanılan her bir madde için bulunan “P” ve “D” değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Başarı Testinde Yer Alan Maddelerin Ayırt Edicilik İndeksleri (D) ve Güçlük 

Dereceleri (P) 

 

Soru 

 Gruplar 

  

Seçenekler 
P ve D 

Değerleri 

  

Soru 

 Gruplar 

  

Seçenekler 
P ve D 

Değerleri A B C D E Bos A B C D E Bos 

S. 1 
 

Üst grup 1 0 2 25 7 1 P= 0,514 
S. 11 

 

Üst grup 11 3 16 1 5 0 P= 0,097 

Alt grup 3 2 2 12 11 6 D= 0,361 Alt grup 9 3 11 2 2 9 D= 0,083 

S. 2 

 

Üst grup 0 3 4 19 0 10 P= 0,347 
S. 12 

 

Üst grup 1 7 4 14 0 10 P= 0,222 

Alt grup 1 15 3 6 1 10 D= 0,361 Alt grup 5 9 3 2 0 17 D= 0,333 

S. 3 

 

Üst grup 4 13 14 4 0 1 P= 0,264 
S. 13 

 

Üst grup 12 10 5 4 1 4 P= 0,222 

Alt grup 6 6 6 8 2 8 D= 0,194 Alt grup 4 8 2 4 0 18 D= 0,222 

S. 4 

 

Üst grup 2 0 1 31 0 2 P= 0,514 
S. 14 

 

Üst grup 5 0 1 25 5 0 P= 0,431 

Alt grup 6 1 13 6 4 6 D= 0,694 Alt grup 6 1 3 6 7 13 D= 0,528 

S. 5 

 

Üst grup 3 2 2 28 1 0 P= 0,569 
S. 15 

 

Üst grup 14 4 7 5 5 1 P= 0,222 

Alt grup 6 3 3 13 6 5 D= 0,417 Alt grup 2 6 9 1 1 17 D= 0,333 

S. 6 

 

Üst grup 4 0 26 1 4 1 P= 0,472 
S. 16 

 

Üst grup 2 20 9 1 3 1 P= 0,361 

Alt grup 15 2 8 3 3 5 D= 0,5 Alt grup 1 6 2 5 1 21 D= 0,389 

S. 7 
 

Üst grup 3 5 7 1 19 1 P= 0,319 
S. 17 

 

Üst grup 10 9 12 1 4 0 P= 0,167 

Alt grup 4 4 4 2 4 18 D= 0,417 Alt grup 12 3 0 3 4 14 D= 0,333 

S. 8 

 

Üst grup 0 0 3 0 33 0 P= 0,764 
S. 18 

 

Üst grup 4 21 1 2 6 2 P= 0,389 

Alt grup 6 2 1 4 22 1 D= 0,306 Alt grup 7 7 1 1 4 16 D= 0,389 

S. 9 Üst grup 1 4 1 8 21 1 P= 0,111 S. 19 Üst grup 15 7 6 8 0 0 P= 0,139 
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 Alt grup 6 4 1 9 8 8 D= 0  Alt grup 7 3 2 2 2 20 D= 0,167 

S. 10 

 

Üst grup 12 2 8 1 3 10 P= 0,139 
S. 20 

Üst grup 7 1 19 2 5 2 P= 0,278 

Alt grup 2 2 2 8 3 19 D= 0,167 Alt grup 5 3 1 3 1 23 D= 0,5 

S. 21 
 

Üst grup 4 19 3 4 3 3 P= 0,306 
S. 31 

 

Üst grup 4 9 4 13 5 1 P= 0,097 

Alt grup 5 3 0 4 0 24 D= 0,444 Alt grup 3 3 1 6 4 19 D= 0,028 

S. 22 
 

Üst grup 2 24 4 1 5 0 P= 0,458 
S. 32 

 

Üst grup 2 1 18 2 7 6 P= 0,292 

Alt grup 2 9 4 1 2 18 D= 0,417 Alt grup 2 6 3 1 1 23 D= 0,417 

S. 23 

 

Üst grup 2 0 5 1 26 2 P= 0,014 
S. 33 

 

Üst grup 0 5 22 2 4 3 P= 0,486 

Alt grup 3 1 2 4 6 20 D= -0,028 Alt grup 3 4 13 0 0 16 D= 0,25 

S. 24 

 

Üst grup 13 1 0 7 14 1 P= 0,208 
S. 34 

 

Üst grup 2 5 12 1 6 10 P= 0,069 

Alt grup 6 2 2 2 1 23 D= 0,361 Alt grup 0 0 1 3 5 27 D= 0,139 

S. 25 
 

Üst grup 1 3 2 27 2 1 P= 0,417 
S. 35 

 

Üst grup 3 6 4 11 5 7 P= 0,208 

Alt grup 4 5 4 3 2 18 D= 0,667 Alt grup 1 2 5 4 2 22 D= 0,194 

S. 26 

 

Üst grup 2 27 3 1 1 2 P= 0,431 
S. 36 

 

Üst grup 2 14 1 6 0 13 P= 0,208 

Alt grup 1 4 3 1 0 27 D= 0,639 Alt grup 1 1 1 2 3 28 D= 0,361 

S. 27 

 

Üst grup 6 12 5 1 9 3 P= 0,167 
S. 37 

 

Üst grup 6 12 8 1 1 8 P= 0,181 

Alt grup 3 0 3 5 2 23 D= 0,333 Alt grup 7 1 4 0 1 23 D= -0,028 

S. 28 
 

Üst grup 4 11 1 19 0 1 P= 0,297 
S. 38 

 

Üst grup 3 9 6 3 5 10 P= 0,083 

Alt grup 6 8 1 2 0 19 D= 0,472 Alt grup 2 5 0 2 0 27 D= 0,167 

S. 29 

 

Üst grup 2 7 2 18 5 2 P= 0,264 
S. 39 

 

Üst grup 1 8 0 10 2 15 P= 0,139 

Alt grup 3 1 6 1 7 18 D= 0,472 Alt grup 0 2 1 4 3 26 D= 0,167 

S. 30 

 

Üst grup 17 5 5 8 1 0 P= 0,167 

 

         

Alt grup 7 2 2 4 3 18 D= 0,111          

 

Tablo 1 incelendiğinde maddelerin güçlük dereceleri 0,5’e yakın değerler olduğu 

görülmektedir. Buna rağmen iyi bir başarı testinin doğru cevaba ulaşmayı bilen ile 

bilmeyen öğrencileri ayırt etmesi gerekliliği ve başarı testinin dinamik konusu ile ilgili 

hedef ve davranışları karşılaması gerektiğinden, “P” değeri 0,5’ten uzaklaşan bazı 

maddelerin de nihai başarı testine dâhil edilmesine karar verilmiştir. Bununla beraber, 

“P” değerlerinin yanı sıra “D” değerlerinin de göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Literatürlerde D ≥ 0,25 olan değerler için bu maddelerin bilen ile 

bilmeyen öğrencileri ayırt etmede başarılı maddeler olduğu belirtilmektedir (Çepni, 

Bayrakçeken, Yılmaz, Yücel, Semerci, Köse, Sezgin, Demircioğlu ve Gündoğdu, 2008). 

Tablo 1’deki “D”  (D ≥ 0,25) değerleri incelendiğinde, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, ve 36 numaralı maddelerin konu ile 

ilgili hedef ve davranışları karşılaması ve “D” değerlerinin 0,25’ten büyük olmasından 

dolayı nihai başarı testine direk olarak dâhil edilmesine karar verilmiştir. Geriye kalan 

maddeler de ise bu maddelere ait mevcut “D” ve “P” değerlerine bakılarak “D” ve “P” 

değerlerinin yeterli (D ≥ 0,25 ve P = 0,50 civarında olması) olmadığı görülmüş 3, 9, 10, 

11, 13, 19, 23, 30, 31, 34, 35, 37, 38 ve 39 numaralı bu maddeler nihai başarı testine 

dâhil edilmemiştir.  Böylece, ayırt edicilik indeksleri ve güçlük dereceleri amaca uygun 

Tablo 1’in Devamı 
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olan 25 soru 1 ile 25 arasında numaralandırılarak Bloom taksonomisine tabi 

tutulmuştur. 25 maddeden oluşan nihai başarı testinin ortalama madde güçlük indeksi 

(P) 0,36 ve ortalama ayırt edicilik indeksi (D) ise 0,43 olarak bulunmuştur.  

Başarı testine dâhil edilen soru maddelerinin bilişsel düzey basamaklarına göre 

dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Bloom Taksonomisinin Bilişsel Düzey Basamaklarında Yer Alan Maddelerin 

Numaraları 

 

 Bilgi Kavrama Uygulama Analiz 

Madde 

Numaraları 

1, 2, 4 5, 6, 9, 16, 17, 

21 

3, 8, 11, 15, 22, 

23, 24, 25 

7, 10, 12, 13, 

14, 18, 19, 20 

 

Uzman görüşleri ve madde analizi sonunda 25 maddeye indirgenen başarı 

testinin geçerliliğinin yüksek olduğuna karar verilmiştir. Bunların yanı sıra başarı 

testinde olması gereken diğer bir özellik olan güvenirliliğini kontrol etmek için 131 

öğrencinin nihai başarı testinde yer alan 25 maddeye verdikleri cevaplar SPSS 15.0 

paket programında analiz edilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda nihai başarı testinin 

güvenirlik katsayısı Sperman-Brown’ın testi iki eşdeğer yarıya bölme yöntemi ile 

hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda yarı testin güvenirlik katsayısı 0,677 ve 

tüm testin güvenirlik katsayısı 0,807 olarak bulunmuştur. Araştırmalarda 

kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin 0,70 olduğu 

(Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa bulduğumuz bu değere göre başarı testinin 

güvenirliliğinin tatmin edici olduğu söylenebilir. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

 

Çalışmalar sonunda yapılan güvenirlik hesaplamaları sonucunda geçerliği ve 

güvenirliği yüksek olan çoktan seçmeli bir başarı testi oluşturuldu. Dinamik konusunda 

oluşturulan bu başarı testi, ülkemiz genelinde eğitim-öğretim faaliyeti sürdüren lise 

öğrencilerine uygulanılabilir nitelikte bir ölçektir. Geliştirilen bu başarı testi güvenirliği 

ve karşılık geldiği hedef ve davranışlar bakımından ünite sonunda öğrencinin 

eksikliklerini ölçme ve değerlendirmesi açısından geçerli bir materyaldir.  
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Çoktan seçmeli bir maddenin cevap şıklarındaki çeldiricilerin tutarlılığı ve 

güçlülüğü maddenin öğrencideki kavram yanılgısını sorgulamasında önemli yer 

tutmakta fakat kavram yanılgısını belirlemekte tek başına yeterli olamamaktadır. Bu 

başarı testi öğrencinin maddeyi neden yanlış yanıtladığını belirleyememektedir. Ancak, 

bu başarı testindeki çeldiricilerin güçlülüğü ve tutarlılığı bakımından kavram 

yanılgılarını sorgulamakta ve öğrenciyi daha dikkatli düşünmeye sevk etmektedir. 

Başarı testinde yer alan çeldiricilerin bazılarının kavram yanılgılarından bazılarının da 

kavram yanılgılarından doğan yanlış çözüm yöntemlerinden seçilmesi başarı testinin 

etkililiği açısından faydalı olmuştur.   

 Çoktan seçmeli başarı testleri Türk eğitim sistemine ve de yurt dışındaki 

çalışmalara bakıldığında ölçme ve değerlendirmenin gerektiği durumlarda vazgeçilmez 

test türlerindendir. Zaten Türkiye’deki ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarına 

öğrenci yerleştirme sınavlarının da yine çoktan seçmeli başarı testleri ile yapılması 

öğrencilerin bu türdeki başarı testlerine alışması ihtiyacının gerektiğini göstermektedir. 

Bu durumda güvenirliği ve geçerliliği yüksek olan çoktan seçmeli başarı testlerinin 

öğrencinin fizik başarısı üzerindeki etkileri, öğrencinin karşısına çıkacak olan 

ortaöğretim ve yükseköğretime giriş sınavlarında öğrenciler açısından büyük önem 

taşıyacaktır. 

Bu çalışmada iç geçerliliği tehdit eden bazı durumlar kontrol altına alınmış 

bazıları da kontrol edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, öğrenci özellikleri, zaman, yer, 

veri kaybı, yöntemi uygulayanın etkisi ve veri toplayanın etkisi kontrol altına alınmıştır.  

Geliştirilen bu başarı testinin dinamik konusu ile ilgili öğrenci başarısını ölçmede 

kullanışlı bir ölçme aracı olduğu düşünülmektedir. 

 

ÖNERİLER 

 

Geliştirilmiş olan bu başarı testi ile ilgili geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından 

elde edilen bulgular çerçevesinde eğitimin daha sistemli planlanması maksadıyla bazı 

önerilerde bulunulabilinir. 

  

1) Geliştirilmiş olan bu başarı testi, hazırlayanlarına önemli derecede bilgiler 

sağlaması açısından faydalı olmuştur ancak yine de bu çalışmanın sınırlı kaldığı 
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söylenilebilir. Çoktan seçmeli başarı testleri her ne kadar bize öğrencilerin sahip 

oldukları kavram yanılgıları hakkında bilgi verse de, öğrencilerin yanlış 

kazanımlarını derinlemesine belirleme olanağı sağlayamamaktadır. Bu yüzden bu 

tür ileri düzeyde çalışmaların yapılması sırasında birden fazla metodun kullanılması 

elde edilecek olan verilerin geçerlik ve güvenirliğini arttıracaktır.  

2) Bu tür başarı testleri hazırlanırken veri toplama araçlarındaki maddelerin, 

öğrencilerin mikroskobik seviyede düşünmelerini ve zihinsel muhakeme 

yapabilmelerini sağlayan nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.  

3) Hazırlanılan testin konusunun içeriğine bağlı olarak sembolik seviyede maddelere 

de yer verilmesi gerekir. 

4) Bu tür başarı testleri hazırlanırken kullanılacak maddeler, aynı zamanda 

öğrencilerin bilişsel seviyelerine göre (Bloom taksonomisine göre), konu dizini 

dâhilin de hedef ve davranışları karşılama özelliklerine göre belirlenmelidir. 

5) Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılırken örneklem sayısını fazla tutmak ve 

öğrencileri farklı eğitim seviyelerindeki eğitim-öğretim kurumlarından seçmek 

çalışmanın amacını daha da kuvvetlendirecektir. 

6) Hazırlanan bu başarı testi, öğrencinin anlama düzeyini veya konu kapsamında 

öğrencilerin hedef ve davranış kazanımlarını belirlemek amacıyla ilgili çalışmalar 

yürüten araştırmacılar tarafından da kullanılabilir niteliktedir. 

7) Bu başarı testinin, üniversite düzeyinde uygulanılarak, uygulanabilirlik boyutu 

geliştirilebilinir.    

8) Geliştirilen bu başarı testinin kullanılacağı araştırmaların yapılması ölçme gücüne 

önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

Çoktan seçmeli 25 maddeden oluşan başarı testi gerekli madde ve seçenekleri 

bakımından sıralamaya tabi tutulmuş ve sayfa düzenlemeleri yapıldıktan sonra son 

haline getirilmiştir. Başarı testinin en son hali EK-1’de verilmiştir.  

 

MAKALENİN BİLİMDEKİ KONUMU 

Fizik/Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı 

 

 



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 40-57   http://efdergi.yyu.edu.tr  

 

51 

 

 

MAKALENİN BİLİMDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ 

Bu makale, Fizik Eğitimi dinamik derslerinde ve çalışmalarında kullanılmak 

üzere; geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış başarı testinin sonuçlarını gösteren özgün 

bir çalışmadır. 

Bu çalışma; dokuman toplanışı, değerlendirişi ve sonuçları açısından orijinaldir 

ve benzer bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla paralellik gösterir. 
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EK 1 BAŞARI TESTİ 

 

 

1) Aşağıdaki oranlardan hangisi ivmeyi verir? 

 

a)             b)          c)         

               d)       e)  

 

2) Sürtünme kuvveti aşağıdaki özelliklerden hangilerine 

bağlıdır? 

I. Yüzeyler arası etkileşimi sağlayan kuvvet 

II. Dokunma yüzeylerinin cinsi 

III. Sürtünme yüzeylerinin büyüklüğü 

 

a) Yalnız II  b)  Yalnız III c)  II ve III 

 d) I ve II e) I, II, III 

 

3) Şekildeki gibi yerleştirilmiş M1 

ve M2 kütleli cisimler sürtünmesiz 

yatay düzlemde durmaktadır. Bu 

cisimler F kuvveti ile harekete 

geçirilirken M1 kütleli cisim, M2 

kütleli cisim üzerindeki yerini 

değiştirmemektedir.  

Buna göre cisimler arasındaki k sürtünme katsayısı 

aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

         a)             b)           c)   

d)        e)                     

 

4) Bir cisim eğik düzlem üzerinde kayarken kinetik 

sürtünme katsayısı değişmiyorsa, bu cisme etkiyen sürtünme 

kuvveti, 

I. Eğik düzlemin eğim açısı 

II. Cisimle eğik düzlemin değme yüzeylerinin 

alanı 

III. Cismin kütlesi  

Niceliklerinden hangilerine bağlıdır?  

 

a) Yalnız I  b) Yalnız II  c) I ve II        

  d) I ve III  e) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Şekildeki düzenek hareket 

ederken ipte T gerilme 

kuvveti oluşuyor.   

Yatay yüzey sürtünmeli 

olduğuna göre, T kuvveti 

aşağıda verilenlerin 

hangisine bağlı değildir? 

 (İp ve makara arasında sürtünme yoktur.) 

 

a) X’in Kütlesi  b) Y’nin Kütlesi 

c)Yerçekimi ivmesi  d) Yolun d uzunluğu 

e) X ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 

 

6) Şekildeki sürtünmesiz düzenekte 

X ve Y verilen konumda 

tutulmaktadır.  

İpin serbest bırakılması 

durumunda, cisimlerin hareket 

edip etmeyeceğini saptamak için, 

aşağıdaki niceliklerin hangisinin 

bilinmesi gerekmez? 

a) Sıvının özkütlesi 

b) X cisminin özkütlesi 

c) Y cisminin özkütlesi 

d) X cisminin kütlesi 

e) Y cisminin kütlesi 

 

7) Sürtünmeli bir yatay düzlem 

üzerinde özdeş Fx ve Fy 

kuvvetlerinin etkisinde hareket 

eden X, Y cisimlerinin hız-zaman 

grafikleri şekildeki gibidir. X 

cisminin kütlesi Mx, üzerine etki 

eden sürtünme kuvveti fx; Y 

cismininkiler ise sırasıyla My ve fy’dir.  

X ve Y cisimleri ile düzlem arasındaki sürtünme katsayıları 

sabit ve birbirine eşit olduğuna göre fx ile fy ve Mx ile My 

arasındaki ilişki nedir?  

 

a) fx=fy;  Mx>My 

b) fx=fy; Mx<My 

c) fx>fy; Mx=My 

d) fx<fy; Mx>My 

e) fx<fy; Mx<My 
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8) Şekildeki 8kg kütleli cisim 

yatay düzlemde sabit hızla 

hareket etmektedir.  

 

Buna göre cisimle zemin arasındaki sürtünme katsayısı 

kaçtır? (sin37°=0,6 cos37°=0,8) 

a) 0,3        b) 0,4         c) 0,6           

d) 0,8        e) 0,9 

9) Bir cismin hız-zaman grafiği 

şekildeki gibidir. 

Buradaki V0, V ve t bilinenleriyle  

 

 Δx: Cismin konum 

değişimi 

 a: Cismin ivmesi 

 F: Cisme etki eden kuvvet  

Niceliklerinden hangileri bulunabilir? 

a) Yalnız Δx b) Δx ve F c) a ve F   

 d) Δx,a ve F  e) Δx ve a  

 

10) Bir ipin ucuna bağlı 

K ve L cisimleri şekildeki ok 

yönünde a ivmesi ile hareket 

ediyor. K cismi ile yatay 

düzlem arasındaki sürtünme 

kuvveti F, Gerilme kuvveti T, 

L cisminin ağırlığı da P’dir. 

 

Buna göre F, T, P arasındaki ilişki nedir?  

a) F < T < P b) T < F < P c) F < T = P  

 d) P < T = F e) F = T = P 

 

11) Şekildeki 

sürtünmesiz eğik 

düzlemde, K 

noktasından 

harekete başlayan 

bir cisim KLM 

yolunu izliyor.  

θ2 > θ1 oluğuna 

göre hareket 

süresince cismin hız-zaman grafiği aşağıdakilerden 

hangisidir?  

 

 

 

12) Şekildeki düzenekte, 

eşit kütleli X ve Y 

cisimleri durgunken, 

X’in üzerine bir buz 

parçası konulunca 

cisimlerin harekete başladığı gözleniyor. Y cismi makaraya 

varmadan buz yavaş yavaş eriyip bitiyor ve oluşan su X’in 

üzerinde birikmeden akıyor. (Sürtünme yok) 

Y makaraya varıncaya kadar, X’in hareketi nasıl olur? 

a) Önce hızlanır, buz bitince durur 

b) Önce hızlanır, sonra yavaşlar 

c) Önce hızlanır, sonra değişmeyen hızla gider 

d) Değişmeyen hızla gider 

e) Düzgün hızlanır 

 

13) Şekildeki gibi 

birbirine bağlı üç özdeş 

cisim kendi haline 

bırakılınca, X cisminin 

düzlemdeki hareketi 

için ne söylenebilir? 

(Kütleler eşit, Sürtünme yok) 

a) (1) Yönünde değişmeyen hızla gider 

b) (1) yönünde düzgün hızlanarak gider 

c) Hareketsiz kalır 

d) (2) yönünde değişmeyen hızla gider  

e) (2) yönünde düzgün hızlanarak gider 
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14) Bir doğrusal yörüngede sabit V 

hızı ile hareket eden bir cisim, O 

noktasına geldiği andan başlayarak 

ve sürekli olarak şekildeki gibi bir F 

kuvvetinin etkisinde kalıyor. 

Kuvvetin doğrultusu, yönü ve büyüklüğü değişmediğine göre 

cismin (S) yörüngesinin bundan sonraki biçimi aşağıdakilerden 

hangisi gibi olur?  

 

 

15) Sürtünmesiz yatay 

bir düzlemde, şekildeki 

gibi birbirine dokunacak 

biçimde konmuş 4kg 

kütleli X küpü ile 5kg kütleli Y küpü 18N luk yatay kuvvetle 

itiliyor. 

Buna göre hareket süresince X küpü Y küpünü kaç 

Newton’luk kuvvetle iter? 

a) 8   b) 9   c) 10   d) 14   e) 18 

16) Bir ucundan esnek 

bir yayla şekildeki gibi 

tavana asılı kalasın 

öteki ucu da yere bağlı 

K menteşesi çevresinde 

serbestçe 

dönebilmektedir. Kalas 

üzerinde tutulan X 

cismi serbest 

bırakıldığında aşağıya 

doğru kaymaya başlıyor. 

X cismi kaydığı sürece kalasın yerle yaptığı açısının θ ölçüsü 

ile X’in ivmesinin a büyüklüğü için ne söylenebilir? 

(Sürtünmeler önemsenmeyecektir.) 

 

 

 

   θ    α 

a)    Değişmez  Değişmez 

b)    Artar  Artar 

c)    Artar   Azalır 

d)    Azalır   Azalır 

e)    Azalır   Artar 

 

17) Şekildeki düzenekte 

birbirine iple bağlı, eşit 

kütleli K ve L cisimleri 

hareket etmekteyken, 

ip birden koparsa K 

cisminin bundan 

sonraki hareketi nasıl 

olur? (Sürtünme yoktur.) 

a)  (2) yönünde düzgün hızlanır 

b)  (1) yönünde düzgün hızlanır 

c)  (2) yönünde düzgün doğrusal hareket yapar 

d)  (2) yönünde düzgün hızlanır, çarpar sonra (1) yönüne döner 

e)  (1) yönünde düzgün yavaşlar, durur sonra (2) yönünde 

düzgün hızlanır 

 

 

18) Birbirine iple bağlı 

cisim çiftleri üç şekilde 

de aynı F kuvveti ile 

çekilmektedir.  

(Sürtünme yok) 

 

 

 

İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla F1, F2 

ve F3 olduğuna göre bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır? 

a) F1 = F2 = F3 b) F2 < F3 < F1  c) F3 < F2 < F1 

 d) F1 < F3 < F2 e) F1 < F2 < F3 

 

19) Üç Özdeş cismin hız-

zaman grafiği şekildeki 

gibidir. 

Bu cisimlere (0-5) sn 

aralığında etkiyen 

kuvvetlerin büyüklükleri için 

aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

a) F1 > F2 > F3 b) F1 > F3 > F2 c) F1 < F2 < F3 

 d) F1 = F2 > F3 e) F1 = F2 < F3 
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20)  İçinde katı CO2 bulunan K 

kutusu, sürtünmesiz bir eğik 

düzlemin P noktasından 

bırakılmıştır. Kutunun üst 

tarafındaki küçük bir delikten 

sürekli olarak buharlaşan CO2 

yolun yarısında bitiyor.  

K Kutusunun PL arasındaki hareketinde, ivme-zaman 

grafiği nasıl olur? 

 
 

 

 

 

21) Şekildeki gibi iple 

birbirine bağlı K, L 

cisimleri sürtünmesiz 

yatay düzlemde, 

düzleme paralel sabit F kuvvetinin etkisinde hareket ederken ip 

kopuyor. 

İp koptuktan sonraki süreçte F kuvveti değişmediğine göre, 

K ve L’nin hızlarının büyüklükleri için ne söylenebilir? 

 K’nın hız büyüklüğü L’nin hız büyüklüğü 

a)  Azalır   Değişmez 

b)  Azalır   Artar 

c) Değişmez   Değişmez 

d)  Değişmez  Artar 

e)  Artar    Artar 

 

22) Doğrusal yolda 

hareket eden bir cismin 

hız-zaman grafiği 

şekildeki gibidir. 

 

Buna göre I, II ve III zaman aralıklarının hangilerinde cisme 

etki eden kuvvet vektörünün yönü, hız vektörününkine 

terstir?  

a) Yalnız I  b) Yalnız II c) I ve II 

 d) I ve III e) II ve III 

 

23) Bir cisim durmakta olan asansörün tavanındaki yaya 

asılınca, yay x kadar uzuyor.  

Asansör yerçekimi ivmesi ile aşağı doğru giderken cisim 

yaya asıldığında yaydaki uzama ne kadar olur? 

 

a) -2x b) –x c) 0 d) x e) 2x 

 

 

24) Şekildeki sürtünmesiz sistem 

serbest bırakılıyor.  

Buna göre sisten hangi yönde kaç 

m/sn²’lik ivme ile yola devam eder? 

a) 1 yönünde 2 m/sn² 

b) 2 yönünde 4 m/sn² 

c) 2 yönünde 6 m/sn² 

d) 1 yönünde 4 m/sn² 

e) 1 yönünde 6 m/sn² 

 

 

 

 

 

25)  

 k1        37°         V 

 

 k2            53º    

Şekilde m kütleli cisim sürtünme katsayıları k1 ve k2 olan eğik 

düzlemlerde V sabit hızı ile hareket ediyor.  

Buna göre k1/k2 oranı kaçtır?  

(sin37=cos53=0,6; sin 53=cos37= 0,8 ) 

 

a) 9/16 b) 9/5 c) 16/9 d) 9/4 e) 4/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 40-57   http://efdergi.yyu.edu.tr  

 

57 

Sevgili Öğrenciler 

1- Bu testin amacı, dinamik ile ilgili ön bilgi 

düzeylerinizi belirlemektir. 

2- Bu testte 25 soru yer almaktadır. 

3- Bu testteki soruları cevaplama süreniz 30 

dakikadır. 

4- Testteki soruları dikkatlice okuyunuz. Uygun 

bulduğunuz seçeneğin başındaki harfi cevap 

formuna işaretleyiniz. 

5- Adınızı ve soyadınızı aşağıda belirtilen yere 

yazınız ve testi cevaplamaya başlayınız. 

6- Cevabını bilmediğiniz ve çözemediğiniz soruları 

boş bırakınız. 

 

BAŞARILAR 
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NO          : 
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TAVSİYE KARARLARI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN MEDYA 

OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VİZYONU 

 

Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler 

Eğitim Anabilim Dalı 

aaltun@ibu.edu.tr  

 

ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’nin (AB) medya okuryazarlığı eğitimi 

konusundaki vizyonunu ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için Birliğin medya 

okuryazarlığına ilgi duymaya başladıkları tarih olan 2000 yılından itibaren ortaya 

koydukları medya okuryazarlığı tavsiye kararları ve sonuç bildirgeleri ele alınmıştır. Bu 

dokümanlar içerik analizi yoluyla incelenmiş ve ulaşılan sonuçlar “Politika, İşbirliği, 

Eğitim, Kuramsal Temeller ve Araştırma” olmak üzere beş tema altında sunulmuştur. 

Sonuçlar incelendiğinde AB tarafından medya okuryazarlığının “Avrupa Vatandaşlığı” 

oluşturmanın bir aracı olarak görüldüğü ileri sürülebilir. Bu doğrultuda da birlik içinde 

ortak bir medya okuryazarlığı vizyonun oluşturulması ve bu vizyonun medya ve eğitim 

sektörleri başta olmak üzere konuyu ilgilendiren tüm alanlara yansıtılması 

öngörülmektedir. Bu çalışmanın özellikle ülkemizde medya okuryazarlığına yönelik 

karar mercilerine önemli fikirler verebileceği düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Tavsiye 

Kararları 
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THE EUROPEAN COMMUNITY’S THE VISION OF MEDIA LITERACY 

EDUCATION WITHIN THE FRAME OF THE RECOMMENDATIONS 

 

Assistant Professor Adnan ALTUN 

Abant İzzet Baysal University, Faculty of Education, Department of Social Studies 

Education 

aaltun@ibu.edu.tr 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to reveal The European Union’s the vision of media 

literacy education. Therefore, it is examined the recommendations and the conclusions 

that present by the Union after 2000. The documents are analyzed thought content 

analysis method and the results are presented under five themes as “Politics, 

Collaboration, Education, Theoretical Foundations, Research”. As results, it can be 

claimed that media literacy is seen as a means of creating “the European citizenship” by 

the EU. Accordingly, it is provided for the creation of a common vision on media 

literacy and the reflection of the vision in all fields, especially on media and education. 

Consequently, it is considered that this study may be an inspiration to decision-makers 

on media literacy education in Turkey. 

 

Key Words: European Union, Media Literacy Education, Recommendations. 
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TAVSİYE KARARLARI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN MEDYA 

OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VİZYONU 

 

 

GİRİŞ 

 

Avrupa Birliği (AB) içerisinde yer alan İngiltere, Fransa, Finlandiya ve Almanya 

gibi ülkelerin 20. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan köklü medya okuryazarlığı eğitimi 

gelenekleri bulunmaktadır. Buna karşın AB’nin kurumsal olarak bu konuya yönelik 

girişimleri 2000 sonrasında başlamıştır. 

 

İlk olarak 23 ve 24 Mart 2000 tarihindeki Lizbon Avrupa Konseyi’nde “daha üst 

düzeyde bir medya okuryazarlığının AB’nin daha kapsayıcı bir toplum olmasına ve 

özellikle de daha rekabetçi bir bilgi ekonomisi konusunda hedeflerine ulaşmasına 

önemli derecede katkı sağlayabileceği” Devlet ve Hükümet başkanlarınca 

kararlaştırılmıştır (EU, 2009). 2000 yılında başlayan bu bilinçlenme 2006 sonrasında 

yapılan çalışmalarla hız kazanmış ve AB’yi medya okuryazarlığı eğitimi konusunda 

dünya üzerinde önemli bir konuma yükseltmiştir. Şüphesiz bunda yukarıda sözü edilen 

köklü medya okuryazarlığı eğitimi geleneğine sahip ülkelerin katkıları inkâr edilemez.   

 

Medya okuryazarlığı konusunda AB’nin atmış olduğu en önemli adım Medya 

Okuryazarlığı Uzman Grubu’nun (The Media Literacy Expert Group) kurulmuş 

olmasıdır. AB Parlemontosu tarafından medya okuryazarlığı konusunda bir girişimin 

başlatılması gerekli görülmesi üzerine Komisyon 2006 yılında Medya Okuryazarlığı 

Uzman Grubunu farklı yetenek ve birikime sahip 34 akademisyen ve medya uzmanın 

katılımıyla kurmuştur. Bu çalışma grubunun amacı medya okuryazarlığı amaçlarını ve 

eğilimlerini analiz etmek ve tanımlamak, Avrupa zeminindeki iyi uygulamalara dikkat 

çekmek, bunları desteklemek ve konuyla ilgili yeni öneriler getirmektir (EU, 2007b: 4). 

Uzman Grubunun kurulmasıyla birlikte AB bünyesinde medya okuryazarlığı çalışmaları 

 60



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 58‐86   http://efdergi.yyu.edu.tr  61

hız kazanmış ve kısa bir zaman zarfında iki önemli çalışmaya imza atılmıştır. Bunlardan 

biri Halka Danışma (The Public Consultations) adlı çalışma ve diğeri de “Avrupa’da 

Medya Okuryazarlığı İle İlgili Güncel Eğilim ve Yaklaşımlar” (Study on the Current 

Trends and Approaches to Media Literacy in Europe) adlı çalışmadır.  

 

Kamuoyunun nabzını yoklama olarak da görülebilecek Halka Danışma başlıklı 

çalışma 2006 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmiştir. AB üyesi olan 23 ülkeden ve 

bununla birlikte Çin, Rusya ve ABD gibi devletlerden de görüş alınmıştır. Bunlardan 

%26’sı sivil toplum kuruluşları, %25’i hükümet ve kamu kuruluşları, %24’ü sanayi, 

%18’i bireyler ve %7’si de eğitim sektöründen oluşmaktadır. Bu çalışma ile mevcut 

olası medya okuryazarlığı yaklaşımlarını saptanmış ve Avrupa’da ortaya konulan bu 

eğilimlerden hareketle yeni bir medya okuryazarlığı tanımı yapılmıştır (EU, 2007a: 2-

3). Bu çalışma bir nevi ihtiyaç analizi olarak görülebilir.  

 

Medya Okuryazarlığı Uzman Grubu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen diğer 

önemli çalışma da Mayıs 2006’da gerçekleştirilmiştir. “Avrupa’da Medya 

Okuryazarlığı İle İlgili Güncel Eğilim ve Yaklaşımlar” (EU, 2007c) adını taşıyan bu 

çalışma AB’nin medya okuryazarlığına bakışını ayrıntılı olarak yansıtmakla 

kalmamakta aynı zamanda medya okuryazarlığı konusunda gelmiş olduğu noktayı da 

göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Halkın Katılımı’nda ortaya çıkan eğilimleri 

doğrulamak ve medya okuryazarlığı seviyesinin gelişmesine ve artmasına yardımcı 

olmak için Topluluk düzeyinde yürürlüğe konulacak bazı ölçütleri tavsiye etmek için 

Avrupa’da medya okuryazarlığının uygulanması ile ilgili güncel yaklaşımların bir 

planını yapmaktır. Bu çerçevede öncelikle AB’nin medya okuryazarlığı kavramına 

bakışı, mevcut eğilimleri, eksiklikleri ve geleceğe yönelik perspektifleri ortaya 

konulmuştur. Ardından AB bünyesindeki çalışmalar ve kurumlar hakkında bilgi 

verilmiştir. Son olarak da AB bünyesindeki her ülkedeki medya okuryazarlığı 

gelişmeleri tek tek ele alınmıştır.  

 

AB bu süreçte medya okuryazarlığına yönelik “Daha Güvenli İnternet, MEDIA 

2007, ECML ve EMECE” gibi projelere de imza atmıştır.  
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Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı AB’nin 2000 yılı sonrasında medya 

okuryazarlığı ile ilgili yayınladığı tavsiye kararı ya da sonuç bildirgesi olarak 

nitelendirilebilecek dokümanlardan hareketle Birliğin medya okuryazarlığı eğitimine 

ilişkin hedeflerini ortaya koymaktır. Çalışmanın sonuçlarının medya okuryazarlığı 

konusunda gelişmelere açık olan ülkemize örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

 

Bu çalışma tarama modeli olarak planlanmıştır. Tarama modeli, geçmişte ve 

günümüzde var olan durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma 

yaklaşımıdır (Karasar, 2002). AB’nin medya okuryazarlığı eğitimine ilişkin hedeflerini 

ortaya koyan çeşitli dokümanlar Nvivo 8 programına başvurularak içerik analizi yoluyla 

incelenmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için AB bünyesinde 2000 yılından 

itibaren ortaya konulan tavsiye kararları ve yine tavsiye kararı olarak 

nitelendirilebilecek çeşitli dokümanlar incelenmiştir. İçerik analizinde 

numaralandırılarak “Kaynak-1 (K-1)” şeklinde ifade edilen bu dokümanlar aşağıda 

verilmiştir: 

 (K-1) 27 Haziran 2000 tarihli “Medya Eğitimine Yönelik 1466 sayılı Tavsiye 

Kararları” (EU, 2000) 

 (K-2) 2007 tarihli “Tavsiye Kararları” (EU, 2007b)  

 (K-3) 2007 tarihli “Avrupa Komisyonu’nun 833 Sayılı Çağrısı” (EU, 2007c)  

 (K-4) Avrupa Komisyonu’nun 21 Mayıs 2008 tarihli “Sonuç Bildirgesi” (EU, 

2008a)  

 (K-5) Avrupa Parlamentosu’nun 16 Aralık 2008 tarihli “İlke Kararı” (EU, 

2008b)  

 (K-6) Avrupa Komisyonu’nun 20 Ağustos 2009 tarihli “6464 sayılı Tavsiye 

Kararı” (EU, 2009b)  

 (K-7) 2009 tarihli “Tavsiye Kararları” (EU, 2009c) 

 (K-8) Avrupa Komisyonu’nun 27 Kasım 2009 tarihli “Sonuç Bildirgesi” (EU, 

2009d) 
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İçerik analizi, belirli bir mesajın kapsadığı, taşıdığı enformasyonun işlenmesini 

temel almaktadır. Yöntemin ilk adımı “betimsel işleme”dir. Burada, bireyin aldığı 

uyaranların veya mesaj öğelerinin özelliklerini ve güçlerini objektif bir şekilde ortaya 

koyarak sübjektif ve kaba betimlemeleri aşmak söz konusudur. Bu açıdan içerik analizi, 

iletişimlerim kodlanması sorunuyla, mesajın bir takım kategorilere bölünmesi, belirli 

kodlama ya da kayıt birimleri saptamayla yapılır. Kategorileştirme, tanımı gereği, bir 

bütünü oluşturan öğeleri belirli kriterlere göre birbirinden farklılaştırarak gruplandırmak 

demektir. Kategorilendirme, mesaj öğelerinin tek tek ayırt edilmesini ve ardından belirli 

gruplara dağıtılmasını gerektirmektedir. İçerik analizini kategorilendirmede “kapalı 

yaklaşım” ve “açık yaklaşım” olmak üzere iki farklı yaklaşım vardır. Kapalı yaklaşımda 

araştırma konusuyla ilgili önceden var olan kategoriler kullanılırken, açık yaklaşımda 

kategoriler içerik analizi sonucunda oluşturulur. Kısaca kapalı yaklaşımda içerik analizi 

tümden gelimsel bir yapıya sahipken, açık yaklaşımda tümevarımsal bir nitelik söz 

konusudur (Bilgin, 2000: 10-11). Çalışmada açık yaklaşıma başvurulmuş ve içerik 

analizi sonucunda “Kuramsal, Politika, Eğitim, İşbirliği ve Araştırma” olmak üzere beş 

farklı kategori ortaya konulmuştur. Kodlama hatalarını önleyebilmek için bu 

kategorilerden hareketle içerik analizi tekrar gerçekleştirilmiştir.  

 

İçerik analizi tekniklerinin güvenirliği büyük ölçüde kodlama işlemine bağlıdır 

(Ghiglione, 1978: akt. Bilgin, 2000: 13-14): Bu ise, kodlayıcıların ve kodlama 

kategorilerinin güvenirliğiyle ilgilidir. Araştırmada yapılan içerik analizinde 

kodlayıcının güvenirliği için aynı kodlayıcının aynı metni farklı zamanlarda aynı 

şekilde kodlaması tercih edilmiştir. Ülkemizde medya okuryazarlığı yeni tanınmaya 

başlandığı bir dönemde medya okuryazarlığı alanında yetişmiş yeteri kadar uzman 

olmadığı için bu yola başvurulmuştur. Yapılan kategorilendirme üç defa tekrarlanarak 

yapılan içerik analizinin güvenirliği arttırılmaya çalışılmıştır.  

 

İçerik analizi sonuçları tablolar halinde gösterilmiştir. Bu tablolarda kategoriler 

(Kaynak) “K” harfi ile ve kodlar da (referans) “R” harfi ile gösterilmiştir.  
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BULGULAR VE YORUM 

 

AB’nin medya okuryazarlığına ilişkin hedeflerini ortaya koyabilmek için 

yukarıda belirtilen dokümanlar içerik analizi yapılarak incelenmiş ve ulaşılan bulgular 

aşağıdaki tabloda genel olarak sunulmuştur.  

 

Tablo-1: Temalara ilişkin veriler 

 
Temaların Oranı 

 
Temalar 

 

 
Kaynak 

(K) 

 
Referans 

(R) 

 
X  

 
Politika 

 
8 

 
109 

 
13.6 

 
İşbirliği 

 
8 

 
56 

 
7 

 
Eğitim 

 
7 

 
60 

 
8.6 

 
Kuramsal 
Temeller 

 
5 

 
41 

 
8.2 

 
 
Araştırma 

 
6 

 
12 

 
2 

 Toplam 8 278 34.8 
 

İçerik analizinde ortaya çıkan temalar, referans sayılarına göre yüzde olarak 

grafikte ve kaynak başına düşen referans sayısı da ortalama olarak tabloda ifade 

edilmiştir. Buna göre AB’nin medya okuryazarlığı konusunda en fazla değindiği 

temanın “Politika”, en az değindiği temanın da “Araştırma” olduğu görülmektedir. 

İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan bu temalara ilişkin veriler sırasıyla aşağıda 

verilmiştir. 

 

“POLİTİKA” Temasına İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 

Politika teması referans sayısı (109) dikkate alındığında %39 ile en yüksek 

değere sahip temadır ve ayrıca incelenen 8 kaynağın tamamında da vurgulanmıştır. Bu 
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veriler AB’nin medya okuryazarlığı eğitimine yönelik ortak bir politik bakış 

sergilemeyi önemsediğini göstermektedir.  

 

Tablo-2: Politika temasına ilişkin veriler 

Alt Temalar K R X  
Düzenleme ve Denetimler 7 12 1.7 
Yeni Teknolojiler 7 11 1.7 
Avrupa Vatandaşlığı 6 14 2.6 
Fikir Birliği 6 11 1.6 
Yaşamboyu Öğrenme 6 8 1.3 
İçerik ve Erişim 5 16 3.2 
Kamu Farkındalığı 5 14 2.8 
Girişim ve Projeler 5 13 2.6 
Toplam 8 109 13.6 

 

Tablo-2’de de görülebileceği gibi alt temalar kaynak sayıları dikkate alınarak 

sıralanmıştır. Kaynak ve referans sayılarının neredeyse eşit dağıldığı bu alt temalarla 

ilgili detaylı açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

 

Düzenleme ve Denetimler: AB medya okuryazarlığını medya alanındaki 

“düzenleme ve denetim” çabaları ile ilişkilendirmekte; medya düzenlemeleri, öz-

düzenleme1 ve eş-düzenleme2 gibi ortak düzenleyici girişimleri medya okuryazarlığını 

geliştirmenin bir aracı olarak ele almaktadır (K-2, K-3, K-4,K-5, K-6, K-7, K-8). Yine 

medya okuryazarlığının gelişiminin, iletişimin mevcut ve olası davranış kodlarına 

dayanması gerektiği ifade edilmekte (K-2, K-3, K-4, K-5, K-6)ve bu davranış kodlarının 

medya okuryazarlığı düzeylerinin ölçülmesinde nitel ve nicel deneysel göstergeler 

olarak değerlendirilebileceğini (K-2) ifade etmektedir. Bu çerçevede fikri hakları, telif 

haklarını ve çoğaltma haklarını da çözümlenmesi gereken sorun alanları olarak ifade 

etmektedir (K-2). Düzenleme ve Denetim alt temasına ilişkin öne çıkan tavsiye kararları 

aşağıda verilmiştir: 

 Olabildiğince ilgili tüm gruplarla birlikte davranış kodları ve eş-düzenleyici 

çerçeveler geliştirmek, uygulamak ve ayrıca öz-düzenleyici girişimleri 

desteklemek (K-3),  

                                                      
1 Self-regulation: Davranışlarımızı bilişsel olarak pekiştirme veya cezalandırma süreci.  
2 Co-regulation: Çocukluk evresinin ortalarında çocuğun davranışlarının ebeveynle çocuk tarafından 
ortaklaşa denetlendiği geçici bir evre. 
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 Medya okuryazarlığı iletişimin mevcut ve olası davranış kodlarına dayalı olarak 

geliştirilmesi (K-2),   

 Medya okuryazarlığının gelişimini değerlendirmeyi bu gelişmeye katkı 

sağlayacak faktörleri tanımlamayı kolaylaştıracak nitel ve nicel deneysel 

göstergelerin kesin ve açık olarak ifade edilmesi ve sabitleştirilmesi (K-2),  

 Avrupa’da eğitimsel amaçlarla görsel işitsel ve çoklu ortam üretimine yönelik 

fikri haklar, telif hakkı ve çoğaltma hakları konularına yeni çözüm yolları 

araştırılması (K-2). 

 

Yeni Teknolojiler: AB medya okuryazarlığını yeni teknolojilere yönelik 

sorunların çözümlerinden biri olarak değerlendirmektedir (K-1, K-6). Bu noktada 

özellikle de yeni teknolojilerin ve yeni medyanın sorumlu ve bilinçli kullanımını, 

vatandaşların tehlikelerin farkında olmasını ve konuyla ilgili yasal önlemlere saygı 

duymalarını vurgulamaktadır (K-5). İletişim alt yapısına yapılan yatırımlar kırsal 

bölgelerle şehirler arasındaki dijital bölünmeyi giderecek, medya okuryazarlığı da genç 

yaşlı, köylü kentli, eğitimli eğitimsiz vatandaşlar arasındaki dijital bölünmeyi 

giderecektir (K-5, K-6, K-7). Bu noktada farkındalık artırıcı kampanyalara (K-2, K-4), 

araştırmalara (K-8) ve bunların okullara (K-5) da yansımasına önem verilmektedir. Bu 

alt temaya ilişkin öne çıkan tavsiye kararları ise şöyledir:  

 Avrupa Parlamentosu, Avrupalı politika yapıcılara… Üye Devletler ve şehirlerle 

taşralar arasındaki dijital bölünmeyi daraltma çağrısında bulunmuştur (K-5).  

 İletişim teknolojilerindeki yeniliklerle ilgili Avrupa düzeyinde medya 

okuryazarlığı kampanyaları başlatılmalı ve vatandaşlar, farkındalık ve eleştirel 

düşünce ile bu yenilikleri kullanmaya teşvik edilmeli… (K-2).  

 Yeni teknolojilerin uygulanması medya okuryazarlığı alanında yapılan 

araştırmalarla birlikte olmalıdır. Yeniliğin kalitesi buna bağlı olacaktır (K-8).  

 Okul araç gereçlerinin tüm öğrencilerin bilgisayarlara, İnternete ve zorunlu 

eğitime erişebilme imkânını elde edecek şekilde geliştirilmelidir (K-5). 

 

Avrupa Vatandaşlığı: Medya okuryazarlığı medya çoğulculuğunu, bilinçli-

etkin vatandaşlığı, bilgiye erişimi ve paylaşımı, eleştirel anlayışı ve farkındalığı garanti 

altına alabildiği için Birlik tarafından ortak bir Avrupa vatandaşlığı oluşturmanın bir 
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vasıtası olarak görülmektedir (K-1, K-2, K-4, K-5, K-6, K-8). Bu alt temaya ilişkin öne 

çıkan tavsiye kararları da şöyledir: 

 Medya eğitimi yeni bilgi teknolojileri ve yaygın eğitim alanlarında olduğu gibi 

vatandaşlık eğitimi alanında da önemli bir yere sahiptir (K-1). 

 Avrupa Parlamentosu, medya eğitimi etkinliklerinin tüm vatandaşları… 

kuşatması gerektiğini ileri sürmektedir (K-5) . 

 Yetkili makamlar, özellikle de kamu çıkarına çalışanlar medya okuryazarlığı 

konusunda vatandaş katılımını ve vatandaşlara yetki vermeyi desteklemeli (K-8). 

 

Fikir Birliği: 2006 yılının sonunda ele alınan “Halka Danışma” başlıklı 

çalışmada ve 2007 yılının ikinci yarısında Komisyon için gerçekleştirilen “Avrupa’da 

Medya Okuryazarlığı Konusunda Güncel Eğilim ve Yaklaşımlar” adlı çalışmada 

Avrupa seviyesinde medya okuryazarlığı alanındaki gelişmeler için bazı engeller olduğu 

fark edilmiştir. Bunlar arasında özellikle ortak vizyonun olmaması, ulusal, bölgesel ve 

yerel girişimlerin Avrupa’ya özgü görünmemesi, Avrupa’ya özgü iletişim ağlarının 

eksikliği, paydaşlar arasındaki eşgüdümsüzlük ile uygulamada ve seviyelerde 

farklılıklar yer almaktadır (K-4, K-6, K-7). Medya okuryazarlığına ilişkin en önemli 

engel olan eşgüdümsüzlüğü gidermek için konu üzerinde bir fikir birliğinin 

oluşturulması hedeflenmektedir (K-1, K-2, K-4, K-5, K-6, K-7). Bu alt temaya ilişkin 

dikkat çeken tavsiye kararları ise şöyledir:  

Avrupa Konseyi Komisyonun “Dijital çevrede medya okuryazarlığına bir 

Avrupa yaklaşımı” konusundaki mesajını Avrupa görsel-işitsel politikasına ilave edilen 

bir yapı taşı olarak görmekte ve seve seve kabul etmektedir (K-4). Buna yönelik 

yapılacaklar ise şöyledir:  

 İmkân dâhilinde AB ve UNESCO gibi diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği 

içerisinde… uluslararası bir medya eğitimi ofisi oluşturulması aracılığıyla 

bütüncül bir Avrupa yaklaşımı geliştirilmelidir (K-1). 

 Farklı ulusal ve Avrupalı görsel-işitsel ve iletişim düzenleme otoritelerinin 

olarak iletişim ağı kurmaları teşvik edilmeli (K-2).  

 Medya okuryazarlığının ölçülmesine yönelik… geniş ölçekli ve uzun süreli 

araştırmanın acil bir ihtiyaç olduğu fark edilmiştir (K-6). 

 67



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 58‐86   http://efdergi.yyu.edu.tr  68

 Komisyonun Üye Devletler arasında iyi uygulamaların analizi ve paylaşımını 

desteklemesi, Üye Devletlere yardımcı olmak amacıyla araçlar geliştirmesi ve 

Avrupa bütününde medya okuryazarlığı düzeylerini ölçmesi (K-7). 

 Medyanın bağımsızlığını ve Üye Devletlerin medya endüstrisindeki iyi 

uygulamaları ve standartların geliştirilmesiyle ilgili farklı yaklaşımlar için olası 

birkaç çözümden ikisini öz-düzenleme ve eş-düzenleme oluşturmaktadır (K-7). 

 

Yaşam Boyu Öğrenme: AB medya okuryazarlığını yaşam boyu öğrenme 

politikalarının bir parçası olarak görmektedir (K-1, K-2,K-4, K-5, K-6, K-7). Bu alt 

temaya ilişkin örnek tavsiye kararları şunlardır:  

 Medya eğitimi hem bugünün hem de geleceğin yetişkinlerini hedeflemelidir… Bu 

manada yaşam boyu öğrenme kavramının bir parçası olarak medya eğitiminin 

gelişmesi ve bu noktada eğitim sisteminin oynayabileceği rolün fark edilmesi 

hayati öneme sahiptir (K-1). 

 Avrupa Konseyi, Üye Devletleri medya okuryazarlığını yaşam boyu öğrenme 

stratejileri çerçevesinde desteklemeye ve eğitimin bu bakış açısından öğretim 

uzmanları arasında akrandan öğrenme ve iyi uygulamaların değiş tokuşunu 

teşvik etmeye davet etmektedir (K-4).  

 

İçerik ve Erişim: AB özellikle küreselleşme ve medya yakınsamasının bir 

sonucu olarak bilgi taşması, yeni medya üzerindeki tek dil ve tek kültürün açık 

hâkimiyetinin neden olduğu tek-tipleştirme ve artan ticarileştirme gibi içerik ve erişim 

sorunlarının ortaya çıktığını dile getirmektedir. Bu bağlamda medya okuryazarlığını 

medyadaki içerik ve erişim sorunlarının çözümlerinden biri olarak görmektedir (K-1, K-

5, K-8). Bu sorunlara yönelik olarak yerelden uluslararasına uzanan tüm bilgi 

kaynaklarının çokluğunu ve bunlara erişimi sağlamayı, medya içeriğinin farklılığını ve 

çoğulculuğunu garanti altına almada kamu kuruluşlarının desteğini ve otoritelerin biçim 

ve içerikteki yerel kültür farklılığını besleyen politikalar üretmesini çözüm yolları 

olarak görmektedir (K-8). Hem kültürel olarak hem de yaşı dikkate alarak içerik 

farklılığının ve çoğulculuğunun altını çizen birlik,  içeriği üretimine ve dağıtımına da 

odaklanmaktadır (K-5, K-6, K-7). Bu alt temaya ilişkin örnek karar ifadeleri aşağıda 

verilmiştir:  
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 Medya endüstrisinin… dijital dünyada bilgi ve yaratıcı içeriğin nasıl üretildiği, 

yayına hazırlandığı ve dağıtıldığına ilişkin bilgi edinme kampanyaları 

düzenleyerek sistematik olarak herkesi bilgilendirmesi (K-6). 

 Medya okuryazarlığını geliştirme stratejileri toplumdaki farklı gruplar ve ilgiler 

arasındaki farklılıkları enine boyuna göz önünde bulundurmalı ve iletişimi 

desteklemelidir (K-7). 

 

Kamu Farkındalığı: AB medya okuryazarlığını günümüz bilgi toplumu için bir 

vatandaşlık meselesi olarak görmekte ve bu becerinin sadece gençleri değil aynı 

zamanda yetişkinleri, yaşlıları, ebeveynleri, öğretmenleri ve medya uzmanlarını da 

ilgilendirdiğini belirtmektedir. Bu çerçevede ilgili tüm tarafların konuya yönelik telif 

hakkı ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) güvenli ve uygun kullanımı gibi çeşitli 

boyutlarda ve reklâm kampanyaları, gençlik organizasyonları ve bilgi edinme günleri 

gibi farklı araçlarla farkındalıklarının arttırılmasını önemsemektedir (K-2, K-4, K-6, K-

8). Bu alt temaya ilişkin de örnek karar ifadeleri aşağıda verilmiştir: 

 Gençlerle ebeveynleri hedef alan ve medya ile gençlik organizasyonlarını da 

içine alan farkındalık arttıran girişimlerin desteklenmesi (K-4).  

 Bilgi ve iletişim şebekeleri yoluyla kurslar, bilgi edinme günleri ve kişisel veriyi 

işlemeyle ilgili tehlikelere yönelik bilgi paketleri ile farkındalık arttırır ve bu 

alanda kullanıcıları, özellikle gençleri, ebeveynleri ve öğretmenleri eğitir (K-6). 

 Medya okuryazarlığı girişimleri telif hakkının rolüne ilişkin bir farkındalık 

boyutunu da içermesi… (K-6). 

 

Girişim ve Projeler: AB medya okuryazarlığı konusundaki örnek girişimleri ve 

iyi uygulamaları tespit ve destek konusuna önem vermektedir (K-4, K-6, K-7, K-8). Bu 

noktada MEDIA 2007, “Media Mundus” ve özellikle Yaşam Boyu Öğrenme (Lifelong 

Learning), E-Eşleştirme (e Twinning), Daha Güvenli İnternet (Safer Internet) ve Avrupa 

Sosyal Fonu (the European Social Fund) başta olmak üzere diğer AB destek 

programlarının ve eş-düzenleyici ya da öz-düzenleyici girişimlerin medya 

okuryazarlığını desteklemesi gerektiği vurgulanmaktadır (K-4, K-5, K-6). Bu 

girişimlerin genç, yaşlı, engelli demeden tüm vatandaşları kapsamasını ve bu çerçevede 

özellikle yayıncılık endüstrisinin desteğinin önemli olduğunu belirtmektedir (K-5, K-6).  
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 Dijital medya okuryazarlığı ile ilgili girişimler… yayıncılık endüstrisinin yakın 

ilgisini sağlamalıdır (K-6).  

 Medya okuryazarlığı girişimleri telif hakkının rolüne ilişkin bir farkındalık 

boyutunu da içermelidir (K-6). 

 Medya okuryazarlığı girişimlerinin bir bölümü bilhassa tüketicilere uygun 

teklifler temin etme amacıyla bilgi ve iletişim şebekelerinde kişisel veriyi 

işlemeye ve kişisel veriyi koruma ve özel hayata saygı açısından artan sorunlara 

hitap etmek zorundadır… (K-6).  

 

Politika teması incelendiğinde Birliğin medya okuryazarlığını Avrupa 

vatandaşlığı oluşturmanın bir aracı olarak gördüğü ortaya çıkmaktadır. Bu noktada en 

büyük engelin eşgüdümsüzlük olduğu ileri sürülmektedir. Eş-düzenleme ve öz-

düzenleme gibi ortak düzenleme girişimlerinin oluşturulması, konunun Yaşam Boyu 

Öğrenme adlı destek programı ile tüm yaş gruplarını ve tüm meslekleri kapsaması ile 

bölgesel ve kişiler arası dijital bölünmenin giderilmesi bu engel için olası çözümler 

olarak görülmektedir.  

 

“İŞBİRLİĞİ” Temasına İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 

İşbirliği teması referans sayısı (56) dikkate alındığında %21 gibi yüksek bir 

değere sahiptir ve ayrıca incelenen tüm kaynaklarda da vurgulanmıştır. Bu veriler 

AB’nin medya okuryazarlığı eğitimine yönelik işbirliğini önemsediğini göstermektedir.  

 

Tablo-3: İşbirliği temasına ilişkin veriler 

Alt Temalar K R X  
Birlik içi işbirliği 8 30 3.8 
Medya kuruluşları ile işbirliği 5 16 3.2 
Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 4 6 1.5 
Uluslar arası işbirliği 4 5 1 
Toplam 8 56 7.1 

 

Tablo-3’de de görülebileceği gibi AB birlik içerisinde işbirliği daha fazla 

önemsemektedir. Buna ilaveten medya sektörü ve sivil toplum kuruluşları ile yapılacak 
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işbirliği ve uluslar arası boyuttaki işbirliği de vurgulanmıştır. Bu alt temalar sırasıyla 

aşağıda sunulmuştur.  

 

Birlik içi işbirliği: AB birlik içerisinde otoriteler arasında işbirliği yapılmasını 

ve bunun sonucunda medya okuryazarlığı konusunda ortak bir çerçeve oluşturmasını 

amaçlamaktadır. Bu işbirliğinin tüm AB organlarını, yerel ve bölgesel yetkili 

makamları, medya kuruluşlarını, medya uzmanlarını, Sivil Toplum Kuruluşlarını 

(STK), eğitim kuruluşlarını, ebeveyn derneklerini, yetişkin eğitim merkezlerini ve 

kütüphaneler gibi farklı aktörleri de kapsaması gerektiği ifade edilmiştir (K-1, K-5, K-

8). Yine bu işbirliğinin en iyi uygulamalar, pedagojik yöntemler, iletişim 

teknolojilerindeki yenilikler, kaynak merkezleri, eş-düzenleyici ve öz-düzenleyici 

girişimler, medya okuryazarlığı seviyelerini ölçme, etik kurallar ve araştırma gibi 

konuları kapsaması önerilmektedir (K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, K-8). Birlik içi 

işbirliğini sağlama konusunda merkezi bir yapının gerektiği de vurgulanmıştır. Medya 

Okuryazarlığı Uzman Grubunun ve Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerindeki İrtibat 

Komitesi’nin bu sorumluluğu üstlenebileceği ifade edilmiş ve ayrıca farklı organların da 

kurulması önerilmiştir (K-4, K-5, K-8). Bu alt temaya ilişkin örnek kararlar aşağıda 

verilmiştir:  

 Avrupa Parlamentosu, politika oluşturuculara, gazetecilere, radyo ve televizyon 

yapımcılarına ve medya şirketlerine ilaveten kütüphaneler, yetişkin eğitim 

merkezleri, vatandaşlara ait kültür ve medya merkezleri ve bundan başka eğitim 

ve öğretim kuruluşları ve vatandaşlara ait medya kuruluşları gibi başlıca yerel 

varlıkların da medya okuryazarlığının desteklenmesine aktif katkılar 

yapabileceklerini düşünmekte ve buna önem vermektedir (K-5). 

 Avrupa Konseyi, Üye Devletler arasında bilginin, en iyi uygulamaların ve eğitim 

alanında pedagojik yöntemlerin düzenli değiş tokuşa gereksinim duyulduğunun 

altını çizmektedir (K-4).  

 Fikir birliği ve işbirliği için aşağıdaki organların kurulması (K-8), 

o Avrupa Medya Okuryazarlığı Temsilcileri Federasyonu – medya 

okuryazarlığının gelişimini destekleyen politikaları ve girişimleri 

gerçekleştirmede paydaşlar ile Üye Devletler arasındaki iletişimi 

düzenlemek ve kolaylaştırmak için resmi kurumsal danışma konseyi;    
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o Avrupa Medya Okuryazarlığı Gözlemevi – uygulama, medya 

okuryazarlığı düzeyleri, yönetmelikler ve uluslararası tartışmalardan 

çıkan sorunlara ilişkin raporların üretilmesi için bir izleme merkezi. 

 

Medya kuruluşları ile işbirliği: AB medya sektörünün tecrübelerini 

önemsemekte ve medya okuryazarlığını geliştirme de medya kuruşlarına önemli 

sorumluluklar atfetmektedir (K-1, K-2, K-6, K-7, K-8). Medya kuruluşlarının eğitim 

sektörü ile işbirliği içerisinde yüksek kalitede eğitim ve kültür programları yaparak, 

izleyicilerin bakış açısını ve sorunlarını sunan programlar üreterek ve özellikle 

çocuklara ve gençlere yönelik medya okuryazarlığı ile ilgili yapımlar geliştirerek medya 

okuryazarlığına katkı sağlayabileceği dile getirilmiştir (K-1, K-2, K7, K-8). Bunun 

dışında medya kuruluşlarının sivil katılımı ve vatandaşların yetkilendirilmesini 

desteklemesine vurgu yapılmış ve medyaya düşen yükümlülükler ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır (K-6, K-8). Bu alt tema ile ilgili örnek karar ifadeleri şöyledir:  

 Avrupa ölçeğinde özellikle çocuklara ve gençlere yönelik medya okuryazarlığı 

ile ilgili yapımlar (ve medya içerikleri) geliştirilmesi (K-2), 

 Eğitim sektörüyle çalışan medya kuruluşlarının görünürlüğünün yayılması ve 

arttırılması (K-2),  

 Medya endüstrisi, medya okuryazarlığı seviyelerini geliştirmeyi gerekli 

araçlarla sağlamak için yükümlülüklerini şunlarla arttırması (K-6):  

o Arama motorlarının nasıl çalıştığını ve onların nasıl daha iyi 

kullanılacağını da kapsayacak şekilde dijital dünyada bilgi ve yaratıcı 

içeriğin nasıl üretildiği, yayına hazırlandığı ve dağıtıldığına ilişkin bilgi 

edinme kampanyaları düzenleyerek sistematik olarak herkesi 

bilgilendirerek;  

o Ticari iletişim amacıyla kullanılan teknikler hakkında, özellikle ürün 

yerleştirme, çevrimiçi reklam hakkında farkındalık arttırıcı 

kampanyaların düzenlenmesiyle ve pazarlama ile içerik arasındaki 

sınırları daha iyi belirleyerek vatandaşlara açık ve kullanımı kolay bilgi 

sağlayarak;  

o Mevcut yasal hazırlıklara tamamen saygı çerçevesinde uygun hale 

getirilmiş teklifler, özellikle interaktif reklam bağlamında kişisel 
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verilerini nasıl işleyecekleri konusunda vatandaşlara bilgi sağlayarak, 

özellikle gençleri hedefleyen bilgi paketleri oluşturarak; 

o Bu bakımdan telif hakkının rolünü kapsayacak şekilde yaratıcı 

ekonominin nasıl çalışacağına ilişkin bilgilendirme günleri düzenleyerek 

vatandaşları aktif olarak bilgilendirerek. 

 

Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği: AB medya okuryazarlığının geliştirilmesi 

için STK’lar ile işbirliği yapılmasını da göz önünde bulundurmaktadır (K-1, K-2, K-6, 

K-8).   

 Medya okuryazarlığı ve medya tüketicileri dernekleri gibi sivil derneklerin ticari 

iletişimin eleştirel analiziyle ilgili etkinlikler düzenlenmesi (K-2),  

 Yetkili makamlar, medya endüstrisi ve sivil toplum kuruluşları, medya 

hizmetlerinde ve içeriğinde kaliteyi özendirmek için medya okuryazarlığını 

desteklemelidir. Bu özellikle ergenler ve gençler için önemlidir (K-8).  

 

Uluslar arası işbirliği: AB medya okuryazarlığına yönelik uygulamaların 

içeride olduğu kadar uluslar arası olarak da paylaşımını dikkate almaktadır (K-1, K-5, 

K-6, K-8). Bunun için uluslar arası bir medya ofisinin kurulması bile önerilmektedir (K-

1, K-5).  

 İmkân dâhilinde AB ve UNESCO gibi diğer uluslar arası kuruluşlarla işbirliği 

içerisinde işbirliği ve iletişim ağından sorumlu olan uluslar arası bir medya 

eğitimi ofisi oluşturulması aracılığıyla medya eğitimi için bütüncül bir Avrupa 

yaklaşımı geliştirilmelidir (K-1).  

 Diğer Avrupalı Kuruluşlarla ve Avrupa Konseyi, UNESCO ve Birleşmiş 

Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı gibi uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini ve 

medya okuryazarlığı konusunda kamu özel sektör ortaklığını desteklemek (K-6).  

 

Politika temasında öne çıkan eşgüdümsüzlük engelinin burada da ifade edildiği 

görülmektedir. Buna yönelik birlik içi işbirliğinin sağlanması vurgulanmakta, özellikle 

de medya ile eğitim kurumlarının işbirliğinin önemine dikkat çekilmektedir. UNESCO 

ve BM Medeniyetler İttifakı gibi uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinin de gerekliliği 

üzerinde durulmuştur. 
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“EĞİTİM” Temasına İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

 

İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan temalardan biri de “Eğitim” başlıklı 

temadır. Eğitim teması referans sayısı (60) dikkate alındığında %22 gibi bir değere 

sahiptir ve ayrıca incelenen sekiz kaynağın altısında vurgulanmıştır. Eğitim temasına 

ilişkin içerik analizi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo-4: Eğitim temasına ilişkin veriler 

Alt Temalar K R X  
Öğretmen Eğitimi 6 13 2.2 
Ölçme ve Değerlendirme 5 11 2.2 
Yetişkin Eğitimi 5 10 2 
Öğretim Programları 5 9 1.8 
İyi Uygulamalar 3 6 2 
Öğretim Metodolojisi 3 6 2 
Öğretim Materyalleri 3 5 1.7 
Toplam 7 60 8.6 

 

Tablo-4’deki bilgiler AB’nin medya okuryazarlığı konusunda eğitim boyunu da 

dikkate aldığını göstermektedir. Bu alt temalar sırasıyla aşağıda sunulmuştur.  

 

Öğretmen Eğitimi: AB yaşam boyu öğrenme çerçevesince medya 

okuryazarlığını hem temel öğretmen eğitiminin hem de hizmet içi öğretmen eğitiminin 

bir parçası olarak değerlendirmektedir (K-1, K-4, K-5). Hazırlanacak ve geliştirilecek 

öğretmen eğitimi programları ve materyalleri, kurslar, tanıtım günleri ve kişisel veriyi 

işlemeyle ilgili tehlikelere yönelik bilgi paketleri yoluyla öğretmenlerinin 

farkındalıklarının arttırılması; iletişim ağları ile öğretmenler arasındaki koordinasyonun 

sağlanması ve öğretmenlerin medya okuryazarlığı yeterliklerinin değerlendirilmesi 

vurgulanmaktadır (K-1, K-2, K-4, K-5, K-6, K-8). Bu alt temaya yönelik örnek karar 

ifadeleri ise şöyledir:  

 Kalifiye öğretmenler ve öğretim materyalleri medya eğitiminin temel 

elemanlarıdır ve bu yüzden hem temel öğretmen eğitimi hem de sürekli öğretmen 

eğitimi daima dikkate alınmalıdır (K-1). 
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 Avrupa Parlamentosu, konunun yoğun olarak öğretilmesine imkân vermek için 

zorunlu medya eğitimi modüllerinin tüm okul seviyelerinde öğretmen eğitimi ile 

birleştirilmesini tavsiye etmektedir…(K-5). 

 Yetkili makamlar medya okuryazarlığı konusunda eğitimcilerin yetiştirilmesi 

için kaynakları hizmete sunmalı ve sonuç olarak onların da medya 

yeterliklerinin değerlendirilmesine önayak olmalıdırlar (K-8). 

 

Ölçme ve Değerlendirme: 2006 yılının sonunda ele alınan Halka Danışma 

çalışmasında Avrupa bütününde farklı medya okuryazarlığı uygulamaları ve düzeyleri 

olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda medya okuryazarlığının ölçülmesine yönelik 

hemfikir olunan ölçüt ya da standartların olmadığı ve böyle bir ölçüt belirlemek için 

geniş ölçekli ve uzun süreli araştırmanın acil bir ihtiyaç olduğu fark edilmiştir (K-6). Bu 

nedenle de öğrenci ve öğretmenlerin medya okuryazarlığı seviyelerini ölçülmesinde 

ortak ölçüt ve göstergelerin bir an önce oluşturulmasını önermiştir (K-4, K-5, K-6, K-7).  

 Komisyonun medya okuryazarlığı seviyelerinin ölçülmesi için ölçüt ve 

göstergelerin geliştirilmesi amacıyla daha ilave çalışmalar gerçekleştirme 

niyetine önem vermektedir (K-4). 

 Eğitim otoriteleri öğrencilerin medya okuryazarlığı yeterliklerini ölçme-

değerlendirmeyi uygulamalıdırlar (K-8). 

 

Yetişkin Eğitimi: AB’nin eğitim teması altında önem verdiği konulardan biri de 

yetişkin eğitimidir. Bu konu da özellikle ebeveyn eğitimi (K-4, K-5, K-6) ve yaşlıların 

eğitimi (K-5, K-6, K-8) dikkat çekmektedir.  

 Medya okuryazarlığı elde edilebilir medya hizmetlerinin nasıl seçileceğini 

öğrenerek evde başlaması hasebiyle… ebeveynler için medya eğitimine yönelik 

farkındalıklarının arttırılması (K-5),  

 Yaşlılara yönelik medya eğitiminin onların medyayı kullanma şekillerini, 

yaşadıkları ortamları ve deneyim alanlarını dikkate alması (K-5),  

 İş ve meslek eğitiminin de medya öğretimini (media training) ve medya eğitimini 

(media education) içermesi (K-8). 
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 Öğretim Programları: Medya eğitimi çeşitli Avrupa ülkelerinde öğretim 

programının parçası olmasına rağmen, uygulama noktasında ve hatta geleneksel 

medyayı ilgilendirdiği kadarıyla hâlâ sorunlar bulunmaktadır. Öğretim programı, 

öğretim yaklaşımı, hedeflerin/kazanımların takip edilmesi ve sonuçların 

değerlendirilmesinde medya eğitiminin nasıl bir yere sahip olacağı konusunda 

belirsizlik devam etmektedir (K-1). AB bu belirsizliklere karşılık; medya 

okuryazarlığını öğretim programlarıyla ilişkilendirme (K-2, K-6, K-8), tüm yaş grupları 

için medya okuryazarlığı programları hazırlama (K-1, K-5) ve bunları işbirliği 

çerçevesinde gerçekleştirme (K-2) gibi öneriler getirmiştir. Bu alt temaya ilişkin bazı 

örnek ifadelere aşağıda yer verilmiştir:  

 Medya eğitiminin hem spesifik hedefler olarak hem de ara disiplin olarak eğitim 

programlarıyla ilişkilendirilmesinin teşvik edilmesi (K-8).  

 Çocuklar, ergenler ve yetişkinler için medya okuryazarlığı programlarının 

hazırlanması ve geliştirilmesi (K-1), 

 Öğretim programları ile ilgili mevcut girişimlerin belirlenmesi, karşılaştırılması 

ve reklâmının yapılması (K-2),  

 Öğretim programları ile ilgili Avrupa koordinasyonunun teşvik edilmesi (K-2).  

 

İyi Uygulamalar: AB, birlik içerisinde alanla ilgili uygulamaları analiz 

edebilmeyi, vurgulayabilmeyi ve yaygınlaştırabilmeyi ve paydaşlar arasında Avrupalı 

iletişim ağları oluşturabilmeyi ve bunları geliştirebilmeyi son derece önemli 

görmektedir (K-4, K-6, K-7). Bu alt temaya ilişkin örnek ifadeler şunlardır:  

 Medya okuryazarlığının gelişmesi için iyi uygulamaların belirlenmesi ve 

desteklenmesi (K-4, K-6),  

 Üye Devletler arasında bilginin, en iyi uygulamaların ve eğitim alanında 

pedagojik yöntemlerin analizi ve paylaşılması (K-4). 

 

Öğretim Metodolojisi: AB medya okuryazarlığının pek çok boyutunda olduğu 

gibi öğretim yaklaşımı konusunda da bir belirsizliğin varlığından ve bu belirsizliğin 

giderilmesi gerektiğinden söz etmektedir (K-1). Bu noktada tüm yaş grupları kapsam 

dâhiline alınmakta (K-5) ve medya üretimine ve özellikle de gençlerin ürünlerine önem 

verilmektedir (K-2). Aşağıda çeşitli tavsiye kararlarına yer verilmiştir: 
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 Avrupa Parlamentosu, medya eğitiminin mümkün olabildiğince pratik çalışmaya 

yönelmesi gerektiğini ve ekonomik, politik, edebi/yazınsal, toplumsal, sanatsal 

ve BT (Bilgi Teknolojileri) ile ilgili konularla ilişkilendirilmesini tavsiye etmekte 

ve bir sonraki yöntemin spesifik bir konunun (Medya Eğitimi gibi) 

oluşturulmasına ve okul projeleri dışında birleştirilecek bir disiplinler arası 

yaklaşıma bağlı olması gerektiğini önermektedir (K-5). 

 Medya eğitimi etkinliklerinin tüm vatandaşları, yani çocukları, gençleri, 

yetişkinleri, yaşlıları ve engelli insanları kuşatması (K-5),  

 Avrupa çapında çocuklar ve gençler tarafından yapılan ürünlerin (medya 

okuryazarlığı sonuçları ile ilgili bir değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde) 

tanınması, ödüllendirilmesi ve desteklenmesi (K-2), 

 

Öğretim Materyalleri: İncelenen tavsiye kararlarında medya okuryazarlığına 

yönelik çeşitli öğretim materyallerinden de söz edilmiştir (K-2, K-4). AB öğretim 

materyallerini kalifiye öğretmen ile birlikte medya eğitiminin temel elemanlarından biri 

olarak görmektedir (K-1). Aşağıda bunlarla ilgili örnek ifadelere yer verilmiştir:  

 Medya okuryazarlığında uzmanlaşacak kaynak merkezlerine yönelik iletişim ağı 

ve işbirliğinin sağlanması ve kullanıcıların haberdar edilmesi (K-2), 

 Medya Okuryazarlığını geliştirmenin bir yolu olarak IP üzerinden televizyon ve 

radyo, elektronik yayınları içeren eğitim ortamlarının içerisinde “kılavuzlar, 

dersler, danışma sistemleri ve bunların sonuçları” gibi bir yönlendirme 

sisteminin yer alacağı şekilde oluşturulması, okulların buna katılmasına 

yardımcı olunması ve ortam oluşturulması için medya endüstrisi ile eğitim 

merkezleri arasında çeşitli platformların kurulması (K-2), 

 Avrupa Parlamentosu, okul araç gereçlerinin aslında tüm okul çocuklarına 

bilgisayarlara, İnternete ve zorunlu eğitime erişebilme imkânı vermek için 

geliştirmesi gerektiğini dile getirmektedir (K-5).  

 

Eğitim temasına genel olarak bakıldığında öğretmen eğitiminin üzerinde önemle 

durulduğu görülmektedir. Çocuk ve gençlerin eğitimine yönelik ise medya 

okuryazarlığının hem öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesinden hem de her yaş 

grubu ayrı öğretim programlarının hazırlanmasından söz edilmektedir. Yetişkin 
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eğitiminde de özellikle ebeveyn eğitiminin ve yaşlıların eğitiminin üzerinde 

durulmaktadır. Öğretim yaklaşımı konusunda medya üretimi ve özellikle de 

öğrencilerin ürünleri vurgulanmakta ve iyi uygulama ve materyallerin birlik içinde 

paylaşımı ve yaygınlaşması arzu edilmektedir.  

 

“KURAMSAL TEMELLER” Temasına İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

 

İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan temalardan biri de “Eğitim” başlıklı 

temadır. Eğitim teması referans sayısı (41) dikkate alındığında yaklaşık %15 gibi bir 

değere sahiptir ve ayrıca incelenen sekiz kaynağın beşinde vurgulanmıştır. Kuramsal 

Temeller temasına ilişkin içerik analizi sonuçları Tablo-5’de verilmiştir.  

 

Tablo-5: Kuramsal temeller temasına ilişkin veriler 

Alt Temalar K R X  
Amaç ve Gerekçeler 5 37 7.4 
Tanım 4 4 1 
Toplam 5 41 8.2 

 

Tablo-5’deki bilgiler AB’nin medya okuryazarlığının kuramsal temellerini de 

önemsediğini göstermektedir. Özellikle de medya eğitimini amaçları konusunda dikkate 

değer vurgulamalar yaptığı görülmektedir.   

 

Amaç ve Gerekçeler: AB medya okuryazarlığı eğitimini bir mutlak yapılması 

gereken bir eğitim çabası olarak nitelendirmektedir. Bunun gerekçelerini de şöyle ifade 

etmiştir: 

 Aktif Vatandaşlık ve Politik Farkındalık (K-1, K-5, K-6, K-7): Medya eğitiminin 

insanlara aktif bir vatandaş olarak davranışlarını ve hem hakları hem de 

sorumluluklarına ilişkin farkındalıklarını güçlendirmeye yardımcı olan politik 

eğitimin önemli bir parçası olması (K-5), 

 Medya Çoğulculuğu ve Bağımsızlığı (K-1, K-4, K-5, K-6): Küreselleşme ve 

medya yakınsamasının (media convergence) bir sonucu olarak bilgi artışı, yeni 

                                                      
 Araç ve teknolojilerin farklı nedenlerle üretilmiş olsalar bile, birbirleriyle etkileşimleri sonucu bir arada farklı 
amaçlar için kullanılmasını tanımlayan kavram. Bir cep telefonunun, üretim amacı olan ses iletimiyle sınırlı 
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medya üzerindeki tek dil ve tek kültürün açık hâkimiyetinin neden olduğu tek-

tipleştirme ve artan ticarileştirme gibi endişelerin ortaya çıkması (K-1),  

 Dijital Bölünme (K-1, K-5, K-6): Medya vasıtasıyla iletişime geçemeyenler ya 

da medya içeriğine eleştirel olarak ulaşması olanaksız olanlar için yeni bir 

toplumsal dışlama biçiminin de, ciddi bir risk oluşturması (K-1),  

 Yeni Kitle İletişim Araçları (K-5, K-6, K-7): Yeni kitle iletişim araçları yenilikçi 

teknolojiler sayesinde yaşamın tüm alanlarının içine işlediği ve bu yeni 

medyaların kullanıcılardan daha aktif rol almalarını istediği için (K-5), 

 Kuşak Çatışması (K-1, K-5): Çocukların ve gençlerin tersine birçok yetişkinin 

modern iletişimin meydana getirdiği ikna edici değişimle başa çıkmayı gittikçe 

daha zor bulması (K-1),  

 Sınırsız Bilgi (K-1, K-4): Devasa miktardaki bilgiye uyum sağlamak gitgide 

daha da zorlaşması (K-1),  

 Reklâmcılık (K-5, K-6): Reklâmcılığın günümüz medyasının temin ettiği 

hizmetlerin önemli parçası olması ve medya okuryazarlığının reklamcılıkta 

kullanılan araçları ve uygulamaları değerlendirmek için ölçüt sağlamaya 

yardımcı olması (K-5),  

 Medya Gerçekliği: Medya kültürünün egemen olduğu bir dünyada gerçek ve 

kurgu arasındaki sınırlar sık sık bulandırılması (K-1), 

 Kötüye Kullanma: Medyanın kötü amaçlar için kullanılması (örneğin çoğu 

zaman toplumda şiddetin artması ile televizyon, İnternet ya da bilgisayar 

oyunlarınca iletilen şiddet içerikli görüntüler arasında güçlü bir bağ olduğunun 

ileri sürülmesi) (K-1)  

 Veri Güvenliği: Kişisel veri güvenliğine yönelik tehditler giderek daha çok sinsi 

ve çeşitli olduğu hasebiyle bilinçsiz kullanıcılar için büyük bir risk olması (K-5),  

 Telif ve Fikri Mülkiyet Hakkı: Medya eğitiminin kişisel veri güvenliği ve kişisel 

veriler üzerinde özerklik hakkı konusunda olduğu gibi özellikle İnternette medya 

kullanımının telif hakkı boyutlarına ve fikri mülkiyet haklarına saygı duyma 

konusunda katkılar sağlaması (K-5), 

                                                                                                                                                            
kalmadan, yazılı mesaj göndermek, İnternet sayfası görüntülemek ve fotoğraf (hatta video) çekmek için de 
kullanılabilmesini tanımlayan, açıklayan kavram (http://loker.radiobrecht.org, 22.09.2011) 
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 Görsel-işitsel Miras ve Kültürel Kimlik: Medya okuryazarlığının Avrupa’ya 

özgü görsel-işitsel miras ve kültürel kimliklere yönelik farkındalığın 

arttırılmasında, görsel-işitsel miras ve Avrupa’daki en son kültürel çalışmalara 

ilişkin bilgi ve ilginin çoğaltılmasında önemli bir rol oynaması (K-6). 

 UNESCO: Medya okuryazarlığının kati surette önemli olduğunun UNESCO 

tarafından örneğin Grunwald Medya Eğitimi Bildirisi’nde (1982) ve medya 

eğitimine ilişkin 12 tavsiye kararının alındığı Paris Gündemi’nde (2007) 

vurgulanması (K-5).  

 

AB söz konusu sorunlar ve ihtiyaçlara yönelik medyanın aktif, eleştirel ve seçici 

kullanımını destekleyen eğitimle ilgili daha sonuca götürücü ve radikal önlemlerin 

alınmasına acil ihtiyaç duyulduğunu ifade etmekte (K-1) ve medya okuryazarlığı 

eğitimini de alınacak önlemlerin başına koymaktadır.  

 

Tanımlar: Kuramsal Temeller teması içerisinde medya okuryazarlığı 

tanımlarının yer aldığı “tanım” başlıklı alt tema da yer almaktadır. Yapılan tanımlar 

arasında en detaylı olanı aşağıda sunulmuştur: 

 

Medya eğitimi, aklı başında yani mevcut bilgiler temelinde kendi kararlarını 

verme yeteneğine sahip vatandaşlar yetiştirmek için medyaya karşı eleştirel ve seçici bir 

tutum olarak anlaşılan medya yeterliğini geliştirmeyi amaçlayan öğretim uygulamaları 

olarak tanımlanabilmektedir. Bu yeterlik vatandaşlara gerekli bilgiye ulaşma, bu bilgiyi 

analiz etme ve arkasında yatan ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel çıkarları 

saptayabilme imkânı verir. Medya eğitimi bireylere mesajları yorumlamayı ve üretmeyi, 

iletişime geçmek için en uygun medyayı seçmeyi ve en sonunda da medya sunumu ve 

ürünü konusunda daha fazla söz sahibi olmayı öğretmektedir (K-1).  

 

Bu tanım dikkatle incelendiğinde 1992’de Aspen Enstitüsü tarafından Birleşik 

Devletler’de yapılan medya okuryazarlığı konferansında ortaya konulan ve daha sonra 

medya okuryazarlığı alanında yaygın kabul gören “Medya Okuryazarlığı: “çeşitli 

biçimlerde mesajlara ulaşma, analiz etme, değerlendirme ve iletme yeteneğidir” 

(Aufderheide, 1993) şeklindeki medya okuryazarlığı tanımı ile örtüştüğü görülecektir.  
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“ARAŞTIRMA” Temasına İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

 

İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan temalardan sonuncusu ise “Araştırma” 

başlıklı temadır. Araştırma temasına ilişkin içerik analizi sonuçları Tablo-6’de 

verilmiştir.  

Tablo-6: Araştırma temasına ilişkin veriler 

Alt Temalar K R X  
Araştırma 6 12 2 
Toplam 6 12 2 

 

Araştırma teması referans sayısı (8) dikkate alındığında yaklaşık %3 gibi 

oldukça düşük bir değere sahip olmakla birlikte vurgulanan kaynak sayısına 

bakıldığında %75 gibi yüksek bir değere sahiptir. Bu veriler AB’nin medya 

okuryazarlığı alanında araştırma yapmayı altı çizili olmamakla birlikte sürekli 

vurguladığını göstermektedir.  

 

Bu kaynaklardan beşinde medya okuryazarlığının farklı bakış açıları ve 

boyutlarıyla ilgili Avrupa düzeyinde sistematik araştırmaları ve düzenli gözlemleri 

desteklemek ve bunları raporlaştırmaktan (K-2,K-3, K-4, K-5, K-6 ve K-8)” söz 

edilmektedir. Bu konuda özellikle ilgili tüm tarafların, üye ülkelerin sistematik ve 

eşgüdümlü bir şekilde çalışması öngörülmüş ve bunları sağlamak için de atılacak 

adımlar şöyle ifade edilmiştir:  

 Avrupa düzeyinde eşgüdümü sağlayabilecek kalıcı araştırma merkezleri ve 

gözlemevleri kurulmasının teşvik edilmesi (K-2), 

 Araştırmayı destekleme, eşgüdümü sağlama ve başarıyla sonuçlandırma 

görevinin üstlenecek ve yüksek kalitede araştırma ve girişimlerin tercüme 

edilmesini ve yayınlanmasını sağlayacak bir Avrupa Medya Okuryazarlığı 

Merkezleri iletişim ağının oluşturulması (K-2), 

 Farklı ülkelerdeki birtakım kurumları karşılaştırabilir sonuçlar üretmek için 

benzer yöntemler ve araştırma soruları kullanmaya teşvik edecek bir araştırma 

çerçevesinin geliştirilmesi (K-2). 
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Bu vurgulamalar AB’nin diğer pek çok konuda olduğu gibi araştırma konusunda 

da birlikte hareket etmeyi ve böylece ortak bir bütüne ulaşmayı hedeflediğini ortaya 

koymaktadır (K-2, K-4, K-8). Bunun dışında AB’nin araştırma konusunda vurguladığı 

diğer hususlar şunlardır: 

 Avrupa düzeyinde araştırma programları ve projeleri geliştirmenin teşvik 

edilmesi (K-2), 

 Bu araştırmaların medya ve bilgi iletişim sektörüne odaklanması (K-4), 

 Yetkili makamların medya okuryazarlığı üzerine daha sistematik ve serbestçe 

erişilebilir araştırmalar yapması (K-8), 

 Yetkili makamların ulusal eğitim sistemleri ve bunun etkililiği hakkında 

çalışmalar ve araştırmalar geliştirmeyi teşvik etmesi (K-8),  

 Medya okuryazarlığı alanında yapılan araştırmaların yeni teknolojilerin 

kullanımı ile birleştirilmesi (K-8). 

 

Tüm bu vurgulamalardan hareketle AB’nin medya okuryazarlığı araştırmaları 

konusunda birlik içerisinde sistematik bir yapının ve eşgüdümün sağlanmasını 

önemsediği ve bu yönde adımlar attığı ileri sürülebilir.  

 

SONUÇ 

 

AB’nin temelinde “Ortak Bir Avrupa Vatandaşlığı Oluşturma” gayesi 

yatmaktadır. Medya okuryazarlığı da bu amaca ulaşmaya hizmet edecek araçlardan biri 

olarak görülmektedir. Özellikle 2006 sonrasında yoğun olarak ortaya konulan tavsiye 

kararları AB’nin medya okuryazarlığı eğitimini planlı bir düzlemde geliştirmeye 

çalıştığını göstermekte ve geleceğe yönelik atılacak adımlar konusunda önemli ipuçları 

vermektedir. Birlik öncelikle medya okuryazarlığı alanındaki engelleri ortaya koyarak 

yola çıkmıştır. Buna göre özellikle ortak vizyonun olmaması, ulusal, bölgesel ve yerel 

girişimlerin Avrupa’ya özgü görünmemesi, Avrupa’ya özgü iletişim ağlarının eksikliği, 

paydaşlar arasındaki eşgüdümsüzlük ile uygulamada ve seviyelerde farklılıklar en 

önemli engeller olarak görülmüştür.  
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Söz konusu engellerin aşılabilmesi için medya okuryazarlığı alanında da bir 

“Avrupa Birlikteliği” oluşturmak esas alınmıştır. Bunun için eş-düzenleme ve öz-

düzenleme gibi ortak düzenleyici girişimlerle ve “Avrupa Medya Okuryazarlığı 

Temsilcileri Federasyonu” adı altında gerçekleştirilecek bir kurumsallaşma ile ortak bir 

medya okuryazarlığı politikası oluşturulabileceği ileri sürülmüştür. Başta medya ve 

eğitim kuruluşları arasında olmak üzere birlik içinde işbirliği vurgulanmış ve uluslar 

arası işbirliği için de açık kapı bırakılmıştır.  

 

Eğitim konusunda öğretmen eğitimi ve öğretim materyallerine ayrı bir değer 

veren AB medya okuryazarlığının nasıl öğretileceği konusunda da önemli noktalara 

değinmektedir. Ayrı ders programlarımdan söz etmekle birlikte daha çok medya 

okuryazarlığının hali hazırdaki öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesini 

vurgulamakta ve medya üretimini, özellikle de gençlerin medya ürünlerinin önemli 

olduğunu ileri sürmektedir. Gerek öğretmen ve öğrencilerin medya okuryazarlığı 

seviyelerini ölçülmesinde ortak ölçüt ve göstergelerin oluşturulması isteği gerekse 

konuyla ilgili iyi uygulamaların ve materyallerin birlik içerisinde paylaşımı ve 

yaygınlaşması arzusu, Birliğin eğitim başlığı altında “Avrupa Birlikteliği”ni önemsediği 

göstermektedir.  

 

Kuramsal olarak korumacıdan çok yetkilendirici bir medya okuryazarlığından 

söz eden Birlik, medya okuryazarlığını yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı medya 

çoğulculuğu, dijital bölünmüşlük, sınırsız bilgi, medya gerçekçiliği, kötüye kullanma, 

veri güvenliği ve telif hakkı gibi sorunların çözümlerinden bir olarak görmektedir.  

 

Medya okuryazarlığı alanında sistemli ve daha düzenli araştırmaların 

yapılmasını öngören AB bu konuda da birlikteliğin sağlanması için “Avrupa Medya 

Okuryazarlığı Merkezleri İletişim Ağı”nın oluşturulmasını tavsiye etmektedir.  

 

Özetle AB medya okuryazarlığını üst başlık olarak “Avrupa Vatandaşlığının” bir 

aracı, alt başlık olarak da yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı sorunların bir çözümü 

olarak görmektedir. Bu doğrultuda da birlik içinde ortak bir medya okuryazarlığı 
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vizyonunun oluşturulması ve bu vizyonun konuyu ilgilendiren medyadan eğitim alanına 

kadar pek çok farklı alana gerekli uygulamalarla yansıtılması öngörülmektedir.  

 

MAKALENİN BİLİMDEKİ KONUMU 

 

Eğitim Bilimleri / İlköğretim / Medya Okuryazarlığı Eğitimi  

NOT: Disiplinler arası bir alan alarak kabul gören medya okuryazarlığı eğitimi 

daha çok dil, sağlık, sosyal bilgiler ve teknoloji gibi derslerle ilişkilendirilerek 

öğretilmektedir. 

 

MAKALENİN BİLİMDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ 

 

Bu makalede, “Medya Okuryazarlığı Eğitimi” konusunda AB’nin durumu ve 

vizyonu konusunda uygulanan yöntem ve ileri sürülen çözümler konusunda bilinen 

bilgileri pekiştirilerek disipline edilmiştir. Bu bilgilere dayalı olarak Türkiye ve benzeri 

ülkelerde “Medya Okuryazarlığı Eğitimi” konusunda yeni çözüm modellerinin ortaya 

konulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 
Avrupa Birliği (AB), yirmi yedi Avrupa ülkesinden oluşan, üye ülkelerin 

sorunlarını ortak olarak çözdükleri ve kaynakları ile bilgi ve teknolojilerini birlikte 
değerlendirebildikleri, gelişen, bölgesel bir bütünleşmedir. Böyle bir birliğin içerisinde 
yer almaya çalışan Türkiye bu süreçte AB’nin gerektirdiği düzenlemeleri yerine 
getirerek AB ile ilişkilerini sürdürmektedir. AB’ye uyum sürecinde Türk Eğitim 
Sistemi’nde de birtakım iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Eğitim 
kalitesinin istenilen düzeye ulaştırabilmesi için Türk Eğitim Sistemi’nde AB’nin eğitim 
politikaları takip edilmektedir. Bu çalışmada AB’nin oluşum süreci, Türkiye’nin AB’ye 
üyelik süreci açıklanarak, AB’nin uyguladığı eğitim politikalarının incelenmesi ve 
belirtilen politikaların Türk Eğitim Sistemi’ne etkilerinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır.  
Anahtar Sözcükler: Avrupa Birliği, eğitim politikaları, Türk eğitim sistemi. 
 
  
 
 

THE EUROPEAN UNION EDUCATION POLICIES AND THEIR EFFECTS 
UPON TURKISH EDUCATION SYSTEM 

 
ABSTRACT 

The European Union (EU) is a developing regional integration comprised of 
twenty-seven European countries that solve their common problems and utilize their 
resources as well as their information and technology all together. In order for Turkey to 
be a part of this process it maintains relations with the EU by following the regulations 
and requirements of the EU. Some improvements are being made to harmonize the 
development of Turkish Education System with that of the EU. Turkey's quality of 
education is being improved in order to become a member and Turkey is following the 
European Union's system of educational policies. In this study, the formation process of 
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EU and Turkey’s membership process to EU are explained and EU’s educational 
policies and their effects upon Turkish Educational System are discussed. 
Keywords: The European Union, education policies, Turkish education system. 

 

GİRİŞ 

 

            Dünya çapında yaşanan bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda                             

ülkelerde meydana gelen değişimler ile küreselleşme süreci, toplumlarda gereksinimleri 

değiştirmiş ve bu gereksinimleri karşılayabilmek için sürekli olarak kendini yenileyen, 

yeni bilgiler edinmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş bir toplum gereksinimini ortaya 

çıkarmıştır (Turan, 2005). Avrupa Birliği (AB) de küreselleşme sürecinde ön plana 

çıkan, güçlü bir topluluk olarak nitelendirilebilir. 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra öncelikle ekonomik bir birlik olmak amacıyla altı 

Avrupa ülkesi (Batı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg) 

tarafından kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), bugün ekonomik 

boyutunun yanı sıra sosyal, kültürel ve siyasi boyutları da kapsayan çok uluslu bir 

topluluk olan Avrupa Birliğine dönüşmüştür. AB’ye üye ülkeler kuruluş aşamasında 

ekonomik açıdan Avrupa’da tek bir birlik oluşturmak amacıyla bir araya gelmişlerdir. 

Ancak, ilerleyen zamanda üye devletlerin kültürel yapılarındaki değişimler, aralarındaki 

farklılıkların korunması düşüncesinin yanı sıra ortak bir Avrupa kültürünün 

geliştirilmesi düşüncesini yaygınlaştırmıştır (Fontaine, 2007).  

            Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimler AB’ye üye ülkeleri 

ekonomik, siyasi ve kültürel alanlar dışında eğitim alanında da ortak çalışmalar 

yapmaya ve ortak politikalar geliştirmeye yöneltmiştir. Eğitim politikaları, bir ülkenin 

eğitim sisteminin gelecekte nasıl şekilleneceğinin ve o ülkede eğitim ile ilgili neler 

yapılması gerektiğinin belirlenmesi için önemlidir. AB’nin üye ülkeler arasında 

yaptırıma zorlayan ortak bir eğitim politikası olmamasına karşın üye ülkelerin eğitim 

sistemleri arasında ortak ilkelerin benimsenmesi desteklenmektedir. Bu konuda gerekli 

uyumlaştırma çalışmaları yapılmakta, ülkelerin kendi özelliklerini koruyarak ortak bir 

eğitim sistemi geliştirmeleri yönünde düzenlemeler yapılmaktadır (Sayın, 2004). 

Gültekin ve Anagün (2006)’e göre, birliğin eğitim alanındaki temel yaklaşımı, üye 

ülkelerin belirlenen genel ilkeler ve göstergelerle çelişmeyecek biçimde kendi eğitim 

sistemlerini düzenlemeleri yönündedir. 

  



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87‐109   http://efdergi.yyu.edu.tr 
 

 

89

Türkiye’nin 1960’lı yıllara dayanan AB’ye üyelik girişimleri 2000’li yıllarda 

yeniden hız kazanmıştır. Bu nedenle Türkiye’de toplumsal sistemleri AB normlarına 

uygun duruma getirme çabaları kapsamında eğitim sisteminde niteliğin geliştirilmesi 

amacıyla iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu iyileştirme çalışmalarının 

kapsamının ve amacının anlaşılabilmesi için genel olarak AB’nin uyguladığı eğitim 

politikalarının incelenmesi ve belirtilen politikaların Türk eğitim sistemine 

yansımalarının ortaya konulması gerekmektedir. Bu gerekliliğe dayanan çalışmada, 

önce AB’nin oluşum süreci ve Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinden kısaca söz edilerek, 

AB eğitim politikalarının yasal dayanakları ve özellikleri ile bunların Türk eğitim 

sistemine etkileri incelenmiştir. 

 

AB’NİN OLUŞUMU VE TÜRKİYE’NİN ÜYELİK SÜRECİ 

AB, yirmi yedi Avrupa ülkesinden oluşan, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi 

boyutlu bölgesel bir bütünleşmedir. Bu bütünleşme, yirmi yedi ülkenin sorunlarını 

birlikte çözdükleri ve kaynakları ile bilgi ve teknolojilerini birlikte değerlendirdikleri, 

çok uluslu bir toplum oluşturmuştur. Böyle bir birliğin içerisinde üye devlet olarak yer 

almaya çalışan Türkiye uzun yıllardır AB’nin gerektirdiği düzenlemeleri yerine getirme 

çabalarını sürdürmektedir.  

 

AB’nin Oluşumu 

AB’nin kurulması fikri, II. Dünya Savaşı sonunda parçalanan ve yıkılan 

Avrupa’nın, yeni bir ekonomik ve siyasi model arayışı içine girmesiyle ortaya çıkmıştır 

(Gültekin ve Anagün, 2006). Bu arayışlar sonunda oluşan AKÇT, Avrupa’da kalıcı 

barışı sağlamak amacıyla Avrupa ülkelerini ekonomik ve politik olarak birleştirmeyi 

amaçlamıştır (Europa, 2010).  

AB’nin başlangıcı, 1951 yılında Belçika, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, 

İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’nın katılımıyla oluşturulan, siyasi ve ekonomik bir 

örgütlenme olarak tanımlanabilen AKÇT’ye dayanır (Europa, 2010; Wikipedia, 2011a). 

1957 yılında altı kurucu devlet arasında imzalanan Roma Antlaşması ile Avrupa 

Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) kurulmuştur. 

1967 yılında imzalanan Brüksel Antlaşması (Füzyon Antlaşması) ile de AKÇT, AET ve 

AAET, Avrupa Topluluğu (AT) adıyla tek bir çatı altında toplanmıştır. 1973 yılında 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi
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Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık, 1981 yılında Yunanistan, 1986 yılında Portekiz 

ve İspanya AT’ye katılmıştır (Gülcan, 2010).  

             1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra AT üye devletlerin 

başkan ve başbakanlardan oluşan Avrupa Konseyi yeni Avrupa Birliği Antlaşması 

kabul edilmiştir. Maastricht Antlaşması olarak bilinen bu antlaşma 1 Kasım 1993’te 

yürürlüğe girmiştir (Fontaine, 2007). Ortak bir pazarın kurulmasını sağlayan ve 1957 

yılında imzalanan Roma Antlaşması’na değişiklikler getiren bu antlaşma ile, AB’yi 

oluşturan toplumların dayanışmasını güçlendirme, demokrasiyi, temel hak ve 

özgürlükleri pekiştirme, gelecekteki Avrupa’nın oluşumu için gerekli zemini oluşturma 

hedeflenmiştir (Tuzcu, 2002). 

           1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve İsveç, 2004 yılında Kıbrıs Rum Kesimi, 

Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Çek 

Cumhuriyeti, 2007 yılında Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla genişlemeye devam 

ederek geniş bir coğrafyaya yayılan AB’ye Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye aday 

ülkelerdir (Gülcan, 2010).  

 

Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci 

Türkiye Cumhuriyeti'nin AB ile süregelen ikili ilişkileri Türkiye-AB ilişkileri 

olarak tanımlanabilir. Türkiye, AET’ye üye olmak için Temmuz 1959’da başvuruda 

bulunmuştur. Başvurunun kabul edilmesinin ardından 1963 yılında Türkiye'nin AET ile 

ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile başlayan ilişkiler doğrultusunda 

Helsinki’de 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye ile 

2005 yılında tam üyelik müzakereleri başlamıştır (Wikipedia, 2011b; Eurydice, 2010a). 

Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde Türkiye’deki birçok 

kurum ve kuruluş, AB’ye uyumun sağlanması amacıyla yeniden yapılanma sürecine 

girmiştir (Akpınar, 2006).  

AB’ye üye ülkeler, Türkiye’nin Birliğe tam üye olabilmesi için birtakım 

ölçütleri sağlamasını istemekte ve bu amaçla birtakım öneriler sunmaktadır. Bu 

önerilerden biri de Türkiye’nin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yönden 

gelişmesinde Türk Eğitim Sistemi’ne önemli görevler düştüğünden AB’ye tam üyeliği 

amaçlayan Türkiye’nin eğitim sisteminde birtakım düzenlemeler yapması gerektiğidir 

(Maya, 2006). 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1964
http://tr.wikipedia.org/wiki/1999
http://tr.wikipedia.org/wiki/2005
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AB’NİN EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ 

             AB’nin eğitim politikası, “eğitim alanında işbirliği ve uyumun sağlanmasına 

yönelik olarak Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu gibi kurumlar tarafından alınan 

kararlara dayanan temel yönelimler” olarak tanımlanabilir (Terzi, 2005). Bu politikalar 

temel eğitimden yaşam boyu öğrenmeye kadar tüm işbirliği alanlarını, ulusal ve yerel 

düzeyde eğitim ile ilgili tüm kurum ve kişileri içerecek şekilde, çok yönlü ve 

kapsamlıdır (Gori, 2001’den Akt. Terzi, 2005).  

            AB eğitim politikasının temel amacı; üye ülke yurttaşları arasındaki karşılıklı 

anlayışı özendirmek ve üye ülkelerin yurttaşlarına Avrupalılık bilincini aşılamak, bu 

süreçte öğrenci ve öğretmenleri eğitmek ve tüm ar-ge alanlarına üye ülkelerin etkin 

katılımlarını sağlamak şeklinde özetlenmektedir. AB, üye ülkelerine eğitim sistemleri 

konusunda bir dayatma politikası uygulamayarak, üye ülkelerin sosyo-ekonomik 

yapılarına uygun sistemi uygulamaları konusunda serbestlik tanıyarak, eğitim alanında 

belirli bir modeli uygulama zorunluluğu getirmemiştir. AB, üye ülkelerin ulusal eğitim 

sistemlerinin bütünleştirilmesinden ziyade uyumlaştırılmasını hedeflemektedir (Tuzcu, 

2002). 

             27 üye ülkeden oluşan AB’nin tek bir eğitim sistemi bulunmamakta; AB 

kapsamında eğitim sistemleri de üye ülkeleri gibi çeşitlilik göstermektedir. Birliğin 

amaçları arasında farklı eğitim sistemlerinden yararlanmak; ulusal, bölgesel ve yerel 

eğitimcilerin birbirleriyle iletişimini ve iş birliğini özendirmek yer almaktadır (Gülcan, 

2005’den Akt. Bayrakcı, 2005). 

              Ekonomik ve siyasi bütünleşmenin gereği doğrultusunda AB eğitim 

politikalarında genel olarak, Avrupa ölçeğinde çok dilli ve çok kültürlü bir ortak yaşam 

alanı ve bu yaşam alanında ortak değerlere ve Avrupa vatandaşlığı bilincine sahip 

bireylerin yetiştirilmesinin amaçlandığı ifade edilebilir (Sağlam, 2009). AB ülkelerinin 

eğitim programları her ne kadar genel olarak, yenilikçi öğretim programları, eğitimde 

yeni teknolojilerin kullanılması gibi birtakım görüşler ifade etse de AB’nin belirli bir 

eğitim basamağına yönelik eğitim politikaları oluşturmadığı görülmektedir. Fakat AB 

yasal belgelerinde eğitim basamaklarına yönelik atıflar yer almaktadır.  
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           Türkiye’de ise 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 

belirlenen, herkesin eğitim hakkının olması, herkese eğitimde eşit fırsatlar verilmesi 

gibi Milli Eğitim Sistemi’nin amaçları ve temel ilkeleri, AB’nin ortak eğitim hedefleri 

ile örtüşmektedir (Çelik, 2006). 

          AB’ye giriş sürecinde eğitim alanında daha fazla çaba göstermesi gerektiği 

vurgulanan Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitim ile ilgili çeşitli 

birimler oluşturmuştur. MEB bünyesinde oluşturulan bu birimlerde çalışmalar devam 

ederken, Türkiye’deki üniversiteler de çalışmalarını sürdürmektedir (Gülcan, 2010).  

           Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde AB tarafından hazırlanan yıllık ilerleme 

raporları, AB’nin aday ülkelerin eğitim gibi alanlarda gelişmelerini saptadığı önemli 

dokümanlar olarak nitelendirilebilir. 1998 yılından itibaren hazırlanan ve 2006 yılına 

kadar düzenlenen ilerleme raporlarında; Türkiye’nin eğitim sisteminin genelde AB 

eğitim politikalarıyla uyumlu olduğu; fakat eğitim hizmeti, dersler, eğitim personeli ve 

genel personel açısından AB standartlarının gerisinde olması, yoksul kesimdeki eğitim 

açığının büyük, eğitim imkânları ve yaşam boyu öğrenmeye katılımın düşük olması gibi 

eğitime erişim konusunda Türkiye ile AB arasında çarpıcı farklılıklar bulunduğu 

belirtilmiş; her yıl izlenen gelişmelerin sınırlı düzeyde olduğu vurgulanmıştır (Eurydice, 

2010b). Aşağıda AB’nin eğitim basamakları ile ilgili politikaları ve bu politikaların 

Türk Eğitim Sistemi’ne etkileri sırasıyla ele alınmıştır.  

 

AB’nin İlköğretim ile İlgili Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri 

İlköğretim basamağında öğrencilerin kazandığı bilgi ve beceriler diğer öğretim 

basamaklarında kazandırılacak bilgi ve beceriler için temel oluşturduğundan ilköğretim 

basamağı eğitim sürecindeki en önemli basamaklardan biridir. AB de bu durumun 

bilincindedir ve diğer eğitim basamaklarında olduğu gibi çalışmalarını bu basamakta 

yoğunlaştırmıştır (Gürkan ve Gökçe, 1995’den Akt. Şahin ve Sever, 2005). 

AB’ye üye ülkelerde eğitimde kalitenin gelişmesine katkı sağlamak, eğitimin 

tüm alanlarında fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla Avrupa Birliği Antlaşması’nın 149. 

ve 150. maddeleri temel alınarak 1995 yılında AB ülkelerinde Sokrates Programı 

başlatılmıştır. Örgün eğitim, yaygın eğitim, uzaktan eğitim ve Avrupa dillerinin eğitimi 

gibi alanları kapsayan Sokrates programı ile eğitimde Avrupa boyutunun güçlenmesi ve 

üye ülkeler arasında eğitimde işbirliği sağlanmıştır (Gedikoğlu, 2005). Sokrates 
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programıyla serbest dolaşım kapsamında göçmen işçilerin çocuklarının eğitimlerinin 

geliştirilmesi, göçmen çocuklarına eşit fırsatlar sağlanması ve bütünleşmeye yardımcı 

projeler uygulanması amaçlanmaktadır (Preston, 1995’den Akt. Karaman, 2002).  

AB eğitim politikalarının üzerinde yoğunlaştığı konulardan biri de eğitimin 

bireyleri toplumsallaştırması ve eğitim ile demokrasi ilişkisinin kurulmasıdır. Bununla 

birlikte, AB politika olarak kültürler ve kültürler arası ilişkilerde ‘hepsi farklı’, ‘hepsi 

eşit’ şeklinde bir anlayışı benimsemektedir (Erdoğan, 2006).  

AB ülkelerinde başlayan Sokrates programı Türkiye’deki ilköğretim 

programlarını da etkilemiştir. Türkiye’de yeni yetişen neslin bilgi toplumuna uyum 

sağlayabilmesi için eğitim programlarında, özellikle ilköğretim programlarında bazı 

becerilerin kazandırılmasına önem verilmesi gerekli görülmektedir. Öğrencilerin 

kazanmaları gereken bu beceriler sözel, matematiksel beceriler, fen ve teknolojide temel 

yeterlikler, yabancı diller, bilgi ve iletişim becerileri ve teknoloji kullanımı, öğrenmeyi 

öğrenme, sosyal beceriler, girişimcilik, yaratıcılık, araştırma, eleştirel düşünme, 

sentezleme, sorun çözme ve genel kültür alanındaki beceriler gibidir. Sağlam (2009)’un 

belirttiğine göre yeni ilköğretim programlarının uygulamaya konulmasında belirtilen 

beceriler dikkate alınmıştır. Böyle bir uygulamanın önemli olmasının nedenlerinden biri 

dil, fen, matematik, sorun çözme, düşünme ve yorumlama becerilerini belirlemeye 

dönük PISA (Programme for International Student Assessment-Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı) gibi uluslararası yarışmalarda Türk öğrencilerinin 

başarılarının oldukça düşük olmasıdır (Sağlam, 2009). PISA sınavı da Portekiz, Kore, 

İtalya, Norveç, Polonya ve Türkiye gibi çeşitli ülkelerdeki öğrencilerin akademik 

başarılarını yansıtan bir sınavdır. En son 2009 yılında Türkiye bu sınava katılmış ve 

matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı gibi alanlarda henüz istenilen düzeyde 

olmamakla birlikte başarısını arttıran ülkelerden biri olmuştur (EARGED, 2009).  

AB’ye göre Türkiye, Yunanistan, Ermenistan, Makedonya ve Arnavutluk gibi 

ülkelerde katı milliyetçilik hâkimdir ve AB uzmanlarına göre bu ülkeler arasında, 

kimlik çatışması, demokrasi ve insan hakları gibi konulara yeterince önem 

verilmediğinden sorunlar yaşanmaktadır. Yunanistan ve Bulgaristan gibi AB’ye üye 

bazı devletler ile Türkiye ve Makedonya gibi AB’ye üye olmayı bekleyen devletlerin 

eğitim programlarının uygulanışı, AB komisyonlarında bu sorunlar doğrultusunda ele 

alınmaktadır (Yılmaz, 2009).  
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Türkiye’de de AB ile Avrupa Konseyi’nin ‘Demokratik Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi’ adlı ortak projesiyle öğretmen, müdür ve müfettişlerin demokrasi ve 

insan haklarını teşvik etmede önemli rol oynayacakları beklenmektedir (Keating, 2010). 

Küreselleşme sürecinin etkilediği toplumsal boyut, AB içinde 1970 yılından 

itibaren önem kazanmış ve eğitim bu boyutun bir aracı olarak görülmüştür. AB’ye üye 

devletlerin ortak ekonomi ve sosyal politikalarının genel çerçevesini belirleyen Avrupa 

Konseyi, Türkiye’nin kimlik sorunu başta olmak üzere eğitim programında tek kimlik 

üzerine yoğunlaşan tarih, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, İslamiyet’i ön planda tutan din 

kültürü ve ahlak bilgisi gibi derslerdeki uygulamalara 2007 ilerleme raporunda dikkat 

çekmiştir (Yılmaz, 2009). Ermenistan ya da Sırbistan’ın ders kitaplarında objektif 

olmayan görüşlere yer vererek, Türkiye’yi ağır ifadelerle tanıtması; Türkiye’nin de tarih 

ders kitaplarında Yunanistan, Ermenistan, Sırbistan gibi ülkeler hakkında düşmanlığı 

körükleyici ifadelere yer vermesi AB tarafından dikkate alınmaktadır (Europa, 2011a). 

Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerin bir birlik içerisinde yer alabilmeleri için 

Türkiye’nin eğitim programlarında düzenlemesi gereken konular değerlendirilmektedir. 

Yılmaz’ın (2009) çalışmasında belirttiği yukarıdaki noktalar dışında AB üyelik süreci 

tam olarak sonuca ulaşamasa da Türkiye'de ayrımcı ifadelerin ders kitaplarından 

çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

AB yabancı dil eğitim politikaları doğrultusunda Türkiye’de yabancı dil dersleri 

eğitim programlarında daha yoğun olarak yer almaktadır. 1997 yılında Türkiye’de 

eğitim alanında yapılan düzenlemelerle ilköğretim 5 yıldan 8 yıla çıkarılmış ve daha 

önceki 5 yıllık programda yer almayan yabancı dil dersi zorunlu bir ders olarak 

ilköğretim dördüncü sınıftan itibaren uygulanmaya başlanmıştır (Cangil, 2004). 

Okullarda etkili bir yabancı dil öğreniminin gerçekleşmesi için yabancı dil derslerinin 

daha küçük sınıflardan başlatılması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.  

AB’ye giriş sürecinde 2005 yılında Türkiye’nin yabancı dil eğitimi programı 

gözden geçirilerek amaçlar, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme 

boyutlarında değişiklikler yapılmıştır. Bu programdaki değişiklikler yapılandırmacı 

felsefeden etkilenmiştir. Bu kapsamda, yabancı dil eğitimini daha etkili hale getirmek 

için matematik, coğrafya, müzik gibi konu temelli dil öğrenimi, işbirlikli öğrenme ve 

drama uygulamaları, performansa dayalı değerlendirme programlarda teşvik edilmiştir. 
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Ayrıca, programın amaçlarına bağlı olarak ders kitapları yenilenmiş ve İngilizce ders 

saatlerine bir saat eklenmiştir (Kırkgöz, 2009).  

Türkiye’de AB’ye giriş aşamasında toplumun eğitime olan yatırım desteğini 

harekete geçirmek amacıyla “Eğitime %100 Destek” ve kız çocuklarının ilköğretime 

kazandırılmasını sağlamak için “Haydi Kızlar Okula” gibi kampanyalar düzenlenmiştir. 

Bu kampanyalarla özellikle kızların okula gitme oranlarında artış sağlanmıştır (Eurydice, 

2010b). 

 

AB’nin Ortaöğretim ile İlgili Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri 

             AB’de eğitim alanında yapılan çalışmaların temelini, genel eğitim politikaları 

ortaya koymaktır. Üye ülkeler arasında ortak bir eğitim modeli kullanmamasına ve 

bunun teşvik edilmemesine rağmen AB, eğitim politikalarında, ortak bir mesleki eğitim 

politikası, mesleki eğitimin yaygınlaştırılması, zorunlu eğitimin sürelerinin artırılması 

ve zorunlu eğitim aşamasında en az iki dil öğretilmesi gibi birkaç şart dile getirmektedir  

(Atabay, 2006). 

             AB sürecinde temel önceliklerden biri olan eğitim kavramının, Roma 

Antlaşması’nda (1957) “ortak bir mesleki eğitim politikasının oluşturulması” kararıyla 

AB’nin ilgi alanı içerisine girdiği söylenebilir (Sağlam, 2009).   

             1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile “Tek Avrupa” kavramı 

yasallaşmış ve AB eğitim politikaları ile ilgili yasal temel oluşturulmuştur. AB’nin 

sorumluluk alanları arasında ortak eğitim politikaları ayrıntılı bir şekilde yer almış ve 

Avrupa vatandaşlığı kavramı ilk kez bu antlaşmada gündeme gelmiştir. Yeni eylem 

alanları olarak eğitim, kültür gibi alanların tespit edildiği antlaşmada, eğitim ve öğretim 

alanlarında AB’nin rolü 149. ve 150. maddelerde ortaya konulmuştur. Bu maddeler 

aşağıda verilmiştir (Euractiv, 2005a’dan Akt. Bayrakcı, 2005):  

 Üye ülkeler arasındaki iş birliğini sağlayarak ve gerekirse üye ülkelerin 

faaliyetlerini destekleyerek, eğitimin kalitesinin artmasına katkıda bulunmak,  

 Üye ülkelerin faaliyetlerini destekleyen bir mesleki eğitim politikası 

uygulamak.  

1993 yılında düzenlenen Brüksel Zirvesi’nde işsizlik artışı, büyüme 

oranlarındaki düşüş, ABD ve Japonya karşısında rekabet edilebilirliğin azalması 

nedenleriyle AB, “Beyaz Kitabı” yeni stratejisi olarak kabul etmiştir. Beyaz Kitap 
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kapsamında mesleki eğitime ağırlık verilmesi, işgücü piyasalarının etkinliğinin 

artırılması, iş saatlerinin yeniden düzenlenmesi gibi işsizliği önleyici önlemler alınması 

yer almıştır. Bunun dışında Birliğin rekabet edebilirliğinin artırılması amacıyla, işgücü 

maliyetini düşürmek yerine fiziki sermaye payının artırılması yönünde bir strateji 

benimsenmesi ve bu yönde ar-ge çalışmalarına ağırlık verilmesi öngörülmüştür (DTM, 

1999’dan Akt. Tuzcu, 2002).  

AB eğitim programları içerisinde, mesleki eğitim alanında işbirliğini sağlamak, 

ve politikaları ve uygulamaları desteklemek için Leonardo da Vinci Programı ve 

gençlerin yapmış oldukları çalışmaları desteklemek ve gençler arasında iletişimi 

güçlendirmek amaçlı Youth Gençlik Programı da yer almaktadır (Karaman, 2002). 

            2000 yılında kabul edilen Lizbon stratejisi, Avrupa eğitim sistemini bilgi 

toplumunun gereksinimlerini karşılamaya uygun hale getirmeyi, Avrupa’nın 

ekonomisini modernize etmeyi ve dünya pazarındaki diğer ülkelerle rekabet 

edebilmesini gerçekleştirebilmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Lizbon stratejisi 

bilimsel araştırma, eğitim ve mesleki eğitim gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Avrupa 

Konseyi, Lizbon toplantısında AB için 2010 yılında “dünyadaki rekabet gücü en yüksek 

ve dinamik bilgiye dayalı, aynı zamanda daha iyi iş olanakları ve daha geniş kapsamlı 

sosyal uyum içeren sürdürülebilir büyüme kapasitesine sahip bir ekonomi” haline gelme 

gibi bir hedef belirlemiştir (Fontaine, 2007). 

AB 2005’de “İstihdam Politikası Kılavuzu”nu kabul etmiştir. Bu kılavuzda 

AB’nin ekonomik büyümesinin işgücünde daha yüksek becerilere sahip olmaya bağlı 

olduğu ve eğitim düzeylerini iyileştirmenin işgücü becerilerini iyileştirmede iyi bir yol 

olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle, AB, üye ülkelerin yüksek kaliteli öğrenim 

standartları koymasını ve bu standartlara ulaşmasını, tüm seviyelerde eğitim fırsatlarını 

artırmasını, gençlerin esnek öğrenim yollarına girmesini ve eğitim sisteminin işgücü 

piyasasından kopmamasını amaçlamaktadır (Vorkink, 2006).  

AB’nin Lizbon sonuç bildirgesinde yer alan bilgi teknolojileri politikaları 

doğrultusunda Türkiye’de de okulların bilgisayar teknolojileri ile donatılması yönünde 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, pilot illerde ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarına bilgisayar laboratuarları kurulmuş, öğretmenlere gerekli eğitimler verilmiş, 

gerekli yazılımlar sağlanmış ve bu çalışmaların öğrencilerin öğrenmesine etkileri 

üzerine araştırmalar yapılmıştır (Bayrakcı, 2005).  
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AB tarafından Türkiye için hazırlanan yıllık ilerleme raporlarında Türkiye’nin 

Sokrates, Leonardo da Vinci ve gençlik programları gibi AB eğitim programlarına 

katılımının sağlanması için bir Ulusal Ajans kurulması, Ajans’ın kuruluşu ve çalışmaları 

konusundan bahsedilmiştir. AB’nin üyeleri ve aday ülkeler arasında eğitimde işbirliğini 

geliştirmek amacıyla uyguladığı genel eğitim alanındaki Sokrates, mesleki eğitim 

alanındaki Leonardo da Vinci ve diğer eğitim ve gençlik programlarına Türkiye aktif 

olarak katılmaktadır (Eurydice, 2010b). 2004 yılından günümüze Türkiye’nin AB 

eğitim ve gençlik programlarına katılımı ile eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesi 

amaçlanırken, uluslararası deneyimler de Türk Eğitim Sistemi’ne eğitim uzmanları 

tarafından aktarılmaya devam etmektedir (Gülcan, 2010). 

“Eğitim ve kültür” başlığını temel alan Avrupa Komisyonu’nun 2010 yılı 

ilerleme raporunda Türkiye’nin gelişmeler kaydettiği, tüm eğitim düzeylerinde okula 

kaydolma oranlarının arttığı ve AB eğitim ve gençlik programlarına başarılı bir şekilde 

katılımının sağlandığı ifade edilmiştir (Europa, 2011b). 

AB’nin yukarıda bahsedilen nitelikli insan gücü çeşitliliğini ve oranını artırma 

politikası kapsamında Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek için çalışmalar 

yapılmaktadır. SVET (Strengthening Vocational Education and Training-Mesleki 

Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi) projesi, MVET (Modernisation of Vocational 

Education and Training in Turkey-Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretimin 

Modernizasyonu) projesi ve CEDEFOP (The European Centre for the Development of 

Vocational Training-Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi) ile işbirliği bunlar 

arasında sayılabilir (Eurydice, 2010b). 

 

AB’nin Yükseköğretim ile İlgili Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri 

AB’nin yükseköğretim sistemleri için öngördüğü yapısal değişiklikler de 

bulunmaktadır. Buna yönelik atılan ilk adımlardan biri 1998 yılında kabul edilen 

Sorbon Deklarasyonu’dur. Sorbon Deklarasyonu ile uluslararası öğrenci, öğretmen ve 

akademisyen hareketliliği, ulusal ve uluslararası işbirliğinin artırılması, diplomaların 

karşılıklı tanınması, dil ve bilgi teknolojileri yeterliliklerinin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Sorbon Deklarasyonu yükseköğretim programlarının lisans ve lisansüstü 

olarak benimsenmesini de önermiştir (Eurydice, 2010a). 
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Sorbon Deklarasyonu çerçevesinde 1999 yılında Avrupa’daki 31 ülkenin Eğitim 

Bakanları Bologna’da toplanarak Bologna Deklarasyonu’nu imzalamışlardır. Bu 

deklarasyondan (bildirgeden) ismini alan Bologna Süreci, 2010 yılına kadar ‘Avrupa 

Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area, AYA)’ yaratmayı hedefleyen 

bir reform sürecidir. AYA’da gerçekleşmesi arzulanmayan şey, üye ülkelerin eğitim 

sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir. AYA’da asıl 

hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim 

sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir 

olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir (YÖK, 2010). Bologna Süreci 

kapsamında en çok tartışılan konu yükseköğretimde akreditasyon olmuştur (Van 

Damme, 2002).  

Bologna Süreci’nin temel hedeflerinden altısı bu bildiri ile ilan edilmiştir. Bu 

hedefler şöyledir (Eurydice, 2010a): 

 Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya 

dereceleri oluşturmak (bu amaçla diploma eki uygulamasının geliştirilmesi), 

 Yükseköğretimde lisans ve yüksek lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine 

geçmek, 

 Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System, ECTS) 

uygulamak, 

 Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak, 

 Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak, 

 Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek. 

AB ülkeleri Bologna süreciyle üniversitelere ve bilgiye yatırım yapmakla daha 

ilgili hale gelmiştir. AB ülkeleri Bologna Deklarasyonu’nda 2010 yılına kadar 

ülkelerinin gayrisafi milli hasılalarının %3’ünü araştırma ve geliştirmeye ayırmayı 

kararlaştırmışlardır (Nerad, 2010). 

Bologna Deklarasyonu’nun yayımlanmasından iki yıl sonra 2001’de Prag’da 

Bologna sürecini izlemek ve gelecek yıllar için öncelikler belirlemek için 32 ülkenin 

yükseköğretimden sorumlu bakanları bir araya gelmiştir. Prag’da Bologna sürecine üç 

hedef daha eklenmiştir. Bu hedefler şunlardır (Eurydice, 2010a): 

 Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımlarının 

sağlanması, 
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 AYA’nın cazip hale getirilmesi, 

 Yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesidir.  

Bunun yanında, 2003 yılında Berlin’de toplanan 33 Avrupa ülkesi 

Yükseköğretim Bakanları, Bologna Süreci’ne “Avrupa Araştırma Alanı (European 

Research Area, ERA) ile AYA arasında bir sinerji kurmak ve doktora çalışmaları” 

konulu onuncu bir hedef eklenmiştir (YÖK, 2010).  

           Ayrıca, 2005 yılında Norveç’in Bergen şehrinde dördüncüsü yapılan Avrupa 

Eğitim Bakanları Konferansı’nda, 2007 yılına kadar gerçekleştirilmesi beklenen dört 

ana konu hakkında üye ülkelerdeki uygulamaları tespit etmek için, bir değerlendirme 

raporu (Stocktaking Report) hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu dört konu Avrupa 

Kalite Güvencesi Birliği tarafından geliştirilen ve AYA’da yer alan yükseköğretim 

kurumlarına yönelik “Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri”nin üye 

ülkelerdeki uygulamaları, ulusal yeterlilikler çerçeveleri uygulamaları, doktora 

programları da dâhil olmak üzere ortak yükseköğretim programları ve yükseköğretimde 

esnek öğrenme yolları yaratmak alanlarındadır. 

2009 yılında yayımlanan Leuven Deklarasyonu’nda 2020’ye kadar Avrupa 

yükseköğretiminin öncelikleri belirlenmiştir. Çeşitli Avrupa ülkelerinden 

yükseköğretime eşit erişim, yaşam boyu öğrenme, istihdam edilebilirlik, öğrenci 

merkezli öğrenme, eğitimde araştırma ve yenilik, uluslararası açıklık (faaliyetlerini daha 

uluslararası hale getirme), her üç derece (lisans, yüksek lisans, doktora) için hareketlilik 

ve şeffaflık öncelikler olarak belirlenmiştir.  

1999 Bologna Deklarasyonu’nda kabul edilen AYA oluşturulması kararı 11-12 

Mart 2010 yılında yapılan Budapeşte ve Viyana toplantılarının da temel konusu 

olmuştur. Yükseköğretim sistemlerinin dillerin ve kültürlerin çeşitliliğine saygı, işbirliği 

ve güven üzerine kurulu olarak yapılandırılması üzerinde durularak öğrenci merkezli 

eğitimin öğretmen ve araştırmacıların işbirliğini zorunlu kıldığı belirtilmiştir.  

AB son yıllarda İngilizce’nin birçok alanda tek dil olarak egemenliğine karşı çok 

dilli ve çok kültürlü Avrupa yurttaşlığı kavramını savunmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa 

Birliği’nin yabancı dil eğitim politikası tek dilin egemenliğinin önlenmesi çerçevesinde 

Avrupa yurttaşlarının zorunlu eğitim süresinde kendi anadilinin dışında en az iki farklı 

dil öğrenmesi olarak şekillenmiştir. Bu amaçla, Sokrates programı kapsamında Erasmus 

(yükseköğrenime tahsis edilen Sokrates programı) ve Lingua (yabancı dil eğitimi için 
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yükseköğrenime tahsis edilen Sokrates programı) programları oluşturulmuştur (Cangil, 

2004).  

            AB, farklı kültürlerin yaşatılması, farklı dillerin desteklenmesi konusunda 

çalışmalar yürütmektedir. Bu projelerden biri olan CC-WISE (Cross Cultural Walk In 

the Streets of Europe-Avrupa’nın Caddelerinde Kültürlerarası Yürüyüş) projesi ile 

kültürlerarası ve disiplinler arası uygulanabilirliğe sahip bir eğitim modeli yaratmak 

amaçlanmaktadır. Proje AB’ye üye ülkelerin serbest dolaşımı kapsamında 

öğretmenlerde farklı kültürlere ilişkin farkındalık, hoşgörü ve anlayış ortaya koyma ve 

bunun yanında öğretmenin öğretim sürecindeki rolünü öğrencilerin öğrenmelerini 

sağlayan rehbere dönüştürme ihtiyacından dolayı uygulamaya konmuştur (CC-WISE, 

2006’dan Akt. Başbay ve Bektaş, 2009). 

Modern iletişim teknolojilerine artan erişim, bir toplumdaki vatandaşların 

eleştirel düşünmeyi öğrenmesi ve toplumu şekillendirme ile karar verme sürecine 

katılmasını önemli kılar. Eğitim sistemi de gençlere özellikle katılımcı öğretim 

yaklaşımlarıyla demokratik öğrenmeyi teşvik ederek, gençleri aktif, eleştirel düşünenler 

olarak yetiştirmede güçlü bir araçtır. Gençleri aktif vatandaşlığa hazırlamada gerekli 

yeterliliklere sahip iyi yetişmiş öğretmenler olarak anlamlı ve sürdürülebilir 

değişiklikler yapabilirler. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu öğretmen eğitiminde ‘Herkes 

için Öğrenen ve Yaşayan Demokrasi’ adlı programa odaklanmıştır. Avrupa Eğitim 

Bakanları (İstanbul 2007) ve Parlamenter Meclisi’nin (2008) önerileri gereğince Avrupa 

Konseyi demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi için öğretmenlerin sahip 

olması gereken yeterlilikler çerçevesi geliştirmiştir. Bu yeterliliklerin hem hizmet öncesi 

hem de hizmet içi eğitimle tüm öğretmenlere kazandırılması amaçlanmaktadır (Keating, 

2010). 

Yükseköğretim alanında AB düzeyinde yapılan en önemli çalışmalardan biri 

ECTS’dir. Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen ECTS, öğrencilerin yurtdışında 

aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine 

transfer edilmesini sağlayan bir sistemdir (Serbest, 2005). AB, yurtdışındaki eğitimin 

öğrencilerin mesleki ve akademik kariyerlerinin gelişimine katkıda bulunmasını göz 

önüne alarak, öğrencilerin eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında yapmalarını 

yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. AB’nin Türkiye için düzenlediği 2006 yılı ilerleme 

raporunda 11 Mart 2005 tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kararı ile 2005-2006 
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öğretim yılı sonundan itibaren Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında zorunlu 

bir uygulama haline getirilen ECTS, yükseköğretimde Bologna sürecinin uygulanması 

yönündeki bir gelişme olarak nitelendirilmektedir (Eurydice, 2010b; Gülcan, 2010).  

YÖK, Bologna Deklarasyonu doğrultusunda ECTS’nin yanında diploma ve 

derecelerin anlaşılır hale getirilmesi (diploma eki), yükseköğretimde kalite güvencesi, 

öğrenci ve akademisyen hareketliliği gibi konularda çalışmalar yapmıştır. Diploma eki 

ile ilgili uygulamaya 2005-2006 öğretim yılı sonundan itibaren başlanmıştır. 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında iç kalite değerlendirmesi ve stratejik 

planlama süreçleri ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca, hem öğrenci hem de 

akademisyenlere hareketlilik imkânı veren Erasmus Programı’na 2004 yılından itibaren 

katılım sağlanmıştır (Eurydice, 2010b).   

AB 2009 yılı ilerleme raporuna göre, Türkiye Bologna sürecini uygulamada ileri 

bir seviyeye gelmiştir. Kalite güvence sistemlerini geliştirme ve yükseköğretime giriş 

olanaklarını artırma gelecekte çözülmesi gereken sorunlar olarak bu raporda ele 

alınmıştır. Yükseköğretim alanında 23 yeni üniversite kurulmasına karşın çoğu 

üniversitenin uygun olanaklara ve öğretim kadrosuna ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir.  

2009 yılı ilerleme raporunda yükseköğretim basamağı ile ilgili olarak bahsedilen 

bir başka önemli konu ise YÖK’ün 1998 yılından itibaren meslek ve teknik lisesi 

mezunlarına üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavında uygulanan katsayı sistemini 

kaldırmış olmasıdır. 2010 yılından itibaren uygulanan yeni sistemin yükseköğretime 

girişte meslek ve teknik lisesi mezunlarına eşit şans vermesi beklentisi ve bu beklentinin 

mesleki ortaöğretime kayıt oranlarını artıracağı ifade edilmiştir. Fakat son on yılda 

mesleki eğitimdeki gelişmelere karşın kalitenin artırılmasının gerekli olduğu 

vurgulanmıştır (Commission Staff, 2009). 

Bologna Deklarasyonu’nda dile getirilen bir diğer konu da AB öğretmen 

eğitiminde akreditasyondur. AB’de serbest dolaşım çerçevesinde öğretmenlerin ortak 

niteliklere sahip olması beklenmektedir. Öğretmenlerin çok farklı kültürel ve coğrafi 

ortamlarda görev yapabilmelerine ilişkin uluslararası hareketlilik fırsatları 

artırılmaktadır. Üye ülkelerdeki öğretmenlerin AB ülkelerinde etkin olarak 

çalışabilmeleri ve sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanması için kaliteli hizmet öncesi 

eğitim şarttır (COM, 2000’den Akt. Terzi, 2005). Türkiye’de de akreditasyon amaçlı 

Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi kurulmuştur. Eğitim fakültelerinin akreditasyonu 
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kapsamında 1998-2002 yılları arasında pilot çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda Anadolu, 

Çukurova, Dokuz Eylül Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde çalışmalar yapılmış ve 

ulusal toplantılar düzenlenmiştir. En son toplantı 2007 yılında Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilmiştir (Eurydice, 2010b). Bu 

çalışmalar yeterli olmamakla beraber Bologna süreci kapsamında çalışmaların yeniden 

canlandırılması beklenmektedir.  

AB sürecinde yükseköğretim düzeyinde yabancı dil eğitimi ile ilgili de 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 1997 yılında Türkiye’de eğitim alanında yapılan 

düzenlemeler yabancı dil eğitimine ‘İletişimsel Yaklaşımı’ getirmiştir (Kırkgöz (2009). 

Bu kapsamda, eski uygulamalardaki öğretmen merkezli eğitim, öğrenci merkezli 

yaklaşımla yer değiştirmiştir. Öğretmenlerin rolü de öğrenme sürecinin kolaylaştırıcısı 

ve rehberi olarak değişmiştir. Yabancı dil eğitiminde yaşanan bu gelişmeler kapsamında, 

yükseköğretim seviyesinde de bazı değişimler yaşanmıştır. Eğitim Fakültesi İngilizce 

Eğitimi Bölümleri’nde öğretmen adaylarına genç öğrenenlerin dil öğrenme özelliklerini 

tanıtmayı amaçlayan ‘Genç Öğrenenlere İngilizce Öğretimi- Teaching English to Young 

Learners’ adlı yeni bir ders programa eklenmiştir (Kırkgöz, 2005’den Akt. Kırkgöz, 

2009).  

 

AB’nin Yaşam Boyu Öğrenme ile İlgili Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine 

Etkileri 

Yaşam boyu öğrenme kavramı, Avrupa Konseyi (1971), UNESCO (1972) ve 

OECD (1973) tarafından hazırlanan metinler aracılığıyla gündeme gelmiş bir kavramdır 

(Günlü, 2009). 

Yaşam boyu öğrenmeyle  ilgili AB komisyonunun çeşitli çalışmaları 

bulunmaktadır. Örneğin, Komisyonun 1995 yılında yayınladığı “Öğrenen Topluma 

Doğru” adlı çalışması yaşam boyu öğrenmeyle  ilgili olup, alınan kararlar 

doğrultusunda 1996 yılı Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme yılı olarak kabul edilmiştir 

(Akbaş ve Özdemir, 2002).  2000 yılında AB komisyonu tarafından kabul edilen yaşam 

boyu öğrenmeyle AB, bireylere öğrenme fırsatları sağlayarak, kişisel gelişimi 

desteklemeyi; toplumsal bütünleşme için aktif vatandaşlığını güçlendirmeyi ve 

bireylerin beceri ve kapasitesini geliştirerek istihdam olanaklarını artırmayı 

amaçlamaktadır (Turan, 2005; Cansever, 2009). AB, yaşam boyu öğrenme anlayışıyla 
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2010 yılına kadar, 25 ile 64 yaş arasındaki nüfusun %25’ini eğitmeyi hedeflemektedir 

(Commission of European Communities, 2004’den Akt. Hakan, 2008). 

AB’nin eğitimle ilgili projelerinde olduğu gibi Türk Eğitim Sistemi’nde yaşam 

boyu öğrenmenin yeni ilköğretim programının temelleri arasında bir beceri olarak 

tanımlandığı ve bu becerinin öğrencilere kazandırılması gerektiği görülmektedir.  

AB’nin yaşam boyu öğrenme  politikaları çerçevesinde Türkiye’de yaşam boyu 

öğrenme yerleştirilmeye çalışılmakta ve yetişkin eğitimi giderek önem kazanmaktadır. 

Sokrates programına tahsis edilmiş yetişkin öğrenmesi (Grundtvig) programı 

Türkiye’deki üniversitelerde uygulanmaktadır (Atik Kara ve Kürüm, 2007). Ayrıca 

Türkiye’de de üniversiteler yaşam boyu öğrenme çalışmalarına önem vermeye 

başlamışlar ve sürekli eğitim merkezi, yaşam boyu öğrenme merkezi, akademik gelişim 

birimi, kişisel gelişim birimi gibi farklı adlarla tanımlanan birimler aracılığıyla hem 

kendi çalışanları hem de toplumun diğer kesimlerindeki kişiler için yaşam boyu 

öğrenme olanakları sunmaktadırlar (Sağlam, Çıray ve Özüdoğru, 2011). Ancak Bologna 

süreci içinde 2009 yılında Türkiye ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede, tüm 

kategoriler içinde en düşük notun (5 üzerinden 1) sürekli eğitime verilmiş olması tüm 

üniversiteleri bu konuda daha etkin olmaya yöneltmektedir (Ulusal Sürekli Eğitim 

Merkezleri Toplantısı Kapanış Bildirgesi, 2010). Bunun yanında, 2009 yılı Bologna 

Süreci Durum Değerlendirme Raporu incelendiğinde; Türkiye’de yaşam boyu 

öğrenmenin yükseköğretimdeki beş öncelik içerisinde belirtildiği görülmektedir. 

Türkiye, beş temel öncelik alanının dördünde, Bologna ülkeleri ortalamasının üzerinde 

performans gösterirken sadece yaşam boyu öğrenme alanında Bologna ülkeleri 

ortalamasının altında kalmıştır (YÖK, 2011). Bu sonuç, ülkemizde yaşam boyu 

öğrenme hedefine yönelik politikaların gözden geçirilmesi ve bu alanlarda gerekli 

düzenlemelerin yapılması gerektiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Türkiye eğitim sisteminin 2009 yılındaki gündeminde yer alan AB’ye uyum 

programı çerçevesindeki “Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ve 

2010-2014 MEB Stratejik Planı, Türkiye eğitim sisteminin geleceğini yönlendirecek 

belgeler olarak nitelendirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca 2008-2009 öğretim 

yılında Türkiye’de okulöncesi eğitimde okullaşma oranı %33’tür. Türk eğitim 

sisteminin standartlarını OECD ve AB ülkeleri standartlarına yükseltme doğrultusunda 

MEB, 2010 yılı hedeflerinden birinin beş yaş çocukları için 32 ilde başlatılan pilot 
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projeler ile okulöncesi eğitim basamağında okullaşma oranının illerde %100’e, ülke 

genelinde %40’a ulaşmak olduğunu belirtmiştir (Eurydice, 2010c).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

AB, başlangıçta ekonomik ve siyasi amaçlı bir birlik olmasına rağmen üye 

ülkelerin aldığı göçler, çok kültürlü yapıları gibi nedenlerle ekonomik ve siyasi 

boyutların yanında kültürel boyuta ve eğitim alanına da önem vermiştir. Maastricht 

Antlaşması ile AB, eğitim alanını yasal olarak tanımıştır. Roma Antlaşması’nda mesleki 

eğitim konusunda bir düzenleme olmasına rağmen AB eğitim alanı, Bologna süreci ve 

Lizbon stratejisi gibi süreçlerle gelişim göstermiştir. 

Küreselleşme süreciyle uluslararası bir nitelik kazanan eğitim alanı, AB’de 

önem ve öncelik taşıyan bir alandır. AB’nin günümüz dünyasındaki çağdaş görüntüsü 

ve gelişmiş konumu, ekonomik alanda yaptığı yatırımlar ve siyasi alanlardaki 

başarısının yanında eğitimi de gelişimi sürecinde tetikleyici olarak kullanmasından 

kaynaklanmaktadır. AB’de üye ülkelerin farklılıkları korunarak, üye ve aday ülkeleri 

kapsayan ortaklıklar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda AB, eğitim 

politikaları geliştirerek, üye ülkelerinde ortak bir eğitim amacı gütmekte ve AB’ye aday 

ülkelerin eğitim sorunlarını dikkate almaktadır.  

AB’ye giriş sürecinde Türkiye, AB’nin eğitim politikalarına genel olarak uyum 

sağlamak ve eğitim programlarını bu politikalar çerçevesinde geliştirmek durumundadır. 

Bu doğrultuda Türkiye eğitim sisteminde çeşitli düzenlemeler yapılmakta ve yapılmaya 

da devam edilmektedir. Örneğin, Lizbon stratejisinde ve Bologna sürecinde AB’nin 

belirlediği politikalar Türkiye tarafından da kabul edilmektedir ve Türkiye eğitim 

sisteminin yükseköğretim basamağında ECTS, diploma eki vb. uygulamalar 

gerçekleştirilmiş, yükseköğretimde kalite güvencesi, öğrenci ve akademisyen 

hareketliliği gibi gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sadece yükseköğretimde değil 

ilköğretim ve ortaöğretim basamaklarında da bilgi teknolojilerini geliştirmek, okullaşma 

oranlarını artırmak gibi çeşitli düzenlemeler yapılmış ve yapılmaya da devam 

etmektedir. Fakat Türkiye’nin artan genç nüfusu için AB raporlarında da belirttiği gibi 

okullaşma oranları yeterli olmamaktadır.  

AB eğitim programlarının öne çıkan amaçlarından biri de, Avrupa kimliği 

oluşturma düşüncesidir. Avrupalılık ve Avrupa vatandaşlığı için Türkiye’de yaşayan 

bireylerin Avrupalı olmanın bilincine ve sorumluluğuna sahip olması gerekmektedir. 
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Ulusal bir niteliğe sahip olan Türk eğitim sistemi AB’ye tam üyelik sürecinde temel 

değerlerini kaybetmeden evrensel değerleri kazandırmak durumundadır.  

Türkiye, eğitim sistemindeki özgünlüğünü kaybetmeden bu sürece uyum 

sağlamak, AB’ye üye ülkelerde olduğu gibi genç bireylere iş olanakları sağlamayı 

amaçlamalıdır. AB ülkelerinde mesleki-teknik öğretim kurumları ile iş dünyası 

arasındaki ilişkiyi Türkiye de örnek almalı, AB ülkelerinin bu konudaki bilgi ve 

deneyimlerinden yararlanmalıdır. Türkiye’de eğitimin kalitesini artırmak için AB üye 

ülkelerinde olduğu gibi yaşam boyu öğrenme ile ilgili çalışmalara üniversitelerin de 

desteğiyle gerekli özen gösterilmeli ve her yaş grubundan insan yaşam boyu öğrenme 

sürecinden yararlanmalıdır. Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde çözmesi gereken 

bu gibi niteliksel sorunların yanında okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim gibi 

basamaklarda okullaşma oranlarının düşük olması, eğitim için yapılan harcamaların 

yetersiz olması gibi niceliksel eksikliklerini de çözmesi gerekmektedir.  

            AB’ye giriş sürecinde Türkiye’nin üzerinde durması gereken bir başka önemli 

konu ise öğretmen yetiştirmedir. AB ile Türkiye’nin öğretmen yetiştirme 

programlarında birçok ortak noktalar olmasına, öğretmen eğitiminde benzer sorunlar 

yaşamalarına karşın Türkiye’nin öğretmen yetiştirme programlarının kalite 

güvencesindeki yetersizlikler, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı gibi 

sorunlarına AB standartlarında bir çözüm üretmesi gerekmektedir. 

            Türkiye’nin AB’ye giriş süreci aslında Türkiye’de eğitim alanında yapılan 

düzenlemeler için güzel bir fırsat olarak düşünülebilir. Küreselleşme sürecinin 

gerektirdiği değişimler AB gibi gelişen bir topluluğa yansıyarak Türkiye’yi de 

etkilemektedir. Türkiye, gelişmiş bir toplum olabilmek adına AB’nin eğitim alanında 

gerekli gördüğü düzenlemeleri, ekonomik kaynaklarını doğru kullanarak, okulöncesi 

eğitimden başlayarak tüm eğitim basamaklarını kapsayacak şekilde gerçekleştirme 

çalışmalarını hızlandırmalıdır.  

 

MAKALENİN BİLİMDEKİ KONUMU 

               Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 

 

MAKALENİN BİLİMDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ 
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Bu makalede, AB’deki eğitim politikaları konusunda yapılmış çalışmalar ve alınan 

kararlar dikkate alınarak, özgünlükleri korumak koşulu ile Türkiye’deki eğitim 

politikalarını AB’ye uyumlu geliştirmek amacıyla öneri ve çözümler sunulmuştur. 

 

KAYNAKÇA 

Akbaş, O. ve Özdemir, S. M. (2002). Avrupa Birliği’nde yaşamboyu öğrenme. Milli  

Eğitim Dergisi, 155-156.  

Atabay, S. (2006). II. Panel: Avrupa Birliği Eğitim Programları. İ. Erdoğan (Editör):  

 Avrupa Birliği Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar Sempozyumu (s.131-

 132). İstanbul: Neta Matbaacılık, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği. 

Atik Kara, D. ve Kürüm, D. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının “yaşamboyu 

 öğrenme” kavramına yükledikleri anlam (Anadolu üniversitesi eğitim fakültesi  

örneği). 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri (5-7 Eylül 

2007). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. 

Başbay, A. ve Bektaş, Y. (2009). Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve 

 öğretmen yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 34 (152), 30-43.  

Bayrakcı, M. (2005). Avrupa Birliği ve Türkiye eğitim politikalarında bilgi ve iletişim 

 teknolojileri ve mevcut uygulamalar. Milli Eğitim Dergisi, 167. 

Cangil, E. B. (2004). Küreselleşme ve Avrupa Birliği yabancı dil eğitim politikaları 

 ışığında 2000’li yıllarda Türkiye’de yabancı dil ve yabancı dil öğretmeni 

 yetiştirme politikalarına bir bakış. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim 

 Fakültesi Dergisi, 2, 273-282. 

Cansever, B.A. (2009). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türkiye’nin bu politikalara  

 uyum sürecinin değerlendirilmesi. International Online Journal of Educational 

 Sciences, 1(1), 222-232.  

Commission Staff, (2009). Turkey 2009 progress report. Brussels: Communication 

 from the commission to the European Parliament and the council. Web: 

 http://www.avrupa.info.tr/Files/File/Docs/2009-progressreport-en.pdf. 08 Ocak 

 2011 tarihinde alınmıştır.  

  



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87‐109   http://efdergi.yyu.edu.tr 
 

 

107

Çelik, S. (2006). II. Panel: Avrupa Birliği Eğitim Programları. İ. Erdoğan (Editör): 

 Avrupa Birliği Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar Sempozyumu (s. 123-

 130). İstanbul: Neta Matbaacılık, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği. 

Çınar, İ. (2009). Küreselleşme, eğitim ve gelecek. Kuramsal Eğitimbilim, 2(1), 14-30. 

EARGED. (2009). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2009 uygulama 

 sonuçları. Web: http://earged.meb.gov.tr/pdf/pisa2009ozetbilgiler.pdf. 2 Ocak 

 2011 tarihinde alınmıştır.  

Erdoğan, İ. (2006). AB vizyonu ve Türkiye’de eğitim. Avrupa Birliği Vizyonu, 

 Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar Sempozyumu (s. 45-57). İstanbul: Neta 

 Matbaacılık, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği. 

Europa,(2010). The history of the European Union. Web: http://europa.eu/about-eu/eu-

 history/index_en.htm. 25 Aralık 2010 tarihinde alınmıştır. 

Europa, (2011a). Turkey 2009 progress report. Web: http://ec.europa.eu/enlargement/ 

 press_corner/key-documents/reports_oct_2009_en.htm. 23 Ekim 2011 tarihinde 

 alınmıştır. 

Europa, (2011b). Turkey 2010 progress report. Web: http://ec.europa.eu/enlargement 

  /pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf. 23 Ekim 2011 

 tarihinde alınmıştır.  

Eurydice, (2010a). Focus on higher education in Europe 2010: The impact of the 

 Bologna process. Web: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents 

 /thematic_reports/122EN.pdf. 23 Aralık 2010 tarihinde alınmıştır.  

Eurydice, (2010b). Türk eğitim sisteminin örgütlenmesi 2008/09. Web: http://eacea.ec. 

 europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/TR_T

 R.pdf. 6 Aralık 2010 tarihinde alınmıştır.  

Eurydice, (2010c). Avrupa ulusal eğitim sistemlerinin özeti ve devam eden reform 

 çalışmaları Temmuz 2010. Web: http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/ressources/ 

 eurydice/pdf/.../047_TR_TR.pdf. 6 Aralık 2010 tarihinde alınmıştır. 

Fontaine, P. (2007). AB nedir? Türkiye: Avrupa Birliği Bilgi ve İletişim Destek 

 Programı.  

Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözüm 

 önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 66-80. 

Gülcan, M. G. (2010). Avrupa Birliği ve Eğitim (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.  

  

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/


Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87‐109   http://efdergi.yyu.edu.tr 
 

 

108

Gültekin, M. ve Anagün, Ş.S. (2006). Avrupa Birliği’nin eğitimde kaliteyi belirleyici 

 alan ve göstergeleri açısından Türk eğitim sisteminin durumu. Sosyal Bilimler 

 Dergisi, 2, 145-170. 

Günlü, R. (2009). Yetişkinlerde Meslek Eğitimi. A. Yıldız ve M. Uysal. (Derleyenler):

 Yetişkin Eğitimi (s. 339-352). İstanbul: Kalkedon Yayınları. 

Hakan, A. (2008). Yaşamboyu Eğitim, Öğretmen ve Uzaktan Eğitim. A. Hakan.  

(Editör): Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler (s. 81-97). Anadolu 

Üniversitesi Yayını No: 1793. 

Karaman, A. (2002). Maastricht sonrası AB eğitim ve gençlik programları. Çimento  

İşveren Dergisi, 16-27. 

Keating, S. (2010). The contribution of teachers to education for democratic citizenship 

 and human rights. Education Newsletter, s. 4-5. Web: http://www.coe.int/T/E/ 

 Cultural Cooperation/education/Newslettereducation.ap. 21 Ocak 2010 tarihinde 

 alınmıştır.  

Kırkgöz, Y. (2009). Globalization and English language policy at primary education in    

Turkey. English as an International Language Journal, 5, 176- 181.  

Nerad, M. (2010). Globalization and the internationalization of graduate education: A  

macro  and micro view. Canadian Journal of Higher Education, 40 (1), 1-12.  

Sağlam, M. (2009). AB Sürecinde Türk Eğitim Sistemi ve İlköğretimdeki Değişmeler.  

A. Hakan. (Editör): Öğretmenlik Mesleki Bilgisi Alanındaki Gelişmeler (s. 41-

60). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. 

Sağlam, M., Çıray, F. ve Özüdoğru, F. (2011). Türkiye’deki üniversitelerin sundukları  

Yaşamboyu öğrenme uygulamaları ve olanaklarının incelenmesi. 3. Uluslararası 

Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri (22-25 Haziran 2011). Doğu 

Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa. 

Serbest, F. (2005). Avrupa Birliği yükseköğretim programı ERASMUS ve Türkiye’nin 

 katılımı. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 4(2), 105-123.  

Şahin, Ç. ve Sever, R. (2005). Hayat Bilgisi dersi genel amaçlarının Avrupa Birliği 

 eğitim  politikalarına uyum düzeyi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 

 11, 65-85.  

Terzi  Ç. (2005). Uyum sürecinde Türkiye eğitim politikalarının Avrupa Birliği  

  



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87‐109   http://efdergi.yyu.edu.tr 
 

 

 

109

 

 Politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmış doktora tezi. 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.  

Turan, S. (2005). Öğrenen toplumlara doğru Avrupa Birliği eğitim politikalarında 

 yaşam boyu öğrenme . Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 5 (1), 87-98. 

Tuzcu, G. (2002). Avrupa Birliğine geçiş sürecinde Türk eğitiminin planlanması. Milli 

 Eğitim Dergisi, 155-156.  

Ulusal Sürekli Eğitim Merkezleri Toplantısı Kapanış Bildirgesi (2010). www.egesem. 

 org/dosyalar/semler/Kapanis_bildirgesi.doc 17 Mayıs 2011 tarihinde alınmıştır. 

Van Damme, D. (2002). Higher Education in the Age of Globalization. S. Uvalic 

 Trumbic. (Editör): Globalization and the Market in Higher Education (s. 21-33). 

 Paris: UNESCO Publishing.  

Vorkink, A. (2006). Türkiye’nin eğitim sisteminin AB üyeliği için hazırlanması. Avrupa 

 Birliği Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar Sempozyumu(s. 21-41). 

 İstanbul: Neta Matbaacılık, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği. 

Wikipedia. (2011a). Web: http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi. 4 

 Ağustos 2011 tarihinde alınmıştır.   

Wikipedia. (2011b). Web: http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiyeAvrupa_Birli% 

 C4%9Fi_ili%C5%9Fkileri. 4 Ağustos 2011 tarihinde alınmıştır.   

Yılmaz, S. (2009). Avrupa Birliği’nin Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin ders 

 kitaplarında uygulamaya çalıştığı “Kimlik, insan hakları ile tarihte ‘öteki’ 

 kavramı ve Sırbistan örneği”. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, 

 Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu (s. 363-372). Ankara: Pegem 

 Akademi. 

YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) (2011).  Web: http://bologna.yok.gov.tr/index.php. 8 

 Ağustos 2011 tarihinde alınmıştır.  

 



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I,110-139   http://efdergi.yyu.edu.tr 

 

 

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLARININ SOSYAL BİLİMLER 

DİSİPLİNLERİNE VE DİSİPLİNLERARASI ANLAYIŞA UYGUNLUĞUNUN 

BELİRLENMESİ 

Arş. Gör. Murat KEÇE
*
 

Arş. Gör. Zihni MEREY
**

 

 

 

ÖZET 

   Bu çalışma, 2005 yılında yenilenen ilköğretim programı ile birlikte değişen 

sosyal bilgiler müfredat programı kazanımlarının disiplinler arası anlayışa ve sosyal 

bilim disiplinlerine ne derece uygun olduğunu belirleme amacı ile yapılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda hazırlanan ölçeğe göre; “Sosyal bilgiler dersi kazanımlarının sosyal bilim 

disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışa uygunluk düzeyi nedir?” sorusuna cevap 

aranmaktadır. Araştırmada ilköğretim sosyal bilgiler dersi kazanımlarının sosyal bilgiler 

öğretim programını oluşturan sosyal bilim disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışa 

uygunluğunu belirlemek amacıyla doküman analizi kullanılmıştır. Ulaşılan bulgulara 

göre, sosyal bilgiler müfredat programlarında bulunan kazanımların sosyal bilim 

disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışa uygunluğu incelendiğinde; sosyal bilimler 

disiplinlerine ait bulguların kazanımlara yansıtılması noktasında başarılı olunduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan kazanımların disiplinler arası anlayışla yapılandırılması 

konusunda ise eksikliklerin olduğu anlaşılmaktadır. 1998 programındaki kadar olmasa 

da 2005 sosyal bilgiler müfredat programlarında da tarih ve coğrafyaya ait kazanımların 

fazlaca yer aldığı görülmektedir. Din bilimi, arkeoloji ve felsefeye ilişkin bulguların 

kazanımlara yansıtılması konusunda yine eksikliklerin olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler,  Sosyal Bilimler, Sosyal Bilgiler Kazanımları, 

Sosyal Bilim Disiplinleri ve Disiplinler arası Anlayış. 
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  DETERMINATION OF SUITABILITY OF OBJECTIVES OF ELEMENTARY 

              SOCIAL STUDIES TO SOCIAL SCIENCE DISCIPLINES AND TO 

                                      INTERDISCIPLINARY MENTALITY                                                                          

ABSTARCT 

 Along with the overall change in curriculum of elementary school system, This 

study aims to look at the objectives of the curriculum of social science classeswhich 

was renovated in 2005, , and it also underlines the degree to which these objectives are 

compatible with social science disciplines as well as the interdisciplinary approaches. 

By means of the scale prepared for this purpose, the study is seeking for an answer to 

the question of “how compatible are the objectives of social science classes with social 

science disciplines and interdisciplinary approaches?” Document analysis method has 

been used to determine the degree to which the objectives of the curriculum of social 

science classes are compatible with social science disciplines which constitute the social 

sciences curriculum and interdisciplinary approaches. The results have shown  that the 

transfer of the findings of social science disciplines to the objectives was successful. 

However, the results also have shown that the objectives of the curriculum of social 

science classes were not build adequately on interdisciplinary approaches. Although it 

was not higher than those of 1998, the transfer of findings related to Geography and 

History of 2005 social sciences curriculum were more than other disciplines,. It has 

been found that there were some shortcomings in reflecting the findings related to the 

disciplines of Religion, Philosophy and Archeology to the acquisitions. 

Key Words: Social Studies, Social Sciences, Social Science Objectives, Social Science 

Disciplines and Interdisciplinary Approach. 

 

GİRİŞ 

   Sosyal Bilgiler nedir? Sorusu sorulduğunda ilk verilen cevaplar arasında; 

“tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularının birlikte anlatıldığı ders” tanımı 

görülmektedir. 2005 yılına kadar sosyal bilgiler derslerinde, bir ünite tarih, bir ünite 

coğrafya konularının işlendiği dikkate alınırsa, bu tanımların söylenmesine çok 
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şaşırmamak gerekir. Sosyal Bilgilerin sadece tarih, coğrafya ve vatandaşlık 

konularından ibaret olmadığının anlatılabilmesi için sosyal bilgilerin temellerini ve 

sosyal bilgileri oluşturan disiplinleri tanımak önem kazanmaktadır.  

  Sosyal bilgilerin birçok amacı vardır. Bu amaca ulaşabilmek için birçok 

disiplinden de yararlanılmaktadır. Bu süreç disiplinler arası işbirliğini ve disiplinler 

arası yaklaşımı da gerekli kılmaktadır. Çünkü toplumsal olaylar birçok disiplini 

ilgilendirmektedir. Bir olaya, tarihçi kendi açısından, felsefeci kendi açısından, din 

bilimci kendi açısından, psikolog kendi açısından bakarsa sağlıklı bir analiz ve tespitte 

bulunulmuş olmaz. Dolayısıyla daha genelleyici ve bütüncül bir yaklaşımla resmin 

tamamına bakılarak bir değerlendirmede bulunulması gerekmektedir. Bu bağlamda 

sosyal bilgileri oluşturan disiplinlerin bilinmesi ve bu disiplinlerin sosyal bilgiler 

içindeki yerinin kavranması gerekmektedir. Ülkemizde 2003 Kasım’ında hazırlıklarına 

başlanan ve 2005 eğitim-öğretim yılından beri uygulanan sosyal bilgiler programında 

disiplinler arası yaklaşımın önemi vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler 

Kazanımlarının Sosyal Bilimleri oluşturan disiplinlerin verilerine ve disiplinler arası 

anlayışa uygun olduğu düşünülmektedir. 

Sosyal Bilimler  

   Sosyal Bilimler, çok geniş anlamda, insanlar arası ilişkileri inceler ve genel 

olarak, toplumda insan davranışlarıyla ilgilenen disiplinleri içerir. Bu disiplinler için, 

"Davranış Bilimleri" ya da "Beşeri Bilimler" deyimleri de kullanılmaktadır. Sosyal 

Bilimler, bir topluluğun üyesi olarak bireylerin faaliyetlerini ele alan fikrî veya kültürel 

ilimlerdir. Bu bağlamda, Sosyal Bilimler, bilimsel bir tutumla toplumların incelendiği 

disiplinlerdir ve ilgilendiği esas konu, gruplar içinde oluşan insan etkinliği, amacı ise, 

beşerî/insanî anlayışın gelişmesidir (Köstüklü, 2001). Sönmez (2005)’e göre ise; sosyal 

bilimler, insan tarafından üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu 

süreç sonunda elde edilen dirik bilgiler bütünüdür. Bu anlamda sosyal bilimler, insanın 

insanla ve çevresiyle etkileşiminden doğan bilgilerin insani ve toplumsal yönlerinin 

kanıtlama temel prensibi ile oluşturulan bilimler topluluğuna denilebilir (Tay, 2010). 

Öte yandan gerçek yaşamda toplumsal olgu ve olayları yalnızca bir disiplinle açıklamak 

ya da toplumsal problemlerin çözümünde sadece bir disiplinin ilke ve kavramlarından 

yararlanmak mümkün değildir. Meydana gelen birçok toplumsal olay ve sorunu 
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anlayabilmek için hemen hemen sosyal bilimlerin tüm disiplinlerinden yararlanmak 

gerekir (Erden, tarihsiz; 34). 

   Sosyal bilimler tek başına bilim dalı olmadığından genel bir sosyal bilim teorisi 

ve yöntemi kurulamamıştır. Bu yüzden sosyal bilimleri oluşturan her disiplin kendi 

teorisini ve yöntemini oluşturmuştur. Bu noktada Türkiye’deki en yaygın görüş; 

sosyoloji, tarih, coğrafya, psikoloji, siyaset bilimi, ekonomi, hukuk, antropoloji, eğitim, 

halk bilim (folklor) iletişim, etnoloji sanat tarihi ve arkeoloji disiplinlerinin sosyal 

bilimleri oluşturduğudur (Bilgili, 2008). 

 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Yer Alan 

Sosyal Bilim Disiplinleri 

 

1. Antropoloji 

   Antropoloji, iskelet kalıntıları, fosiller, kalıntılar, vasıtalar, aletler, heykeller ve 

eski insan kültüründen diğer şeylerin ortaya çıkarılıp incelenmesiyle tarihin, 

geleneklerin ve yaşam alışkanlıklarının belirlenmesi için daha önceki uygarlıkların 
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üzerine yapılan bilimsel çalışmadır (Maxim, 2003). Antropoloji, yazılı devirlerden 

önceki çağların ve arkeolojisinin anlaşılması ve kavranmasında önemli bir yere sahiptir. 

   Bu dönem canlı dünyasının (primatlar, homonitler vs.) öğrenciler tarafından 

irdelenerek öğrenilmesini sağlayacaktır. Özellikle alt, orta ve üst Paleolitik Çağlara ait 

eserlerin, bizzat Tabiat ve Arkeoloji müzelerinde tetkik edilerek dersin işlenmesi 

hafızalarda bilginin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte sosyal bilgiler 

öğretiminde yer alan sosyoloji, tarih ve coğrafya gibi disiplinlerin kavranmasında da 

antropolojiye ait bulgular disiplinler arası bir anlayışla sunulduğu takdirde öğrenci 

tarafından anlaşılabileceği düşünülmektedir (Akdağ ve Sarı, 2010). Ayrıca öğrencinin 

kültürel özellikler, kıyafetler, fiziksel özellikler vs. konularda yaşadığı toplum ile 

antropolojinin sunduğu geçmiş toplumlara verileri karşılaştırması yaşadığı toplumu 

daha yakından tanımasına imkân sağlayacaktır.  

2. Arkeoloji  

   Bilimsel kazı yöntemleriyle ortaya çıkarılan tarihi eserlerin kültürel, sanatsal ve 

tarihsel yönden incelenerek geçmişin aydınlatılmaya çalışıldığı bir bilimdir (Arsebük, 

1983). İnsanın ortaya çıkmasıyla birlikte kültürel evrimin hangi aşamalarca 

gerçekleştiğini saptamak, üretim ekonomisine ne şekilde geçildiğini ve tarım 

toplumlarının nasıl oluştuğunu ortaya koyma, dünyanın değişik yerlerinde uygarlıkların 

diğer uygarlıklarla olan bağlantılarını saptamak, şehircilik ile birlikte dinsel veya 

kamusal alanların ve yazının icat edildiği medeniyetlerin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini 

incelemek arkeolojinin amaçlarından bazılarıdır (Akdağ ve Sarı, 2010).  

   Arkeolojik buluntular, geçmiş hakkında yorumlar yapılmasına imkân 

sağlayacak ipuçları sunması ve dolayısıyla günümüzün anlaşılmasını sağlamaktadır. 

Sosyal bilgilerin amaçlarından biri de öğrencinin içinde bulunduğu toplumu ve dünyayı 

tanıma, bu bağlamda toplumsal ilişkilerini geliştirme (MEB, 2005) olması nedeniyle 

arkeolojinin sunduğu bilimsel veriler ilköğretim sosyal bilgiler müfredat programında 

yer almalıdır. Yani öğrencinin çevresinde geçmişe ait yapay bir tepe gördüğünde bunun 

bir höyük olabilme ihtimalini göz önünde bulundurabilmesi ve söz konusu coğrafyada 

yaşayan geçmiş toplumları araştırabilmesi arkeolojinin sosyal bilgiler içindeki önemini 

açıklayan bir örnek olarak düşünülebilir. 

3. Coğrafya 
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   Şahin (1998)’e göre; Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal 

özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya 

koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek 

sonuçlarını açıklayan bilimdir. Coğrafya, başta yakın çevre olmak üzere, insanın 

yaşadığı yeri kendisine tanıtmayı hedef seçer. Çevresini tanıyan insanlar onunla uyum 

içinde yaşamaya gayret gösterir (Bilgili, 2008). Coğrafya, insanla çevre arasındaki 

bağıntıları inceler, bu nedenle coğrafya ile sosyal bilgiler arasında sağlam bir bağ vardır. 

Ülkemiz ve dünya sorunlarına, çözüm bulabilmek için belli bir seviyede coğrafya 

bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Edinilen bu coğrafya bilgisiyle öğrenci; yurdunun 

büyüklüğünü, doğal kaynaklarını, geçim kaynaklarını, geçim yollarını, ekonomik 

gücünü, ulaşım durumunu, sanayi alanlarının nerelerde kuruldukları gibi durumları bilir. 

Bu da ülke sorunlarının daha iyi anlaşılmasına ve çözümüne katkı sunulmasını sağlar 

(Çelikkaya, 2002). Yine sosyal bilgiler programlarına ilişkin 4. Sınıfta; yaşadığımız yer, 

5. Sınıfta bölgemizi tanıyalım, 6. Sınıfta yeryüzünde yaşam, 7. Sınıfta ülkemizde nüfus 

üniteleri doğrudan coğrafya ile ilgili olan konu alanlarıdır. 

4. Ekonomi 

   Ekonomi, insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl 

tatmin edilebileceğini inceleyen bir bilim dalıdır (Ertek, 2006). Ekonomi, toplumla 

bağlantılı olarak, insanların ve insan gruplarının davranışlarını inceler. Ekonomi 

biliminin ilkeleri tüketiciler ve üreticiler rollerinde insanları etkilediği için hayatın 

olağan gidişatıyla bile doğrudan ilişkilidir (Akhan, 2010).  

   Etkili vatandaş, çevresindeki bireysel ya da toplumsal sorunların çözümünü 

başkalarından beklemeksizin kendisi çözmeye girişen bireydir. Etkili vatandaş: politik, 

sosyal ve ekonomik konularda bilgi ve becerini uygulayan ve yaşama dönüştüren 

kişidir. Etkili vatandaşlık için gerekli bilgi ve beceriler ilköğretimde sistemli bir şekilde 

öğretilmezse daha sonra öğrenilmesi zor olacaktır. Bu yüzden ekonomi,  etkili 

vatandaşlık için genel eğitimin bir parçası olarak öğrenme deneyimlerini de içine alan 

şekliyle sosyal bilgiler müfredatında olmalıdır (Seiter, 1989). Ekonomi disiplinine ait 

konuların sosyal bilgiler dersinde öğretilmesi öğrencide vatandaşlık bilincinin 

gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kaynakların sınırlı olduğunun farkına varan öğrenci, 

hem milli kaynakları hem de kendisine ait kaynağı dikkatli kullanarak bilinçli bir 
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tüketici olacaktır. Sosyal Bilgiler Programlarında “Üretim, Tüketim ve Dağıtım” 

öğrenme alanı ekonomi biliminin konularına ayrılmıştır. Bu öğrenme alanıyla ilişkili 

olarak 4. Sınıfta “Üretimden Tüketime” ünitesi yer almaktadır. Bu ünite öğrencilerin 

ekonominin temel kavramlarını öğrenmelerini sağlarken, bilinçli bir tüketici olarak 

haklarını bilme, satın aldığı bir ürünü değerlendirme, istek ve ihtiyaçlarını ayırt etme 

gibi kazanımları elde etmesine dönük çalışmalar bulunmaktadır (Tekerek ve diğ., 2005). 

5. Felsefe 

   İnsanın içinde yaşadığı dünya, yalnızca fiziksel bir dünya olmayıp, aynı 

zamanda bir değerler ve anlamlar dünyasıdır. İnsan felsefeyle bir değerler varlığı 

olduğunu, değerli bir varlık olduğunun bilincine varır. Felsefeyle, kendi-bilgisine ulaşan 

ve bu bilgiyle/bilinçle kendini değerli bir varlık olarak gören insan aynı zamanda 

“ötekinin” de bilincine ulaşır. (Günay, 2010). 

   Felsefe, hemen her soru ve kavram üzerinde ya da insanın varoluş halleri 

üzerinde hep yeniden düşünmeyi gerektiren bir bakış açısı sağlamaktadır. İşte bu bakış 

açısı ve dayandığı unsurlar, sosyal bilgiler alanının içeriği ve kapsamı içinde yer alır. Bu 

nedenle felsefi bakış açısının, hem sosyal bilgiler programlarının hazırlanmasında hem 

de eğitim-öğretim sürecinde rol oynadığını söyleyebiliriz. Öztürk (2007)’e göre; sosyal 

bilgiler öğretimi geçmişten bugüne farklı felsefi akımların etkisinde kalmıştır. Öte 

yandan 2005 ilköğretim programı ve dolayısıyla sosyal bilgiler müfredat programları da 

yapılandırmacı felsefe anlayışına göre hazırlandığı için bütün olarak bu dersin 

kazanımları ve içeriğine de yapılandırmacı felsefe doğrudan yansımıştır (Öztürk, 2007). 

6. Hukuk  

   Hukuk: Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücü ile kuvvetlendirilmiş, 

fertlerin ilişkilerine, yaşayışlarına hâkim olan kaidelerin bütünüdür. Hukuk kurallarının 

bir kısmı, kişiler arası ilişkileri bir kısmı kişi ile toplum veya devlet arasındaki ilişkileri, 

bir kısmı da devletler arası ilişkileri düzenler. Özelikleri ve işleyişleri birbirinden farklı 

olan hukuk kurallarını belirli bir düzen ve tasnife tabii tutmak gerekir. Buna “hukuk 

sistemi” denir (Akıntürk 1992’den akt. Bilgili, 2008). Sosyal bilgiler dersinde 

öğrencilerin hukuka ait temel kavram ve kazanımları edinmeleri sosyal yaşamdaki 

işleyişin farkına varmaları konusunda son derece önemlidir. Öğrenci, sosyal bilgiler 
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dersinde hak, özgürlük, ceza gibi kavramların ne anlama geldiğini o yaşlarda 

öğrenmeye başlarsa çevresinde gördüklerine ve yaşadıklarına anlamlar yükleyecektir. 

7. Psikoloji  

   Psikoloji, insan davranışlarını bilimsel olarak inceleyerek açıklamaya ve bazı 

kişisel davranışları önceden tahmin etmeye çalışan bir araştırma-uygulama alanıdır 

(Aytaç, 2000). Sosyal bilgiler öğretiminden psikolojinin verileri kullanılarak yapılan 

öğretme ve öğrenme etkinlikleri, öğrencilerin kendilerine ve başkalarına ait kişilik 

özelliklerini, anlayışları, duyguları ve davranışları keşfetmelerini ve açıklamalarını 

sağlar (Öztürk, 2007’den akt. Kılıçoğlu, 2009). İlköğretim öğrencileri diğer insanlar ve 

zamanlar hakkında bilgi edindiği için, insanların sergiledikleri hareketleri niçin 

yaptıklarını anlamlandırmaları gerekmektedir. Sosyal bilgiler dersinde öğrenci, 

çevresindeki insanların ruh hallerinin davranışlarına yansıdığını öğrenmelidir ki 

toplumdaki insan davranışlarını anlayabilsin ve toplumla barışık olabilsin (Kılıçoğlu, 

2009). 

8. Sosyoloji 

   Sosyoloji, sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri, insanların meydana 

getirdiği grupları, grupların davranışlarını, sosyal kurumları ve toplumsal çevrenin 

düşüncelerimizi, duygularımızı, davranışlarımızı nasıl etkilediğini inceleyen bir bilim 

dalıdır (İçli, 2005). Sosyoloji, doğrudan toplumu ve sorunlarını incelemesi nedeniyle 

sosyal bilgilerin en önemli alt disiplinlerinden biri konumundadır. Öğrenci, sosyal 

bilgiler dersinde, toplumun yapısına ve özelliklerine ait verileri alıp bunları 

içselleştirerek toplumla barışık bir insan haline gelebilir.   

9. Siyaset Bilimi 

   Siyaset bilimi, dar anlamıyla iktidarı ele geçirip devleti yönetmek; geniş 

anlamıyla ise, çeşitli fikir ve güç sahiplerinin fikir ayrılıkların azaltarak uzlaşma becerisi 

kazanmaları anlamına gelmektedir (Bilgili, 2008). Öztürk (2007)’e göre siyaset bilimi, 

insanların kendilerini nasıl yönettiğini araştırır. Devlet yapısı, atanmış ve seçilmiş kamu 

görevlilerinin sorumluluk ve ödevleri siyaset biliminin kapsamını oluşturur. Sosyal 

bilgiler öğretiminin temel amacı, öğrencinin günlük hayatta karşılaşabileceği 

problemlere çözüm üretebilecek yeterliliğe ulaşmasını sağlamaktır. Sosyal bilgiler bu 
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amacına ulaşabilmek için siyaset bilimine büyük oranda ihtiyaç duyar. Çünkü siyaset 

bilimi, öğrencinin yaşam boyu kullanacağı temel bir kısım bilgileri, kavramları konu 

almaktadır. Bu noktada siyaset biliminin temel kavramları içerisinde yer alan devlet, 

hükümet, otorite, cumhuriyet, anayasa demokrasi gibi terimlerin önemini açıktır. Sosyal 

bilgiler dersinin sorgulayan, etken, problemlere çözüm üretebilen, hak ve 

sorumluluklarını bilen demokratik vatandaşlar yetiştirme hedeflerinin gerçekleşmesinde 

siyaset biliminin katkısı büyüktür (Bilgili, 2008).  

10. Tarih  

Köstüklü (2001)’ye göre Tarih, geçmişteki olayları yer, zaman ve failleri 

göstererek kaynaklara dayalı olarak sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. 

Tarih, insanlarla ilgili bir olgu ve süreçtir. Geçmişi, bugünü ve geleceği kuşatan bir 

bilim olmasının yanında durağan olmayan, geçen zamanla birlikte akıp gitmeye devam 

eden bir süreçtir (Keçe, 2009). Sosyal bilgiler dersinde de öğrencinin yaşadığı toplumla 

barışık olabilmesi ve toplumda mutlu olabilmesi için geçmişini öğrenmesi ön şarttır. 

Öğrenci geçmişinden aldığı güç ve kuvvet ile milli şuur sahibi etkili bir vatandaş 

olabilecektir. Atatürk’ün dediği gibi: “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 

yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”  

   Sosyal bilgileri oluşturan farklı disiplinlerin içinde, tarihi ilgilendiren, tarihin 

kapsamı alanına giren birçok konu vardır. Yani sosyal bilgilerde hangi disiplinden 

bahsedilirse edilsin; mutlaka tarih ile ilgili bir bağlantı bulunacaktır (Turan ve Ulusoy, 

2010). Sosyal bilgiler programlarındaki tarih konularının öğretimi, öğrencilerde tarihsel 

sorgulama becerisini geliştirmeye odaklanmalıdır. Bu beceri öğrencilere, tarihsel 

olayların kronolojisini öğretmenin yanı sıra, öğrencilerin kanıt ve bilgileri kullanarak bu 

olayların niçin meydana geldiğini keşfetmelerini sağlar (Öztürk, 2007). 

11. Eğitim 

   İnsanlık tarihinde eğitim kadar eski ikinci bir faaliyet gösterilemez. Eğitim 

insanla ilgili temel bir  dokudur. Yani onun içinde insanın ve toplumun iç dünyasından 

gelen ve bir fışkırış halinde gözüken teheyyücü halleri ile mantık örgüsünün sentezi yer 

alır. Daha açık bir ifade ile eğitim, toplumun sahip olduğu maşeri vicdanın çağdaş 

değerlerle gözden geçirilmesi şekillenmesi temin etmeye yarayan tüm düşünce ve 
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çabaların bir organizasyonudur. (Akyüz 1991) Eğitim, toplumun değer yargıları ile bilgi 

ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması; bu amaçla okullarda ve benzer 

kurumlarda sürdürülen öğretim ve yetiştirme etkinlikleridir. Toplumsal bir kurum 

olarak eğitimin işlevleri şöyle sıralanabilir ( Hoşgörür,  2002; Kıncal, 2001; Tozlu, 

1997; Tezcan, 1992; Celkan, 1991 ): 1.Eğitim bireyi sosyalleştirir 2. Eğitim kültürel 

mirası aktarır 3.Toplusal yenileşmeyi sağlayarak, ekonomik kalkınmayı hedefler. 

5.Sosyal denetimi sağlar. 6.Toplumsal değişmeyi sağlar 7. Toplumsal sorumluluğu 

sağlar 8.Yenilikçi ve değişmeyi sağlayıcı elemanları yetiştirerek, temelde toplumsal 

devamlılığı sağlar. 

12. Din 

   Kutsal fikrine dayalı olan ve bireyleri bir sosyo-dinsel topluluk içinde 

birleştiren bir inançlar, semboller ve pratikler kümesidir  (Marshall, 1999). Aynı 

tanımdan hareketle Durkheim (1897), dini; kutsal şeylerle ilişkili bir bileşik inançlar ve 

pratik sistemler olarak tanımlar.  Toplumsal bir olgu olarak din öncelikle toplum 

yaşamındaki düzensizlik ve çatışma eğilimlerine bir düzen getirir. Buna işaretle, 

Durkheim (1897) dinin dört temel görevi olduğunu söyler:  Bunlardan 1. Din, bireyi 

belli kurallara uyarak kendini disipline etmesine yardımcı olur. 2. Bireyler arasında 

birleşme ve dayanışmayı sağlar. 3. Gelenek ve göreneklerin sürekliliğini sağlayarak bu 

yolla kültürel mirası korur ve gelecek nesillere aktarır.  4. İnsana güvenli bir ortam 

yaratarak onların mutlu olmalarını sağlar. 

   Toplumlarda meydana gelen sosyal hareketler (örneğin; Hindistan’da Gandi, 

Amerika’da Martin Luther King, Vieatnam’da Thich Nhat Hanh hareketi vb) dini 

değerlerin üzerinden politik hareketlere dönüşmüştür. Din, kültürlerin sürdürülmesinde 

ve oluşturulmasında da etkin rol oynamıştır. Bugün Japonya’da Şintoizm ve Afrikan-

Amerikan toplumunda Protestanlık düşüncesinin dinlerin kültürleri oluşmasında nasıl 

etkin bir rol oynadığını açık bir şekilde göstermektedir (Parker, 2005). 

Sosyal Bilgiler  

   Sosyal bilgiler nedir? Sorusu sorulduğunda ilk verilen cevaplar arasında; “tarih, 

coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularının birlikte anlatıldığı ders tanımı 

görülmektedir. 2005 yılına kadar sosyal bilgiler derslerinde, bir ünite tarih, bir ünite 
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coğrafya konularının işlendiği dikkate alınırsa, bu şekilde tanım yapılmasına 

şaşırmamak gerekir. Bu noktada sosyal bilgilerin sadece tarih, coğrafya ve vatandaşlık 

konularından ibaret olmadığının anlatılabilmesi için sosyal bilgilerin temellerini ve 

sosyal bilgileri oluşturan disiplinleri tanımak ve önem kazanmaktadır (Turan ve Ulusoy, 

2010). Sosyal bilimler alanındaki teorik ve bilimsel gelişmelerin eğitim sürecinde ele 

alınarak bireyin toplum içinde gelişmesini ve yetiştirilmesini amaçlayan sosyal bilgiler 

kavramı, ülkemizde ilköğretim düzeyinde kullanılmaktadır. 

   Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı 

olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, 

siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; 

öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren; insanın sosyal 

ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; 

toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir (MEB, 

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, 2005). 

   Dünyadaki hızlı gelişmelere paralel olarak sosyal, fen ve diğer bilim dallarında 

da süratli bir ilerleme olmaktadır (Bilgili, 2008). Gelişen ve değişen dünyada sosyal 

bilimlere ait yeni buluşların öğrencilere aktarımı işlevini ise sosyal bilgiler dersi 

üstlenmektedir. Bu noktada sosyal bilgiler programlarının oluşturulmasında yalnızca 

tarih ve coğrafya disiplinlerinin yeterli olmadığı görüşünden hareketle dünyada ve 

Türkiye’deki sosyal bilgiler programları sosyal bilim disiplinlerinin bilimsel yöntemleri 

kullanarak ulaştığı verilerin disiplinler arası bir anlayışla öğrencilere öğretildiği bir ders 

programı kimliğine bürünmüştür. Bu bağlamda öğrenci, tarih ve coğrafyanın dışında 

hukuk, ekonomi, antropoloji gibi sosyal bilimler disiplinleriyle ilgili olarak da 

donanımlı bir hale gelecek ve toplumda fikir üretebilen, problem çözebilen etkin bir 

vatandaş olacaktır. Eğer sosyal bilgilerin bu disiplinlerden oluştuğunu kabul ediyorsak 

ünitelerimiz ve kazanımlarımız da bu mantığı yansıtmalıdır. Bu arada sosyal bilgiler 

dersi, ABD’de daha çok liselerde yaygındır ve içerik düzenlenirken çok disiplinli bir 

anlayışla hazırlanan programda her ünite farklı bir sosyal bilim disiplinini yansıtacak 

şekilde düzenlenmiştir. Örneğin bir eyalette 4. sınıfta Coğrafi Bölgeler işlenirken, 5. 

sınıfta ABD Tarihi, 6. Sınıfta Dünya Coğrafyası, kültür ve tarihi, 7. sınıfta ABD Tarihi, 

8. sınıfta Vatandaşlık Bilgisi derslerinin olduğu görülmektedir (Ata, 2010).  
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   NCSS (1992), sosyal bilgilerin, insanlığın yurttaşlık bilincini geliştirmeye 

yönelik bütüncül bir çalışma olduğunu ve Sosyal Bilgiler Programının arkeoloji, 

coğrafya, tarih, hukuk, felsefe, siyasal bilgiler, psikoloji, sosyoloji vb. disiplinlerle 

bağlantılı çalıştığını ifade etmektedir. Ayrıca sosyal bilgilerin, gerçek hayatın değişen 

koşullarına uyum sağlamada öğrencilerin bilgiyi edinip uygulama becerilerinin 

geliştirilmesini hedeflediğini belirtip sosyal bilgilerin vizyonuna ulaşmak için 

öğrencilerin liderlik ve vatandaşlık konularında yeterince bilgilendirilmeleri gerektiğini 

vurgulamaktadır. Toplumsal yarar doğrultusunda kültürel farklılıkların özgürce yer 

aldığı ortak bir dünya için gençlerin mantıklı düşünme becerilerini geliştirmek de sosyal 

bilgilerin amaçları arasındadır (NCSS, 1992). 

   Öğrencilerin toplumsal olaylara bütüncül yaklaşımının sağlanabilmesi için, 

sosyal bilgilerin belli olay, tarih, yer ve kurumların isimlerinin ezberlendiği bir ders 

olmaktan çıkartılarak, öğrencilerin sosyal olay ve sorunların nedenlerini çeşitli 

yönleriyle görebildikleri ve bu sorunlara sosyal bilimlerin bazı temel kavramları ile 

düzeylerine uygun çözüm yolları önerebildikleri bir ders haline getirilmesi gerekir 

(Erden, tarihsiz; 35).  

Ünite ve Kazanım 

   Ünite, gerçek anlamda 1930’lu yıllarda ABD’de yaygınlaşmaya başlayan 

öğretimi planlama biçimidir. Ünite, öğretim konusunun küçük parçalara ayrılarak 

öğretilmesini kolaylaştırdığı için bu kavrama davranışçı eğitimciler de oldukça rağbet 

etmiştir (Ata, 2010). 

   Carter V. Good, Eğitim sözcüğünde (1945), üniteyi şöyle tanımlıyordu: “Ünite, 

bir merkezi tema, problem ya da amaç etrafında öğretmenin kılavuzluğunda ve bir grup 

öğrencinin işbirliği yaparak geliştirdiği öğrenme etkinliklerinin, yaşantılarının, öğrenme 

biçimlerinin düzenlenmesidir. Kazanım ise; öğrencilerin aktarılan her ünitede ve o 

üniteyi öğrenirken geçirmeleri gereken süreci ifade eden adımlardır. Ancak bu 

kazanımların ne oranda öğrenilebildiğini ölçebilmek için "Tanı Testleri"ne ihtiyaç 

vardır. Kazanımlar oluşturulurken öğrencilere aktarılacak konunun akademik bağıntıları 

ve aktarılırken kullanılacak pedagojik süreçleri incelenmeli ve aktarım sonrasındaki 

öğrenme sürecini ölçebilmek için Tanı Testi kullanılmalıdır (Ragan, McAulay, 

1964’den akt. Ata, 2010).  
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Öğrenme Alanı 

   Sosyal gerçekliği bütüncül olarak ele alma ve çekirdek disiplinleri kaynaştırma 

problemi NCSS tarafından öğrenme alanı kavramının öne sürülmesine yol açmıştır 

(Ata, 2010). Öğrenme alanı birbiri ile ilişkili beceri, tema ve kavramların bir bütün 

olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır (MEB, 2005). 2005 ilköğretim 

programında kazanımlar konulara, konular ünitelere, üniteler de öğrenme alanlarına 

göre şekillenmektedir. Sosyal bilgiler programında bulunan 9 öğrenme alanının her biri 

temelde bir sosyal bilim disipliniyle doğrudan ilişkili olmasının yanında, diğer sosyal 

bilim disiplinleriyle ilişkisi bulunan konu ve kazanımlara da yer verilmektedir. Örneğin, 

Üretim Dağıtım ve Tüketim Öğrenme Alanı’nın doğrudan ilişkisi bulunan sosyal bilim 

disiplini Ekonomi’dir. Ancak bu öğrenme alanında yalnızca Ekonomi disiplinine ait 

kazanımlar değil, onun yanında Sosyoloji’nin konusu olan toplumsal yaşama, 

Coğrafya’nın konusu olan doğal çevreye ait kazanım ve konular da yer almaktadır (Ata, 

2010: 29). Sosyal Bilgiler Öğrenme Alanları şu şekilde düzenlenmiştir: Birey ve 

Toplum, İnsanlar Yerler ve Çevreler, Kültür ve Miras, Üretim, Dağıtım ve Tüketim, 

Bilim, Teknoloji ve Toplum, Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler, Güç Yönetim ve 

Toplum, Küresel Bağlantılar, Zaman, Süreklilik ve Değişim. Bunlardan Gruplar, 

Kurumlar ve Sosyal Örgütler öğrenme alanı 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler programında 

yer almamakla birlikte Güç Yönetim ve Toplum öğrenme alanı içerisine yerleştirilmiştir. 

Diğer taraftan programda Zaman, Değişim ve Süreklilik öğrenme alanı için bir ünite 

hazırlanmamıştır. Ancak söz konusu öğrenme alanı, diğer tüm öğrenme alanlarını 

kapsayıcı ve bütüncül bir konumdadır. 

        2005 İlköğretim Programının ilişkili olduğu sosyal bilim disiplinleri yukarıda 

ifade edilmişti. Bu bağlamda MEB (2005) tarafından Türkiye’deki Sosyal Bilgiler 

Öğrenme Alanları’nın ilişkilendirildiği sosyal bilim disiplinleri aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  

Tablo 2. 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Öğrenme Alanlarının İlişkili 

Olduğu Sosyal Bilim Disiplinleri 

Z
am

a

n
, 

S
ü
re

k

li
li

k
 

v
e 

D
eğ

iş

im
 Öğrenme Alanları Disiplinler ve Temel Konular  

Birey ve Toplum Psikoloji, Tarih, Medya Okuryazarlığı 
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İnsanlar, Yerler ve Çevreler 
Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık Bilgisi, 

Sosyoloji 

Kültür ve Miras 
Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Halk 

Bilimi, Ekonomi 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim 
Ekonomi, Coğrafya, Tarih, Meslekler 

Bilgisi 

Bilim, Teknoloji ve Toplum 
Bilim ve Teknolojik Gelişmelerin Takibi, 

Coğrafya 

Gruplar, Kurumlar ve Sosyal 

Örgütler 
Siyaset Bilimi, Vatandaşlık Bilgisi, 

Sosyoloji, Sosyal Sorumluluk, Hukuk, 

Çevre Eğitimi Güç, Yönetim ve Toplum 

Küresel Bağlantılar 
Tarih, Coğrafya, Evrensel Değerler, 

Uluslar arası İlişkiler 

 

YÖNTEM 

   Bu araştırmada ilköğretim sosyal bilgiler dersi kazanımlarının Sosyal Bilgiler 

Öğretim Programını oluşturan sosyal bilim disiplinlerine uygunluğunu belirlemek 

amacıyla doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen 

olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Geleneksel 

olarak doküman incelemesi, tarihçilerin antropologların ve dilbilimcilerin kullandığı bir 

yöntem olarak bilinir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Dokümanlar, nitel araştırmalarda 

etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır. Anılar, günlükler, 

resmi belgeler, kitap ve dergiler doküman analizine konu olabilirler (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006). Bu bağlamda 2005’te hazırlanan ilköğretim 4. 5. 6. ve 7. sınıf sosyal 

bilgiler programında bulunan kazanımların, sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler 

arası anlayışa uygunluğunu belirlemek amacıyla programın kazanımları incelenmiştir. 

Kazanımların değerlendirilmesi konusunda kaynak taraması ve uzman görüşlerine 

dayalı olarak geliştirilen “kazanım değerlendirme” ölçeğinden yararlanılmıştır.  

BULGULAR VE YORUMLAR 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Sosyal Bilim Disiplinlerine ve 

Disiplinler Arası Anlayışa Uygunluğu 
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   Sosyal Bilgiler 4. sınıfta Birey ve Toplum öğrenme alanının kazanımları 

Kendimi Tanıyorum ünitesinde öğrencilere verilmiştir. Ünitede yer alan 6 kazanımın 

büyük çoğunluğunun psikoloji ile ilgili olduğu görülmekle birlikte tarih disiplinine ve 

bilimsel düşünme süreçlerinin kazanımına ilişkin de veriler bulunmaktadır. Örneğin, 

“Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar” kazanımı tarih disiplinin 

kapsamındadır. Ayrıca “Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek 

kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur” kazanımı incelendiğinde sosyal bilim 

disiplinlerinden farklı olarak öğrencinin bilimsel düşünme becerisini geliştirmeye yönelik 

olduğu görülmektedir. Geçmişimi Öğreniyorum ünitesi ile ilişkilendirilen Kültür ve 

Miras öğrenme alanında 6 kazanım bulunmaktadır. Kazanımların öncelikle tarih 

disiplininin verilerini yansıttığı görülmekle birlikte bunun dışında antropoloji, sosyoloji, 

vatandaşlık bilgisi ve Atatürkçülük alanlarına ilişkin kazanımlar da yer almaktadır. 

“Ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansıtan öğeleri fark eder” kazanımının antropoloji 

disiplinine ait olduğu örnek olarak gösterilebilir. İnsanlar, yerler ve çevreler öğrenme 

alanıyla ilişkilendirilen Yaşadığımız Yer ünitesinde 8 kazanım bulunmaktadır. Genel 

olarak kazanımların doğrudan coğrafya ile ilgili olmasının yanında tarihin verilerinden 

oluşturulan kazanımların yer aldığı da görülmektedir. “Efsane, destan, öykü, türkü ve 

şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur” 

kazanımı incelendiğinde içeriğin tarih ve coğrafya disiplinleriyle doğrudan ilgili olduğu 

görülmektedir. Üretimden Tüketime ünitesindeki 7 kazanımın tamamı ekonomi ile 

ilişkilidir. Ayrıca İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir kazanımında mesleklerin 

tanıtıldığı, Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır kazanımının ise bilinçli vatandaş 

yetiştirme içeriğinin olduğu bilinmektedir. Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı İyi 

ki Var ünitesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu ünitede yer alan 6 kazanım bilim ve teknolojik 

gelişmelerle doğrudan ilgili olmasıyla birlikte, coğrafya, tarih sosyoloji disiplinlerine 

ilişkin veriler de yer almaktadır. Örneğin, “Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve 

çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırır” kazanımı 

incelendiğinde burada sosyoloji, tarih ve bilimsel teknolojik gelişmelere ilişkin veriler 

sunulmaktadır. Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler öğrenme alanına ilişkin 

kazanımların Hep Birlikte ünitesi içinde yer aldığı görülmektedir. Ünitede yer alan 5 

kazanımın vatandaşlık bilgisi, sosyoloji, siyaset bilimi ve çevre eğitimi ile 
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ilişkilendirildiği anlaşılmaktadır. Küresel Bağlantılar öğrenme alanına yönelik Uzaktaki 

Arkadaşlarım ünitesinde yer alan 4 kazanımdan 2’sinin tek disiplin, diğer 2’ikisinin ise 

disiplinler arası anlayışla yapılandırıldığı görülmektedir. Toplumlar arasında ortak 

kutlanan özel günlere örnekler verir kazanımı incelendiğinde coğrafya, sosyoloji ve 

antropolojiye ilişkin verilerin yer aldığı disiplinler arası yaklaşıma uygun olarak 

hazırlanmış bir kazanımdır. Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu fark eder 

kazanımının ise yalnızca coğrafyayla ilintili olduğu görülmektedir. 

   4. sınıf sosyal bilgiler müfredat programında bulunan 46 kazanımdan 32’si tek 

disiplin yaklaşımına göre şekillendirilmiştir. Bunların dağılımı şu şekildedir: 4 psikoloji, 

3 tarih, 8 coğrafya, 2 antropoloji, 5 ekonomi, 3 bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 5 

sosyoloji, 2 siyaset bilimi. 14 kazanımın ise disiplinler arası anlayışa uygun olarak 

hazırlandığı belirlenmiştir. Ayrıca disiplinler arası yaklaşımla hazırlanmış kazanımların 

en fazla Küresel Bağlantılar öğrenme alanında yer aldığı görülmektedir.  

Grafik 1. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Dağılımı 
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5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Sosyal Bilim Disiplinlerine Disiplinler 

Arası Anlayışa Uygunluğu 

   Birey ve Toplum öğrenme alanında bulunan kazanımların doğrudan sosyoloji, 

vatandaşlık bilgisi, hukuk disiplinleriyle ilişkili olduğu görülmekle birlikte “Katıldığı 

gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir” 

kazanımının sosyoloji ve vatandaşlık bilgisi alanına hizmet eden bir kazanım olduğu 

düşünülmektedir. “Çocuk olarak haklarını fark eder” kazanımının da doğrudan hukuk 
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ile ilişkili olduğu görülmektedir. Kültür ve Miras öğrenme alanı Adım Adım Türkiye 

ünitesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu ünitede bulunan kazanımların genel olarak disiplinler 

arası yaklaşımla hazırlandığı düşünülmektedir. “Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini 

ilişkilendirir” kazanımı Atatürkçülük konularının öğretimine hizmet etmektedir. 

“Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar” kazanımı 

sosyoloji ve antropoloji disiplinlerinin verilerinden; “Ülkemizin çeşitli yerlerindeki 

kültürel özelliklere örnekler verir” ve “Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin 

kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır” kazanımlarının 

ise coğrafya ve antropoloji disiplinlerinin verilerinden yararlanılarak hazırlandığı 

görülmektedir. Yine “Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile 

tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır” kazanımı, tarih ve coğrafya disiplinleri ile 

ilişkilidir. 

   İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı Bölgemizi Tanıyalım ünitesiyle 

ilişkilendirilmiştir. Bu ünitede yer alan 8 kazanımdan 6’sı tek disiplin yaklaşımına göre 

hazırlanmış ve doğrudan coğrafya disiplini verilerinden yararlanılmıştır. Diğer iki 

kazanımda ise disiplinler arası bir anlayışın hâkim olduğu görülmektedir. Örnek 

olarak;“Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum 

hayatı üzerine etkilerini örneklendirir” kazanımı incelendiğinde antropoloji, coğrafya, 

tarih disiplinlerine ait verilerin yer aldığı görülmektedir. “Yaşadığı bölgede görülen 

doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder” kazanımında da 

psikoloji ve coğrafya disiplinine ait veriler bulunmaktadır. Üretim, Dağıtım ve Tüketim 

öğrenme alanının kazanımları Ürettiklerimiz ünitesi içinde programa yansıtılmıştır. 

Ünitede yer alan 7 kazanımdan 4’ünde tek disiplin anlayışıyla hareket edilerek ekonomi 

disiplininin verilerinden yararlanılmıştır. Örneğin,“Yaşadığı bölgedeki ekonomik 

faaliyetleri fark eder” sözü edilen duruma bir örnek niteliğindedir. Diğer 3 kazanımın 

ise disiplinler arası yaklaşımla hazırlandığı görülmüştür.  

   Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanına ait kazanımların yer aldığı 

Gerçekleşen Düşler ünitesinde 6 kazanım bulunmaktadır. Bunlardan 2’sinin Bilimsel ve 

Teknolojik gelişmelere odaklanan kazanımlar olduğu görülmektedir. Yaptığı 

çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir kazanımının ise herhangi bir sosyal bilim 

disiplinine hizmet etmekten ziyade akademik dürüstlük ile ilgili olduğu görülmektedir. 
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Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir 

kazanımının ise Atatürkçülük konularının öğretimine odaklandığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca ünitede disiplinler arası anlayışa uygun olarak hazırlanmış 2 kazanım 

bulunmaktadır. Örneğin¸ Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları 

tanır ve izler kazanımı incelendiğinde bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile medya 

okuryazarlığı alanlarına ilişkin verilerin olduğu; Buluşların ve teknolojik ürünlerin 

toplum hayatımıza etkilerini tartışır kazanımında ise yine bilimsel teknolojik gelişmeler 

ile sosyoloji alanlarına ilişkin verilerin yer aldığı gözlenmiştir. 

   Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler öğrenme alanının kazanımları Toplum 

için Çalışanlar ünitesi içinde programa yansıtılmıştır. Bu bağlamda söz konusu ünitede 

yer alan 4 kazanımın oluşturulmasında sosyoloji disiplininin verilerinden yararlanıldığı 

görülmektedir.  Dolayısıyla söz konusu kazanımların hazırlanmasında tek disiplin 

anlayışının hâkim olduğu belirlenmiştir. Örneğin: Bireylerin rolleri açısından sivil 

toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla karşılaştırır, Sivil toplum 

kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir kazanımları ifade edilen duruma 

örnektir. Bir Ülke Bir Bayrak ünitesinde 5 kazanım bulunmaktadır. Bunlardan 4’ünün 

doğrudan siyaset bilimi verilerine dayanan kazanımlar olduğu görülmektedir. Örneğin; 

“Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir”, 

“Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder” 

kazanımlarının tek disiplin anlayışıyla hazırlandığı ve siyaset bilimi ile ilişkili olduğu 

görülmektedir. Ayrıca sosyal bilgilerin üç sacayağından biri olan değerlerin öğretilmesi 

ile ilgili olarak da bir kazanım bulunmaktadır: “Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık 

sembollerine değer verir.” Küresel bağlantılar öğrenme alanı ile ilgili olan Hepimizin 

Dünyası ünitesinden ise mevcut 6 kazanımdan 1’i yalnızca psikoloji disipliniyle ilgili 

olmakla birlikte, diğer 5’inin ise disiplinler arası yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir. 

Örneğin, “Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin 

etkisini tartışır” kazanımında bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ekonomiye ait 

verilerin olduğu anlaşılmaktadır. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine 

örnekler verir” kazanımının ise coğrafya, tarih ve antropoloji disiplinleriyle ilişkili 

olduğu düşünülmektedir. 
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   Toplamda 46 kazanımın bulunduğu 5. sınıf sosyal bilgiler dersi kazanımlarının 

sosyal bilim disiplinlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Grafik 2. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Dağılımı  
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6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Sosyal Bilim Disiplinlerine ve 

Disiplinler Arası Anlayışa Uygunluğu  

   Sosyal bilgiler dersi 6. Sınıf müfredat programı Birey ve Toplum öğrenme 

alanına ilişkin kazanımlar, Sosyal Bilgiler öğreniyorum ünitesi altında 

yapılandırılmıştır. 3 bilimsel düşünme, 1 vatandaşlık bilgisi, 1 hukuk, 1 Atatürkçülük 

alanlarına ait olmak üzere toplam 6 kazanım yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında tek 

disiplin yaklaşımının benimsendiği anlaşılmaktadır. İnsanlar Yerler ve Çevreler 

öğrenme alanının kazanımları Yeryüzünde Yaşam ünitesinde yapılandırılmıştır. Söz 

konusu kazanımlarda coğrafya, tarih, ekonomi ve siyaset biliminin verileri 

bulunmaktadır. Yine 7 kazanımdan 4’ü doğrudan coğrafya disipliniyle ilgilidir. 

Örneğin; “Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin 

coğrafi konumunu tanımlar.”  “Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak 

Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü 

açıklar” kazanımları incelendiğinde yalnızca coğrafya ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Disiplinler arası yaklaşımla hazırlanan “Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk 

yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda 

bulunur” kazanımında tarih, coğrafya ve ekonomi, “Anadolu ve Mezopotamya’da 

yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları 
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arasındaki etkileşimi fark eder” kazanımında ise tarih, coğrafya, sosyoloji, ekonomi 

disiplinlerine ait verilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. İpek Yolunda Türkler ünitesindeki 

9 kazanımdan 7’si tek disiplin, 2’si ise disiplinler arası anlayışla hazırlanmıştır. Bu 

bağlamda “Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve 

yayılışını inceler” din eğitimi, “İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve 

ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder” tarih, “Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve 

törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve 

süreklilik açısından değerlendirir” kazanımının da antropoloji üzerine bina edildiği 

görülmektedir. “Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları 

yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir” söz konusu kazanım ise antropoloji ve 

coğrafyaya ait verilerden oluşan disiplinler arası bir kazanım olarak yorumlanmaktadır. 

   Ülkemizin Kaynakları ünitesinde yer alan kazanımların ağırlıklı olarak 

ekonomi ile yakından ilişkili olduğu görülmekle birlikte ekonomi disiplini temeline 

dayanan (tek disiplinli) 3 kazanım yer almaktadır. Örnek olarak “Nitelikli insan 

gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir.” “Ülkemizin 

kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki 

yerini ve önemini değerlendirir” kazanımları söylenebilir. Kazanımların uluslar ilişkiler 

bağlamında yoğunluk kazandığı Ülkemiz ve Dünya ünitesindeki 5 kazanımın ikisi 

disiplinlinler arası, ikisi de tek disiplin yaklaşımıyla hazırlanmıştır. Örneğin “Ülkemizin 

diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından 

değerlendirir” kazanımında coğrafya ve ekonomi disiplinine ait verilerin yer aldığı 

görülmektedir. Yine Atatürkçülük konularının öğretimine yönelik ünitede bir kazanım 

bulunmaktadır. 3 tek disiplin, 2 disiplinlinler arası yaklaşımla yapılandırılmış 5 

kazanımın yer aldığı Demokrasinin Serüveni ünitesindeki kazanımların siyaset bilimi ve 

hukuk alanlarıyla ilintili olarak yapılandırıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin, “Tarihsel 

belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder” kazanımında 

tarih ve hukuka yönelik terim ve kavramların yer aldığı görülmektedir. “Demokrasinin 

temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır” kazanımda da siyaset 

bilimine ilişkin verilerin kullanıldığı düşünülmektedir. 6. sınıf sosyal bilgiler müfredat 

programının son ünitesi olan Elektronik Yüzyıl’da yer alan kazanımların bilimsel 

düşünme ve sosyoloji alanlarıyla ilgili verilerden oluşmuş disiplinler arası anlayışla 
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yapılandırıldığı görülmektedir. “Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve 

toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder” adı geçen kazanım incelendiğinde 

bilimsel gelişmeler ve sosyoloji alanlarıyla ilintili olarak yapılandırıldığı 

anlaşılmaktadır. Yine örnek olması açısından “Telif ve patent hakları saklı ürünlerin 

yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur” kazanımı incelendiğinde 

hukuk disiplinine dayalı olarak yapılandırıldığı görülmektedir. 

Grafik 3. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Dağılımı 
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7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Sosyal Bilim Disiplinlerine ve 

Disiplinler Arası Anlayışa Uygunluğu  

   7. sınıf sosyal bilgiler müfredatının ilk ünitesi olan İletişim ve İnsan 

İlişkileri’ndeki kazanımların tek disiplin anlayışla hazırlandığı görülmektedir. Örneğin, 

“İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder” sosyoloji, 

“İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve 

davranışlarıyla karşılaştırır” psikoloji, “Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın 

gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar” kazanımının ise 

hukuk disipliniyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde Nüfus ünitesindeki 5 

kazanımdan 4’ü tek disiplin, 1’i de disiplinler arası anlayışla hazırlanmıştır. Ayrıca 

ünitedeki kazanımların ağırlıklı olarak coğrafya disipliniyle ilişkilendirildiği 
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görülmektedir. “Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu 

konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir” kazanımının vatandaşlık bilgisi ve hukuk 

alanlarına ilişkin verilerden oluşan disiplinlinler arası bir anlayışla yapılandırıldığı 

düşünülmektedir.  Tek disiplin anlayışıyla yapılandırılan“Tablo ve grafiklerden 

yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar” kazanımında ise 

nüfus coğrafyası alanına ait verilerden yararlanıldığı görülmektedir. Türk Tarihine 

Yolculuk ünitesinde bulunan 8 kazanımdan 6’sında tarih disiplinine ait verilerin 

kullanıldığı, dolayısıyla tek disiplinli yaklaşımla hazırlandığı görülmüştür. Örneğin: 

“Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen 

faktörleri açıklar” “Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin 

ve denizlerin önemi açısından değerlendirir” kazanımları incelendiğinde tarihin 

yoğunluğu hissedilmektedir. Zaman İçinde Bilim ünitesinde ağırlıklı olarak bilimsel ve 

teknolojik gelişmelere dayalı kazanımların olduğu görülmektedir. Söz konusu ünitedeki 

kazanımların yapılandırılmasında tarih ve bilimsel-teknolojik gelişmelerle ilgili 

bulgulardan yararlanılarak disiplinlinler arası kazanımlar oluşturulmuştur. Örneğin, 

“Düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir” 

kazanımında hukuk ve bilimsel-teknolojik gelişmeler, “İlk uygarlıkların bilimsel ve 

teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir” “15-19.yüzyıllar arasında Avrupa’da 

yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini fark eder” 

kazanımlarında ise bilimsel-teknolojik gelişmeler ve tarih alanlarına ilişkin verilerin yer 

aldığı görülmektedir. Ekonomi ve Sosyal Hayat ünitesindeki 6 kazanımın 

hazırlanmasında ekonominin verilerinden yararlanıldığı ve disiplinlinler arası anlayışla 

yapılandırıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin,“İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik 

gelişmelere katkılarına örnekler verir” bilimsel-teknolojik gelişmeler ve tarih, 

“Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar” kazanımının ise 

tarih ve ekonomi disiplinleriyle ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 

“Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne örnekler verir” sosyolojiye 

dayalı tek disiplinli bir kazanımdır. 3 disiplinler arası, 2 de tek disiplin yaklaşımıyla 

yapılandırılmış toplamda 5 kazanımın bulunduğu Yaşayan Demokrasi ünitesinde siyaset 

bilimi verilerinin yoğun bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda 

“Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile 
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ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir” “Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz 

eder” kazanımları ifade edilen durumu örnekler niteliktedir. Diğer taraftan disiplinler 

arası anlayışla yapılandırılan “Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve 

egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder” kazanımı göz önüne 

alındığında tarih ve siyaset bilimi verilerinden yararlanılarak oluşturulduğu 

düşünülmektedir. 7. sınıf sosyal bilgiler programının son ünitesi olan Ülkeler Arası 

Köprüler’de 4 kazanım olduğu görülmekle birlikte bunlardan ikisinin öğrenciye sosyal 

sorumluluk kazandırma görevini üstlendiği anlaşılmaktadır. “Küresel sorunların 

çözümlerinin yaşama geçirilmesinde kişisel sorumluluğunu fark eder” “Düşünce, sanat 

ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin ortak miras ögesi olarak 

yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır” söz konusu kazanımların 

herhangi bir sosyal bilim disipliniyle ilişkilendirilememesi sosyal sorumluluk 

kapsamında yapılandırılan kazanımlar olarak düşünülmelerine neden olmuştur.  

 

Grafik 4. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Dağılımı 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

   Sosyal bilgiler programının MEB (2005) tarafından belirtilen tanımında sosyal 

bilgiler kazanımlarının disiplinler arası bir anlayışla hazırlandığı belirtilmektedir. 

Tablolardan görüldüğü üzere 4. sınıflarda kazanımların % 30’u, 5. sınıflarda % 38’i,  6. 

sınıflarda % 33’ü, 7. sınıflarda ise % 40’ının disiplinler arası anlayışa uygun şekilde 

hazırlandığı anlaşılmaktadır.  Dolayısıyla sosyal bilgiler programlarında disiplinler arası 

kazanımların sayısında artış olması gerektiği düşünülmektedir. Yine 4. sınıf 

programında coğrafya, 5. sınıf programına siyaset bilimi, sosyoloji, coğrafya, 6. 

programında tarih ve coğrafya, 7. sınıf programında ise tarih disiplini ile ilintili 

kazanımların diğer sosyal bilim disiplinlerine nazaran sayıca fazla olduğu 

görülmektedir. Sosyal bilgiler müfredat programlarının tamamında Atatürkçülük 

konularının öğretimine ilişkin bulguların da kazanımlara yansıtıldığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca felsefe, arkeoloji ve din bilimi disiplinleriyle ilişkili kazanımlara 

rastlanılmaması, programın söz konusu disiplinlere ilişkin bulgular bakımından eksik 

kaldığını göstermektedir. Dini kuralların toplumların hayatına yön vermede ve 

toplumsal yaşamı şekillendirmedeki etkisi bilinmektedir. Bu bağlamda sosyal bilgilerin 

toplumla barışık ve toplum tarafından kabul gören davranışları sergileyen öğrenci 

yetiştirme amacı göz önünde bulundurulursa sosyal bilgiler müfredat programlarında 

din bilimine ilişkin kazanımlara ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. 

   Yukarıdaki grafikler incelendiğinde programlarda tarih ve coğrafyaya ilişkin 

verilerin yer aldığı kazanımların pasta-dilim grafiğinde geniş yerler tuttuğu görülecektir. 

Bu durum, gerek tek disiplinli tarih ve coğrafya kazanımlarında gerekse disiplinlinler 

arası kazanımlarda kendini hissettirmektedir ve disiplinlinler arası kazanımların pasta-

dilim grafikteki yerlerinin beklenilen seviyede büyük olmaması dikkat çekmektedir. 

Buna ilaveten siyaset bilimi, hukuk ve ekonomi gibi sosyal bilim disiplinlerine ait 

bulguların kazanımlara yansıtılması 2005 sosyal bilgiler müfredat programının çok 

yönlü olduğunu göstermektedir. 1998 programında da disiplinler arası bir anlayışla 
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hareket edildiği ve konuların tarih, coğrafya, vatandaşlık, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, 

antropoloji, hukuk ve eğitim alanlarıyla ilişkili çok yönlü bir bütün olarak işlenmesi 

(Vural, 2003) vurgulanmasına karşın, programın içeriğine bakıldığında büyük kısmının 

tek disiplin anlayışı temelinde tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisinden oluştuğu 

görülmektedir. Bu bakımdan 1998 programının sosyal bilgiler eğitiminin özüne ve 

ruhuna kesinlikle aykırı bir biçimde yapılandırıldığı düşünülmektedir. (Özdemir, 2009).

   Ayrıca sosyal bilgiler müfredat programları öğrenme alanları bağlamında 

incelendiğinde Küresel Bağlantılar öğrenme alanına ilişkin kazanımların diğerleriyle 

karşılaştırıldığında disiplinler arası anlayış temelinde yapılandırıldığı gözlenmiştir. 5. 

sınıf sosyal bilgiler programında doğrudan tarih disipliniyle ilişkili kazanımlar yerine, 

tarihin diğer disiplinlerle birleştirilmesinden oluşan kazanımlara yer verilmesi dikkate 

değer bir durumdur. Çalışmadan çıkan bir başka sonuç da tarihe ilişkin kazanımların 

yapılandırılmasında içeriğin genel olarak günümüz şartları ile karşılaştırılmadan 

oluşturulmasıdır. Yine ilköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler programındaki 

kazanımların tek tek disiplinlere ayrılarak yapılandırıldığı, birinci kademede ise 

genellemelerin ve disiplinlinler arası yaklaşımla yapılandırılan kazanımların olduğu 

görülmektedir. Müfredat programlarının tamamında vatandaşlık eğitimine yönelik 

kazanımların bulunması sosyal bilgiler öğretimindeki yaklaşımlardan biri olan 

vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler öğretiminin, bilimsel düşünmeye yönelik 

kazanımların olması sosyal bilim olarak sosyal bilgiler öğretiminin, ulusal ve küresel 

sorunlar ile bunların çözümüne ilişkin kazanımlara yer verilmesi de yansıtıcı inceleme 

alanı olarak sosyal bilgiler öğretimi yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir. 

Dolayısıyla sosyal bilgiler öğretimindeki üç anlayışın da programa yansıtıldığı 

düşünülmektedir.   

   Sosyal Bilgiler müfredat programında yer alan kazanımların geliştirilmesi ile 

ilgili aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

 Öncelikle sosyal bilgiler müfredat programlarındaki kazanımlar genel olarak 

disiplinler anlayışa uygun olarak yapılandırılmalı ve bu şekilde hazırlanan 

kazanımların sayısı arttırılmalıdır. 
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 Tarih disiplinine yönelik kazanımlar günümüz koşullarıyla daha fazla 

ilişkilendirilmelidir. 

 Programlarda Arkeolojinin çalışma alanı içindeki konuları yansıtan kazanımlar daha 

fazla yer almalıdır. Örneğin arkeolojik kazılardan orta çıkan buluntular disiplinler 

arası bir yaklaşımla kazanımlar arasına yerleştirilebilir.  

  Felsefenin temeli sayılan sorgulama, araştırma nitelikleri ve felsefe disiplinine ait 

diğer spesifik konulara ilişin bulgular kazanımlara yansıtılmalıdır.  

 Toplumların yaşayışlarını şekillendirme ve düzene koymada dini kuralların ve dine 

ait değerlerin etkisi göz önüne alınıp sosyal bilgiler eğitiminin de temel amacının 

yaşadığı toplumla barışık, toplum değerlerini benimsemiş insan yetiştirme olduğu 

dikkate alındığında sosyal bilgiler kazanımlarında din bilimine ait bulguların 

kazanımlara yansıtılması gerektiği düşünülebilir. 

 Tarih ve coğrafyanın programlardaki baskınlığının azaltılması noktasında diğer 

sosyal bilim disiplinlerine de gerektiği şekilde önem verilerek söz konusu durum 

önlenebilir. 

 Atatürkçülük konularının öğretimine ayrılan kazanımların sayıca arttırılması ön 

görüsünde bulunulabilir. 

 Program revize edildiğinde vatandaşlık eğitimine yönelik kazanımların sayıca 

arttırılmasına ve vatandaşlık eğitiminin tarih, antropoloji, coğrafya özellikle de 

ekonomi disiplinleriyle daha fazla bütünleştirilmesine dikkat edilmelidir. 

 

 

İ İ İ İ

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

İ İ İ İÖ Ü ÜĞÜ 

 Bu çalışmada, Türkiye’de 2005 yılı öncesi ve sonrası Sosyal bilgiler kavramının 

tanımı, Sosyal bilimlerde yer alan temel disiplinler arası ilişki konusunda kaynak 
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taraması ve uzman görüşlerine dayalı olarak bilgi edinilmiştir. Edinilen bilgilerde 

“kazanım değerlendirme ölçeği" kullanılarak, ilköğretim programı ile birlikte değişen 

sosyal bilgiler müfredat programı kazanımlarının disiplinler arası anlayışa ve sosyal 

bilim disiplinlerine ne derece uygun olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı; ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. 

basamak öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. 

Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma evrenini Malatya il merkezindeki 55 ilköğretim okulunda görev 

yapan toplam 60 Bilişim Teknolojileri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nicel ve 

nitel verilerden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan 

anket formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde;  frekans, yüzde, aritmetik 

ortalama, standart sapma analizleri yapılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz 

kullanılarak çözümlenmiş, araştırmanın amacı doğrultusunda toplanan veriler önceden 

belirlenen temalara göre yorumlanmıştır. Nicel verilerin analizi sonucunda, 

öğretmenlerin genel olarak seçmeli Bilişim Teknolojileri 5. basamak öğretim 

programına yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Nitel verilerin 

analizi sonucunda ise, katılımcıların büyük çoğunluğunun Bilişim Teknolojileri dersinin 

zorunlu ders kapsamına alınması gerektiği ve bu derste başarının notla 

değerlendirilmesi gerektiği görüşüne sahip oldukları görülmektedir.   

Anahtar kelimeler: Bilişim Teknolojileri, İlköğretim, Program Değerlendirme 
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The aim of this research is to evaluate application of the optional Information 

Technologies Lesson 5th curriculum in primary education according to teachers’ views. 

This study is a descriptive type of research and review model was used. The target 

population of the study is composed of 60 Information Technologies teachers, who 

work at different schools (totally 55 schools) that locate in the centre of Malatya. 

Quantitative and qualitative data were used in research. The necessary data was 

gathered through a questionnaire, which was developed by the researcher. In the 

analysis of the quantitative data; frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation were used. Qualitative data is decoded using the descriptive analysis, the 

purpose of the research data collected is interpreted according to the pre-determined 

themes. As a result of the analysis of quantitative data, Information Technologies 

teachers appreciated the information technologies lesson 5th curriculum. As a result of 

the analysis of qualitative data; a large majority of participants have the opinion about 

Information Technology course should be covered by a compulsory subject and success 

should be evaluated with the note in this course.  

Keywords: Information Technologies, Primary School, Program Evaluation  

 

GİRİŞ 

 

Çağımızda meydana gelen hızlı gelişmeler eğitim sistemi de dâhil bütün 

toplumsal yapıları etkilemektedir (Uşun, 2000). Bu etkilenmede rol oynayan faktörler; 

demografik faktörler, bilgi patlaması, sosyoekonomik ilişkiler, küreselleşme, sosyal 

talep, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) olarak sınıflandırılabilinir (Alkan, 1998). 

Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan tüm görsel, işitsel, basılı ve 

yazılı araçlar bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) olarak adlandırılmaktadır (Özgen, 

2005). 

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) aracılığıyla gelişme kaydedilen alanlardan 

biri eğitim alanıdır. Bilginin yayılma hızının artması, bilgiye ulaşımın kolaylaşması, 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi bireyin ihtiyaçlarını farklılaştırmaktadır. 

Bilgi çağında bireylerin ihtiyaç duyduğu beceriler; girişimcilik, yaratıcılık, problem 

çözebilme, çok yönlü düşünme vb.dir. Eğitim aracılığıyla bireylere kazandırılacak olan 

bu beceriler, eğitimin niteliğini de değiştirmektedir. Bilgi çağında bilginin geçici 
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olduğu, ansiklopedik bilgiden çok olayları derinliğine kavrama, eleştirel düşünme 

yetenekleri ile öğrenmeyi öğrenmenin vurgulandığı; öğrenmede öğrenci-öğretmen 

etkileşimine önem verildiği ve çok yönlü zihinsel gelişimin hedeflendiği yeni eğitim anlayışı 

egemen olmaktadır (Cerit, 2001).  

Bilgi toplumunda eğitimin amacı; itaatkâr, vasıfsız işçi yetiştirmek değil bilginin 

güç unsuru olduğunu kavramış, bu gücü elinde tutabilmek için var gücüyle çalışan 

kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Bernstein’e (1995) göre bilgi çağında ülkelerin üretim 

amaçları, bireyleri kendilerini geliştirme açısından hiçbir kazanç elde edemeyecekleri 

işlerde, kas güçlerini kullanarak, haftada otuz saat çalıştırıp çok az para vermekle kâr 

elde etmek değil; bireyleri yüksek eğitimden geçirip, zihinsel yeteneklerini 

kullanacakları işlere yönlendirip, bilgi ürettirerek kâr elde etmek olmalıdır. Ülkelerinin 

bu üretim amacına ulaşması için eğitimde kökü değişiklikler gereklidir. 

 Bilgi çağında eğitim alan bireylerden beklenen davranışlar; yaşamları boyunca 

karşılaşacakları problemleri en kısa süre içersinde ve etkin bir şekilde çözebilme, 

problemleri çözüme kavuşturabilmek amacıyla ihtiyaç duydukları ham bilgileri toplayıp 

amaçları doğrultusunda analiz edebilme, problem çözme sürecinde bilgisayar ve diğer 

bilgi-iletişim teknolojilerini kullanabilme, elde ettikleri bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla 

değerlendirebilme olarak sınıflanabilir (Doyle, 1994).  

Yeni bilgi temelli küresel toplumda; dünyanın bilgi birikimi iki-üç yılda bir ikiye 

katlanmakta, her gün yedi bin bilimsel ve teknik makaleler yayınlanmaktadır (Craw, 

2006) Bilginin böylesine bir hızla arttığı küresel toplumlarda bireyin hâlihazırda sahip 

olduğu bilgilerin geçerlilik süresi kısalmaktadır. Dolayısıyla bilgi toplumunda insan, 

“her şeyi bilen insan” olma özelliğini kaybetmekte, “öğrenmeye açık olan insan” olma 

özelliğini kazanmaktadır. Drucker’e (1993) göre bilgi toplumunda bilgiye sahip olan 

herhangi biri yaklaşık dört, beş yılda bir yeni bilgiler elde etmezse eskimiş biri 

varsayılacaktır. Yeni dönemde, nerede nasıl davranması gerektiğinin farkında olan, 

öğrenmeyi öğrenen insanlara ihtiyaç duyulmaktadır (Worlock, 1996). Garavan’a (1997) 

göre öğrenmeyi öğrenmek, yeni düşünce biçimleri oluşturmak ve davranış 

değiştirmekle mümkündür. 

Ülkemizde öğrenmeyi öğrenen insanlara duyulan gereksinim sonucu Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2004 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda mevcut öğretim 

programlarının geliştirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaç doğrultusunda 



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 140-168   http://efdergi.yyu.edu.tr 
 

 

 

143 

143 

yenilenen ilköğretim programlarının önceki programlardan farklılaştığı yönler şöyle 

ifade edilmiştir: 

1. Öğrenmede davranışçı öğrenme yaklaşımından çok bilişsel ve 

yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları dikkate alınmıştır. 

2. Konuların farklı sınıflarda, daha üst düzey hedefler göz önüne alınarak 

öğretilmesi (sarmallık ilkesi) esas alınmıştır.  

3. Derslerin ezbercilikten uzak, eğlenceli, hayatın içinde ve kullanılabilir 

olmasına, bilgi ve becerilere öncelik verilmiştir.  

4. Okulda zamanın büyük bir bölümü, öğrencilerin kendi girişimleriyle 

gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak 

yerine sadece ve sadece yol gösterecekleri etkinliklere ayrılmıştır. 

5. Türkçeyi severek ve istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri ön 

görülmüştür.  

6. Genel olarak program yapısının değişikliklere dinamik bir biçimde uyum 

sağlayabilecek kadar esnek olması öngörülmüştür.  

7. Öğretim programları uluslar arası kıyaslama yapılarak bütünsel olarak ele 

alınmıştır.  

8. Dünya ile entegrasyon ve AB standartları dikkate alınmıştır.  

9. Spor kültürü ve olimpik eğitim, sağlık kültürü, rehberlik ve psikolojik 

danışma, kariyer bilinci geliştirme, girişimcilik, afet ve güvenli yaşam, özel 

eğitim, insan hakları ve vatandaşlık ara disiplinleri programa 

yerleştirilmiştir. 

10. Ölçme ve değerlendirmede sonuçla birlikte süreci de dikkate alan bir anlayış 

benimsenmiştir (Yetkin ve Daşcan, 2006). 

Yukarıda sıralanan değişiklikler doğrultusunda ilköğretim kurumlarında 

okutulan her ders için ayrı öğretim programları geliştirilmiş, dersler “zorunlu” ve 

“seçmeli” olmak üzere iki grupta toplanmıştır.  

1998 yılından itibaren ilköğretim kurumlarında seçmeli ders kapsamında 

okutulan Bilgisayar dersine yönelik olarak hazırlanmış Bilgisayar dersi öğretim 

programının geliştirilmesi faaliyetleri sonucunda, İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 

10.08.2006 tarih ve 17827 sayılı teklif yazısı üzerine geliştirilen programın kademeli 

olarak uygulamaya konulması uygun görülmüştür. 
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 Yapılandırmacı yaklaşım temeli üzerine oturtulan Bilgisayar dersi öğretim 

programı, üç öğrenme alanını içerecek şekilde oluşturulmuştur. Bu öğrenme alanları 

şöyle sıralanmaktadır: Temel İşlemler ve Kavramlar, Bilişim Teknolojilerinin 

Kullanımı, Bilişim Teknolojilerinde İleri Uygulamalar. Bu üç öğrenme alanına ilaveten, 

öğrencilerin bilişim teknolojileri konusundaki bilimsel gelişmelerine yardımcı olmak, 

bilişim teknolojilerinin kullanımı sırasında uyulması gereken sosyal değerleri göz 

önünde bulundurmak amacıyla  “Bilişim Teknolojilerinde Bilimsel Süreç” ve “Bilişim 

Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler” adlı iki öğrenme alanı daha belirlenmiş ve bu iki 

öğrenme alanına ait kazanımlar ise tüm programa dağıtılmıştır (MEB,2006, 9).  

 Bilgisayar dersi öğretim programının uygulanması sırasında öğrenme alanları 

temel, orta ve ileri olmak üzere 3 seviyeye ayrılmış, her üç seviye için “Bilişim 

Teknolojileri Becerileri” belirlenmiş ve programa sekiz basamak olarak uygulanmıştır 

(MEB, 2006, 18). Şekil 1, mevcut Bilgisayar dersi öğretim programının basamak seviye 

ilişkisini yansıtmaktadır. 

 

 Şekil 1: Bilgisayar Dersi Öğretim Programında Basamak-Seviye İlişkisi 

(MEB,2006, 17)   

 İlgili alanyazın incelendiğinde, 2006-2007 öğretim yılından itibaren ilköğretim 

okullarında seçmeli bir ders olarak okutulan Bilgisayar dersi öğretim programının 

değerlendirilmesine ilişkin çeşitli araştırmalar mevcuttur  

 Kılınç ve Demir (2011) tarafından yürütülen çalışmada; ilköğretim okullarında 

seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 6. basamak öğretim programının öğretmen görüşleri 

doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda 

toplanan verilerin analizine göre, öğretmenlerin genel olarak program hakkında olumlu 

görüşe sahip oldukları; ancak kazanımlara ulaşmak amacıyla öğrencilerin sahip olmaları 

gereken ön bilgiler bakımından istenilen düzeyde olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.  
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 Karal, Reisoğlu ve Günaydın (2010) tarafından yürütülen çalışmada; ilköğretim 

Bilişim Teknolojileri dersi müfredatının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 

sonucunda, öğretmenlerin genel olarak yeni programı onayladıkları; içerik, öğrenme-

öğretme süreci ve değerlendirme öğeleriyle ilgili yetersizlikler nedeniyle programı 

uygulamada sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 

 

 Tanataş (2010) tarafından yürütülen çalışmada; ilköğretim seçmeli Bilişim 

Teknolojileri dersi 4. basamak öğretim programının öğretmen görüşlerine göre 

değerlendirmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, Bilişim Teknolojileri dersi 

öğretim programının uygulanması sürecinde öğretmenlere göre: haftalık ders saatinin 

yetersiz olduğu; sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu; dersin notla 

değerlendirilmemesinin öğrencilerin başarısını düşürdüğü ve öğrenciye proje veya 

performans ödevi yaptırmakta sıkıntı yaşattığı; etkinlik CD’sinde yer alan etkinliklerin 

nicelik ve nitelik bakımından yetersiz olduğu; Algoritma Mantığı ve Veri Tabanı 

Programı konularının sınıf seviyesine uygun olmadığı tespit edilmiştir.  

 Aydın (2009) tarafından yürütülen çalışmada; Bilişim Teknolojileri dersinin yeni 

eğitim programının öğretim sürecindeki mevcut durumu ve uygulanmasında karşılaşılan 

güçlükleri öğretmen görüşleriyle ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak 

amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, programın uygulamada yeni olmasından ve 

öğretmenlerin bu konuda hizmet içi eğitim almamalarından kaynaklanan sorunların 

ortaya çıktığı; ayrıca laboratuar imkânlarının yetersizliği, donanım sıkıntısı, kaynak 

eksikliği, haftalık ders saatinin az olması ve sınıfların kalabalık olmasının programın 

başarısını düşürdüğü tespit edilmiştir. Araştırmada, programı uygularken sorun 

yaşamamak için öğretmenlere gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve en kısa zamanda 

laboratuar imkânlarının yenilenmesi önerilerinde bulunulmuştur.  

 Kabakçı, Kurt ve Yıldırım (2008) tarafından yürütülen çalışmada;  bilgisayar ve 

bilgisayar formatör öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri öğretim programının, 

program öğeleri açısından uygunluğuna ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, seçmeli Bilişim Teknolojileri öğretim programının 

öğrencilerin bilişim teknolojilerine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağladığı, 

öğretmenlere rehberlik sağladığı; ancak programında yer alan ünitelerin güçlük derecesi 

ile ünite için ayrılan sürenin yetersiz olduğunu görüşünde oldukları; öğretmenlerin 
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genel olarak öğretim programının kazanımları ve değerlendirme süreçleri ile ilgili 

olumlu görüşe sahip oldukları fakat programın içeriği ve öğretme-öğrenme süreçleri ile 

ilgili kararsız görüşe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Kural Er ve Güven (2008) tarafından yürütülen çalışmada;  ilköğretim 6, 7 ve 8. 

sınıf Bilgisayar dersi programının içeriğine ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmek 

amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin Bilgisayar dersi 

programının içeriğinin bilimsel gelişme ve değişmelere, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve 

hazırbulunuşluklarına uygun olmadığı görüşünde oldukları ve bu nedenle derslerinde, 

mevcut bilgisayar dersi programından tamamen farklı bir program izledikleri 

belirlenmiştir.  

 Yılmaz ve Demirci (2004) tarafından yürütülen çalışmada;  Müfredat Laboratuar 

Okullarında (MLO) 6., 7. ve 8. sınıflarda okutulan seçmeli Bilgisayar dersi 

müfredatında yer alan ünite ve konuların öğrenci ve bilgisayar öğretmenlerinin görüşleri 

alınarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, seçmeli Bilgisayar dersi 

müfredatının revizyondan geçirilmesi gerektiği belirlenmiştir.  

 Çengel (2007) tarafından yürütülen çalışmada; ilköğretim 4. sınıf seçmeli 

Bilgisayar dersi öğretim programını öğrenci, sınıf öğretmeni, bilgisayar öğretmeni ve 

yönetici görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sonuçta, Bilgisayar dersi 

hedeflerinin öğrenci düzeyine uygun olmadığı; programda, internetin araştırma 

amacıyla kullanımı ile ilgili konuların yeterli düzeyde olmadığı; içeriğin farklı sosyo-

ekonomik düzeydeki okullarda farklı işlendiği; bilgisayar laboratuarlarının fiziksel alanı 

ve alt yapısının öğrenme-öğretme süreçlerinde belirleyici olduğu; öğretmenler arasında 

bilgisayar ders kitapları ile ilgili bir görüş birliği bulunmadığı; değerlendirme boyutu ile 

ilgili olarak, bilgisayar dersinin karnede notunun olması yönünde öğretmen ve 

öğrencilerin bir beklentisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

  Yukarıda belirtilen çalışmaların, seçmeli Bilgisayar dersi öğretim programının 

geneli veya programın 4. ve 6. basamaklarına yönelik değerlendirme çalışmaları olduğu 

görülmektedir. Bilgisayar dersi öğretim programının üç seviyeden oluştuğu, bu 

seviyelerin performans göstergelerinin de farklılık arz ettiği bilinmektedir (MEB, 2006, 

14-16). Dolayısıyla beşinci basamakta (orta seviye) olan bir ilköğretim öğrencisi ile 

altıncı basamakta (ileri seviye) olan bir ilköğretim öğrencisinin sahip olması gereken 

performanslar farklıdır. Bu doğrultuda, temel, orta veya ileri seviye gruplarında yer alan 
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öğrencilere yönelik geliştirilmiş öğretim programlarının değerlendirilmesi gereği 

gündeme gelmektedir. Literatür incelendiğinde Bilgisayar dersi 5. basamak öğretim 

programının değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

 Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri, diğer alanlardan çok daha hızlı 

geliştiğinden bilişim teknolojileri öğretim programı öğelerinin sürekli değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, programı uygulayan öğretmenlerin görüşlerine 

başvurulmasının, bilişim teknolojileri öğretim programının geliştirilerek yenilenmesi 

açısından önemli olduğuna inanılmaktadır. Böylelikle Bilişim Teknolojileri öğretim 

programındaki eksik yönlerin tamamlanıp, eğitimde nitelik, verim ve kalitenin 

arttırılabileceği savunulmaktadır (Karal, Reisoğlu ve Günaydın, 2010). Bu doğrultuda 

bu çalışmada ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim 

programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmada, seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim 

programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı 

gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmaktadır: 

Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri dersi (1-8. Sınıflar) 

5. basamak öğretim programının; 

1. Kazanımlarına yönelik görüşleri nelerdir? 

2. Kapsamına yönelik görüşleri nelerdir? 

3. Öğretme-öğrenme sürecine yönelik görüşleri nelerdir? 

4. Değerlendirme öğesine yönelik görüşleri nelerdir? 

5. Geliştirilmesine yönelik görüş ve önerileri nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli; geçmişte ya da halen var olan bir durumu var 

olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 1998, 77).  

Araştırmada nicel ve nitel verilerden yararlanılmıştır. Nicel veriler, araştırmacılar 

tarafından hazırlanan anket formu ile nitel veriler ise anketin her bölümünün sonunda 
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“Programın kazanım/kapsam/öğretme-öğrenme süreci/değerlendirme öğelerine yönelik 

diğer görüş ve önerileriniz nelerdir?” başlığı altındaki açık uçlu sorularla toplanmıştır. 

 

Araştırmanın Çalışma Grubu  

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, Malatya 

ilindeki devlet ilköğretim okullarında İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersini (1-8. 

Sınıflar) okutan 60 Bilişim Teknolojileri öğretmeni oluşturmaktadır.  

 

Araştırmanın Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, ilköğretim seçmeli Bilgisayar dersi (1-8 sınıflar) 5. basamak öğretim 

programlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla gerekli olan 

verileri toplamak için, bu dersi veren öğretmenlere yönelik, araştırmacılar tarafından 

“İlköğretim Bilgisayar Dersi (1-8, Sınıflar) 5. Basamak Öğretim Programının 

Değerlendirilmesi Anketi” geliştirilmiştir.  

Anketin hazırlanma sürecinde öncelikle Bilişim Teknolojileri ile ilgili alanyazında 

bulunan kaynaklar incelenmiştir. Ayrıca seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi ile ilgili 

olarak daha önce yapılmış çalışmalar da incelenerek bir madde havuzu oluşturulmuştur.  

Bu madde havuzundan yararlanarak geliştirilen taslak anket, alan uzmanlarının görüş ve 

önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

Hazırlanan anketin geçerliğini sağlamak amacıyla, anket program geliştirme alanında 

uzman iki öğretim üyesine ve alanında deneyimli dört Bilişim Teknolojileri 

öğretmenine incelettirilmiştir. Yeterli geçerliğe sahip olduğu düşünülen anketin 

güvenirliğini tespit etmek amacıyla da anketi inceleyen öğretmenlerle görüşülmüştür.  

Yapılan bu çalışmaların ardından “Kazanım, Kapsam, Öğretme-Öğrenme Süreci, 

Değerlendirme” alt boyutlarını kapsayan anket, “Kesinlikle Katılmıyorum”, 

“Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” olmak üzere 

5’li likert maddesi şeklinde hazırlanmıştır. Anketin değer aralıkları, olumludan 

olumsuza doğru; 5.00-4.21 aralığı “kesinlikle katılıyorum”, 4.20-3.41 aralığı 

“katılıyorum”, 3.40-2.61 aralığı “kararsızım”, 2.60-1.81 aralığı “katılmıyorum”, 1.80-

1.00 aralığı “kesinlikle katılmıyorum” olarak derecelendirilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 
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Araştırmanın amacı doğrultusunda toplanan nicel veriler “Statistical Package 

For The Social Science SPSS 16.0” paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Verilerin analizinde; frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma hesaplamaları 

kullanılmıştır. 

Araştırmanın nitel verileri ise betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. 

Betimsel analizde amaç; elde edilen bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir 

biçimde okuyucuya sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Betimsel analiz için açık 

uçlu sorulardan elde edilen ham veriler bilgisayar ortamına aktarılarak incelenmiş, 

araştırmacı tarafından anlamlı bölümlere ayrılmış ve kodlanmıştır. Kodlanan bu veriler 

kategorize edilmiş, birbirleriyle benzer olanlar ve anlamlı bir yapı ortaya koyanlar bir 

araya getirilerek temalar saptanmış ve veriler temalara göre yeniden düzenlenmiştir. 

Elde edilen verilerin güvenilirliği için alan ve nitel araştırma bilgisine sahip uzmanların 

görüşlerine de başvurulmuştur. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular, sırayla ilgili alt problemlere göre 

sunulmuş ve analiz sonuçlarına göre yorumlanmıştır.  

Tablo 1’de ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim 

programının kazanımlarına yönelik öğretmen görüşlerine ilişkin frekans, yüzde, 

ortalama ve standart sapma değerleri sunulmaktadır.  

Tablo 1. Seçmeli bilişim teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının 

kazanımlarına ilişkin öğretmen görüşleri 

Seçmeli Bilişim 

Teknolojileri Dersi 5. 

Basamak Öğretim 

Programının 

Kazanımları;  

K
es

in
li

k
le

 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a
ra

rs
ız

ım
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

k
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

_ 

X 
S 

 

 

Sonuç  

f % f % f % f % f % 

Programın genel 

amaçlarıyla tutarlıdır. 
2 

3,

3 
6 

10

,0 
10 

16

,7 
29 

48

,3 
13 

21

,7 

3,

75 

1,

01 

Katılıy

orum 

Öğretmenlerin yorumlama 

hatası yapmalarına engel 

oluşturacak şekilde açık ve 

net ifade edilmiştir. 

0 0 4 
6,

7 
11 

18

,3 
13 

21

,7 
32 

53

,3 

4,

21 

,9

7 

Kesinli

kle 

katılıy

orum 

Ölçülebilir ve 

değerlendirilebilir 
3 

5,

0 
5 

8,

3 
5 

8,

3 
6 

10

,0 
41 

68

,3 

4,

28 

1,

22 

Kesinli

kle 



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 140-168   http://efdergi.yyu.edu.tr 
 

 

 

150 

150 

niteliktedir. katılıy

orum 

Öğrencilerin 

hazırbulunuşluk 

düzeylerine uygundur. 
0 0 2 

3,

3 
11 

18

,3 
17 

28

,3 
30 

50

,0 

4,

25 

,8

7 

Kesinli

kle 

katılıy

orum 

Birbirleri ile tutarlıdır.  

0 0 0 0 4 
6,

7 
24 

40

,0 
32 

53

,3 

4,

46 

,6

2 

Kesinli

kle 

katılıy

orum 

Okulun mevcut çevresel 

koşullar (bilgisayar ve 

internet kullanımı, kaynak 

kitap) içerisinde 

gerçekleştirilebilecek 

niteliktedir. 

13 
21

,7 

1

1 

18

,3 
12 

20

,0 
9 

15

,0 
5 

25

,0 

3,

03 

1,

49 

Kararsı

zım 

Kapsama ait önemli 

davranışları içermektedir. 
0 0 

1

0 

16

,7 
18 

30

,0 
14 

23

,3 
18 

30

,0 

3,

66 

1,

08 

Katılıy

orum 

 

Tablo 1’e göre öğretmenler ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri 5. basamak 

öğretim programının kazanımlarına yönelik genellikle olumlu görüş beyan etmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler; 5. basamak öğretim programının kazanımlarının; 

programın genel amaçları ile turtalı olduğu ( X =3,75), açık ve net bir biçimde ifade 

edildiği ( X =4,21), ölçülebilir ve değerlendirilebilir nitelikte olduğu ( X =4,28), 

öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun olduğu ( X =4,25), birbirleri ile tutarlı 

olduğu ( X =4,46), kapsama ait önemli davranışları içerdiği  ( X =3,66) yönünde olumlu 

görüşe (katılıyorum+kesinlikle katılıyorum) sahiptirler.  

Öğretmenlerin ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri 5. basamak öğretim 

programının kazanımlarına yönelik fikir birliğine varamadıkları tek maddenin 

kazanımların “okulun mevcut çevresel koşullar (bilgisayar ve internet kullanımı, kaynak 

kitap) içerisinde gerçekleştirilebilecek nitelikte” olduğu maddesidir. Öğretmenlerin bu 

maddeye ilişkin “kararsızım” ( X =3,03) şeklinde görüş beyan etmelerinin nedeni; 

bilişim teknolojileri sınıflarında yer alan bilgisayar sayılarının yetersizliği veya bu 

bilgisayarların onarım sorunları olabilir. Nitekim Özoğul (2006) tarafından yürütülen 

çalışmada bilgisayar öğretmenlerinin öğretim alanında teknik açıdan karşılaştıkları en 

büyük sorunun bilgisayarların sık sık arızalanması olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer 

şekilde Eyidoğan (2009) tarafından yürütülen çalışmada da bilişim teknolojileri 
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sınıflarında teknik yetersizlikler olduğu, dolayısıyla bu sınıfların yenilenmesi ve 

bakımlarının yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Tablo 2’de ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim 

programının kapsamına yönelik öğretmen görüşlerine ilişkin frekans, yüzde, ortalama 

ve standart sapma değerleri bulunmaktadır.  

Tablo 2. Seçmeli bilişim teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının 

kapsamına ilişkin öğretmen görüşleri  

Seçmeli Bilişim 

Teknolojileri Dersi 5. 

Basamak Öğretim 

Programının 

Kapsamı;  

K
es

in
li

k
le

 

K
a
tı

lm
ıy

o
r

u
m

 

K
a
tı

lm
ıy

o
r

u
m

 

K
a
ra

rs
ız

ı

m
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

k
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

_ 

X 
S 

 

 

Sonuç  

f  % f  % f  % f  % f  % 

Kazanımlara ulaştırıcı 

niteliktedir. 
0 0 4 

6,

7 
13 

21

,7 
28 

46

,7 
15 25,0 

3,

90 

,8

5 

Katılıyo

rum  

Öğrencilerin 

düzeylerine uygundur.  
15 

25

,0 

2

3 

38

,3 
7 

11

,7 
14 

6,

7 
11 18,3 

2,

55 

1,

41 

Katılmı

yorum 

Gereksiz bilgiler 

içermemektedir. 
0 0 3 

5,

0 
14 

23

,3 
22 

36

,7 
21 35,0 

4,

01 

,8

9 

Katılıyo

rum 

Öğretme-öğrenme 

ilkelerine (basitten 

karmaşığa, kolaydan 

zora, yakından uzağa 

vb) uygun olarak 

hazırlanmıştır.   

0 0 0 0 8 
13

,3 
12 

20

,0 
40 66,7 

4,

53 

,7

2 

Kesinlik

le 

katılıyor

um 

Öğrenciyi ezberden 

uzaklaştırarak 

yaşantılar yoluyla 

öğrenmesine olanak 

sağlamaktadır.  

0 0 0 0 14 
23

,3 
13 

21

,7 
33 55,0 

4,

31 

,8

3 

Kesinlik

le 

katılıyor

um 

Öğrencilerin 

önbilgilerini açığa 

çıkaracak nitelikte 

oluşturulmuştur.  

0 0 4 
6,

7 
4 

6,

7 
16 

26

,7 
36 60,0 

4,

40 

,8

8 

Kesinlik

le 

katılıyor

um 

Konu alanı ile ilgili 

önemli ve güncel 

bilgileri içermektedir.  

0 0 0 0 14 
23

,3 
25 

41

,7 
21 35,0 

4,

11 

,7

6 

Katılıyo

rum 

 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin genel olarak 

ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının 

kapsamına yönelik olumlu görüşe sahip oldukları görülmektedir. Öğretmenler 

programın kapsamının; kazanımlara ulaştırıcı nitelik taşıdığı ( X =3,90), gereksiz 

bilgiler içermediği ( X =4,01), öğretme-öğrenme ilklerine uygun olarak hazırlandığı 
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( X =4,53), öğrenciyi ezberden uzaklaştırarak yaşantılar yoluyla öğrenmesine olanak 

sağladığı ( X =4,31), öğrencilerin önbilgilerini açığa çıkaracak nitelikte oluşturulduğu 

( X =4,40), konu alanı ile ilgili önemli ve güncel bilgileri içerdiği ( X =4,11) yönünde 

olumlu fikir (katılıyorum+ kesinlikle katılıyorum) beyan etmişlerdir.  

Öğretmenler seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim 

programının kapsamına yönelik olumsuz fikir beyan ettikleri tek madde, “programın 

kapsamı öğrencilerin düzeylerine uygundur.” ( X =2,55) maddesidir. Araştırmanın bu 

alt boyutundan elde edilen bulgu literatürdeki diğer araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.  Karal, Reisoğlu ve Günaydın (2009) tarafından yürütülen çalışmada, 

programın içeriğinin öğrencilerin seviyelerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Benzer şekilde Kural Er ve Güven (2008) tarafından yürütülen çalışmada da, 

öğretmenler programda belirtilmiş olan içeriğinin dışına çıktıklarını belirtmişleridir. 

 Tablo 3’te ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. Basamak öğretim 

programının öğretme-öğrenme sürecine yönelik öğretmen görüşlerine ilişkin frekans, 

yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri bulunmaktadır.  

Tablo 3. Seçmeli bilişim teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının 

öğretme-öğrenme sürecine ilişkin öğretmen görüşleri  

Seçmeli Bilişim 

Teknolojileri Dersi 6. 

Basamak Öğretim 

Programının 

Öğretme-Öğrenme 

Süreci;  

K
es

in
li

k
le

 

K
a
tı

lm
ıy

o
r

u
m

 

K
a
tı

lm
ıy

o
r

u
m

 

K
a
ra

rs
ız

ı

m
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

k
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

_ 

X 
S 

 

 

Sonuç  

f  % f  % f  % f  % f  % 

Öğrenmede kalıcılığı 

sağlayacak sayıda 

etkinlik örnekleri 

içermektedir. 

0 0 9 
15

,0 
10 

16

,7 
12 

20

,0 
29 

48

,3 

4,

01 

1,

12 

Katılıyor

um 

Etkinlikler 

öğrencilerin gelişimsel 

özelliklerine 

uygundur. 

18 
30

,0 
20 

33

,3 
7 

11

,7 
9 

15

,0 
6 

10

,0 

2,

41 

1,

33 

Katılmıy

orum 

Etkinlikler 

öğrencilerin derse 

aktif katılımını 

sağlayacak şekilde 

düzenlenmiştir. 

0 0 0 0 13 
21

,7 
14 

23

,3 
33 

55

,0 

4,

33 

,8

1 

Kesinlikl

e 

katılıyor

um 

Etkinlikler 

öğrencilerin üst düzey 

düşünme becerilerini 

0 0 0 0 12 
20

,0 
12 

20

,0 
36 

60

,0 

4,

40 

,8

0 

Kesinlikl

e 

katılıyor
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geliştirici nitelliktedir. um 

Etkinlikler 

öğrencilerin bireysel 

çalışmalarda 

bulunmalarına olanak 

sağlayacak 

niteliktedir.  

6 
10

,0 
9 

15

,0 
10 

16

,7 
8 

13

,3 
27 

45

,0 

3,

68 

1,

43 

Katılıyor

um 

Etkinlikler 

öğrencilerin grup 

çalışmalarında 

bulunmalarına olanak 

sağlayacak 

niteliktedir.  

9 
15

,0 
7 

11

,7 
10 

16

,7 
13 

21

,7 
21 

35

,0 

3,

50 

1,

45 

Katılıyor

um 

Etkinliklerin 

uygulanmasına 

yönelik önerilen süre 

yeterlidir.  

32 
53

,3 
18 

30

,0 
6 

10

,0 
1 

1,

7 
3 

5,

0 

1,

75 

1,

05 

Kesinlikl

e 

katılmıyo

rum 

Kapsamın etkili 

işlenişi için Bilişim 

Teknolojileri dersine 

yönelik ayrılan 

haftalık ders saati 

yeterlidir.  

31 
51

,7 
20 

33

,3 
7 

11

,7 
2 

3,

3 
0 0 

1,

66 

,8

1 

Kesinlikl

e 

katılmıyo

rum 

Kapsamın etkili 

işlenişi için sınıf 

mevcutları makul 

düzeydedir. 

31 
51

,7 
21 

35

,0 
6 

10

,0 
2 

3,

3 
0 0 

1,

65 

,7

9 

Kesinlikl

e 

katılmıyo

rum 

Öğretme-öğrenme 

süreci; öğretmenin 

kapsama uygun 

strateji, yöntem-teknik 

seçmelerine olanak 

tanıyacak 

esnekliktedir. 

0 0 0 0 10 
16

,7 
32 

53

,3 
18 

30

,0 

4,

13 

,6

7 

Katılıyor

um  

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin genel olarak ilköğretim seçmeli Bilişim 

Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının kapsamına yönelik olumlu görüşe 

sahip oldukları görülmektedir. Öğretmenler programının öğretme-öğrenme süreci 

boyutunun öğretmenin kapsama uygun strateji, yöntem-teknik seçmelerine olanak 

tanıyacak esneklikte olduğu ( X =4,13); programda öğrenmede kalıcılığı sağlayacak 

sayıda etkinlik örneklerinin yer aldığı ( X =4,01); etkinliklerin öğrencilerin derse aktif 

katılımını sağlayacak ( X =4,33) ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini 

geliştirici nitellikte olduğu  ( X =4,40); etkinliklerin öğrencilerin bireysel ( X =3,68) ve 
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grup çalışmalarında bulunmalarına olanak sağlayacak nitelikte olduğu ( X =3,50) 

yönünde olumlu fikir (katılıyorum+ kesinlikle katılıyorum) beyan etmişlerdir.  

Araştırmaya katılan öğretmenler programın öğretme-öğrenme sürecine yönelik 

olumsuz görüşlere de sahiptirler. Öğretmenlerin olumsuz görüş beyan ettikleri 

maddelerden biri “etkinlikler öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygundur” ( X =2,41) 

maddesidir. Kuzu ve Yıldırım (2008) tarafından yürütülen çalışmada Seçmeli Bilişim 

Teknolojileri dersi öğretim programının öğretme-öğrenme sürecinin öğrencilerin 

gelişimsel özelliklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretmenler “etkinliklerin uygulanmasına yönelik önerilen süre yeterlidir.” 

( X =1,75) maddesine yönelik olumsuz görüş beyan etmişlerdir. Kabakçı, Kurt ve 

Yıldırım (2008) tarafından yürütülen çalışmada da Seçmeli bilişim teknolojileri dersi 

öğretim programının öğretme-öğrenme sürecinde yer alan etkinlikler için önerilen 

sürenin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretmenler “kapsamın etkili işlenişi için bilişim teknolojileri dersine yönelik 

ayrılan haftalık ders saati yeterlidir.” ( X =1,66) maddesine yönelik olumsuz görüşe 

sahiptirler. Taşkıran (2006) tarafından yürütülen çalışmada, Bilişim teknolojileri 

dersinin ders saatlerinin azalmasının derste yapılması gereken etkinlikleri engellediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Timuçin, Öngöz ve Tatlı (2007) tarafından yürütülen çalışmada 

ilköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi öğretmenlerinin derslerinde düz anlatım 

yöntemlerini kullanma oranlarının arttığı belirtilmiştir. Bu artışın sebebi olarak, 

öğretmenlerin ders saatlerinin az olduğunu belirttikleri ifade edilmiştir.  

Öğretmenler “Kapsamın etkili işlenişi için sınıf mevcutları makul düzeydedir.” 

( X =1,65) maddesine yönelik olumsuz görüşe sahiptirler. Özoğul (2006) tarafından 

yürütülen çalışmada, bilgisayar öğretmenlerinin öğretim alanında karşılaştıkları en 

büyük sorunun sınıf mevcutlarında görülen kalabalıklık olduğu belirtilmiştir.  Bilişim 

teknolojileri dersi öğretim programının amacına ulaşabilmesinde sınıf mevcutlarına 

uygun bilişim teknoloji sınıflarının düzenlemesinin de önemli bir payı vardır. Dirisağlık 

(2007)’ında belirttiği gibi ülkemizde bilişim teknoloji sınıfları okulların öğrenci sayıları 

dikkate almadan düzenlenmekte, bu sınıflarda ders işlerden bilgisayar başına en az 2-3 

öğrenci düşmektedir. Kalabalık sınıflarda öğrenci başına düşen bilgisayar sayısının az 

olması öğrencilerin programda belirtilen etkinlikleri uygulamalarını, bireysel 

çalışmalarda bulunmalarını engelleyebilir.  
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Tablo 4’te ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim 

programının değerlendirme öğesine yönelik öğretmen görüşlerine ilişkin frekans, yüzde, 

ortalama ve standart sapma değerleri bulunmaktadır.  

Tablo 4. Seçmeli bilişim teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının 

değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri  

Seçmeli Bilişim 

Teknolojileri Dersi 5. 

Basamak Öğretim 

Programında; K
es

in
li

k
le

 

K
a
tı

lm
ıy

o
r

u
m

 

K
a
tı

lm
ıy

o
r

u
m

 

K
a
ra

rs
ız

ı

m
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

k
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

_ 

X 
S 

 

 

Sonuç  

f  % f  % f  % f  % f  % 

Kazanımlara uygun 

geleneksel (çoktan 

seçmeli, eşleştirmeli 

ve kısa cevaplı sorular 

vb.) ve çağdaş 

(öğrenci ürün dosyası, 

performans 

değerlendirme, 

kontrol listesi vb) 

değerlendirme 

yaklaşımları 

kullanılmaktadır. 

0 0 0 0 4 
6,

7 
18 30,0 38 63,3 

4,

56 

,6

2 

Kesinli

kle 

katılıyo

rum  

Yer alan ölçme-

değerlendirme araçları 

kazanımların tümünü 

değerlendirebilecek 

niteliktedir.  

0 0 8 
13

,3 
10 

16

,7 
24 40,0 18 30,0 

3,

86 

,9

9 

Katılıy

orum 

Yer alan ölçme-

değerlendirme 

teknikleri 

uygulanabilir 

niteliktedir.  

6 
10

,0 
6 

10

,0 
7 

11

,7 
27 45,0 14 23,3 

3,

61 

1,

23 

Katılıy

orum 

Öngörülen ölçme-

değerlendirme araçları 

öğrencilerin gelişimsel 

özelliklerine 

uygundur. 

2 
3,

3 
6 

10

,0 
8 

13

,3 
24 40,0 20 33,3 

3,

90 

1,

08 

Katılıy

orum 

Programın 

değerlendirme öğesi 

öğrencilerin 

değerlendirme 

sürecine aktif 

katılımını sağlayacak 

niteliktedir.  

0 0 0 0 13 
21

,7 
26 43,3 21 35,0 

4,

13 

,7

4 

Katılıy

orum 
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Programda öngörülen 

ölçme-değerlendirme 

tekniklerinin 

kullanımı için zaman 

yeterlidir.   

3

2 

53

,3 
21 

35

,0 
7 

11

,7 
0 0 0 0 

1,

58 

,6

9 

Kesinli

kle 

katılmı

yorum 

Dersin not ile 

değerlendirilememesi 

öğretmenlerde 

motivasyon 

eksikliğine yol 

açmaktadır.  

0 0 0 0 3 
5,

0 
21 35,0 36 60,0 

4,

55 

,5

9 

Kesinli

kle 

katılıyo

rum 

Dersin not ile 

değerlendirilememesi 

öğrenci başarısının 

düşmesine neden 

olmaktadır.  

0 0 0 0 0 0 24 40,0 36 60,0 
4,

60 

,4

9 

Kesinli

kle 

katılıyo

rum 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin genel olarak 

ilköğretim seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının 

değerlendirme öğesine yönelik olumlu görüşe sahip oldukları görülmektedir. 

Öğretmenler programda; kazanımlara uygun geleneksel ve çağdaş değerlendirme 

yaklaşımlarının kullanıldığını ( X =4,56), programda yer alan ölçme-değerlendirme 

araçlarının uygulanabilir olduğunu ( X =3,61) ve kazanımlarının tümünü 

değerlendirebilecek nitelikte olduklarını ( X =3,86), ölçme-değerlendirme araçlarının 

öğrencilerin gelişim özelliklerin uygun olduğunu( X =3,90), programın değerlendirme 

öğesinin öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif katılımını sağlayacak nitelikte 

olduğunu ( X =4,13) düşünmektedirler. (katılıyorum+ kesinlikle katılıyorum)  

Tablo 4’te öğretmenlerin programın değerlendirme öğesine yönelik olumsuz 

görüşlere sahip oldukları da görülmektedir. Öğretmenler “programda öngörülen ölçme-

değerlendirme tekniklerinin kullanımı için zaman yeterlidir” maddesine yönelik 

“katılmıyorum” yanıtını vererek olumsuz görüş beyan etmişlerdir. Öğretmenlerin yeni 

programlarda yer alan ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulanması konusunda 

sorunlar yaşadıkları, bu sorunların başında da zaman yetersizliğinin yer aldığı çeşitli 

araştırmalarla belirlenmiştir (Acat ve Demir, 2007; Gelbal ve Kelecioğlu, 2007; 

Gömleksiz ve Bulut, 2007; Erdoğan, 2005). 

Öğretmenler bilişim teknolojileri dersinin not ile değerlendirilememesinin 

öğretmenlerde motivasyon eksikliğine yol açtığını belirtmişlerdir. Eyidoğan (2009) 

tarafından yürütülen çalışmada dersin notla değerlendirilememesinin öğretmenlerin 

motivasyonlarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Derslerin notla 
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değerlendirilmesi, öğrencilerin dersi önemsemeleri ve dikkate almalarında tetikletici bir 

rol üstlenebilir. Notla değerlendirilmeyen dersler öğrenciler tarafından önemsiz dersler 

olarak algılanabilir.  Bu durum öğretmenlerde motivasyon eksikliğine yol açabildiği 

gibi öğretmenlerin sınıf yönetiminde zorlanmalarına da sebebiyet verebilir. Nitekim 

Yaprak (2009) tarafından yürütülen çalışmada, bilişim teknolojileri dersinin notla 

değerlendirilmemesinin öğrencilerin dersi önemsiz görmelerine öğretmenlerin de dersi 

anlatma süreçlerinin zorlaşmasına yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretmenler bilişim teknolojileri dersinin not ile değerlendirilememesinin 

öğrenci başarısının düşmesine neden olduğunu düşünmektedirler. Araştırmanın bu alt 

boyutundan elde edilen bilgiler literatürdeki araştırma sonuçları ile paralellik 

göstermektedir (Tanataş, 2010; Varol, 2010).  

 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. 

Basamak Öğretim Programının Geliştirilmesine Yönelik Görüş ve Önerileri   

Nicel verilerin toplanması amacıyla oluşturan anketin her bölümünün sonunda 

“Programın kazanım/kapsam/öğretme-öğrenme süreci/değerlendirme öğelerine yönelik 

diğer görüş ve önerileriniz nelerdir?” başlığı altındaki açık uçlu sorularla araştırmanın 

nitel verileri toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 43’ü bu alana yönelik 

görüş ve önerilerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin görüşleri bilgisayar ortamına 

aktarılarak kodlanmış, kodlanan bu veriler kategorize edilmiş, birbirleriyle benzer 

olanlar ve anlamlı bir yapı ortaya koyanlar bir araya getirilerek temalar saptanmıştır. 

Elde edilen verilerin analizi sonucuna göre oluşturulan temalar: 

1. Bilişim Teknolojileri dersinin zorunlu ders kapsamına alınması gerektiğine 

ilişkin görüşler 

2. Bilişim Teknolojileri dersinin haftalık ders saatlerinin yetersizliğine ilişkin 

görüşler 

3. Bilişim Teknolojileri dersinde etkinliklerin öğrencilerin gelişim düzeylerine 

uygunluğuna ilişkin görüşler 

4. Bilişim Teknolojileri dersinde alternatif değerlendirme tekniklerinin 

kullanılmasına ilişkin görüşler  

5. Sınıf mevutlarının kalabalık olmasına ilişkin görüşler 
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Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Dersinin Zorunlu Ders Kapsamına Alınması 

Gerektiğine İlişkin Görüşleri 

  Araştırmanın nitel verilerinin elde edilmesine yönelik açık uçlu soruları 

yanıtlayan 43 Bilişim Teknolojileri öğretmeninin 35’i (%81) gelişmiş ülkelerin bilgi 

çağını yaşadıklarını, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ise sanayi toplumundan 

bilgi toplumuna geçiş aşamasında olduklarını, bilgi toplumunda rekabet anlayışının 

fazla olduğunu, rekabet ortamıyla mücadele etmek için toplumların teknoloji kullanımı 

konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiği düşüncesine sahiptirler. Katılımcılar bu 

dersin öğrencilerin teknoloji dünyasında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacağını 

düşünerek, seçmeli ders kapsamından çıkarılıp zorunlu ders kapsamına alınması 

gerektiğini ifade etmektedirler.  

 

Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Dersi Haftalık Ders Saatlerinin Yetersizliğine 

İlişkin Görüşleri 

 Katılımcıların 30’u (%70) ilköğretim II. kademe seçmeli Bilişim Teknolojileri 

dersinin haftada bir ders saati olarak yürütülmesinin, bu dersle ilgili temel 

sıkıntılarından biri olduğunu ifade etmektedirler. Araştırmaya katılan öğretmenler, 

dersin haftada bir ders saati olması nedeniyle dersin büyük bir bölümünün konunun 

anlatımına ayırmak zorunda kaldıklarını, öğrencilerin anlatılan konuya yönelik 

uygulama yapmaya zamanlarının olmadığını, bu nedenle ders konuların öğrenciler 

tarafından istenilen düzeyde anlaşılmadığını düşünmektedirler.  

 

Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Dersinde Etkinliklerin Öğrencilerin Gelişim 

Düzeylerine Uygunluğuna İlişkin Görüşleri 

Katılımcıların 20’si (%47) seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak 

öğretim programının öğretme-öğrenme süreci boyutunda yer verilen çeşitli etkinlik 

örneklerinin soyut olduğunu ve görsel materyallerle desteklenmediğini, dolayısıyla bu 

etkinliklerin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olmadığını düşünmektedirler. 

 

Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Dersinde Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin 

Kullanılmasına İlişkin Görüşleri  
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Katılımcıların 12’si (%28) sınıfların kalabalık olması ve ders süresinin 

yetersizliği nedeniyle Bilişim Teknolojileri dersi öğretim programında önerilerin 

alternatif değerlendirme yaklaşımlarının kullanılmasına ilişkin olumlu tutumlara sahip 

olmadıklarını ifade etmişlerdir. Banoğlu ve Yıldız (2007) tarafından yürütülen 

çalışmada da Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin alternatif değerlendirme 

yöntemlerine yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ayrıca Katılımcıların 32’si (%74) seçmeli Bilişim Teknolojileri dersinin notla 

değerlendirilememesi de öğretmenler tarafından olumlu karşılanmamaktadır. 

Öğretmenler dersin not ile değerlendirilmemesinin öğrencilerin dersi önemsiz bir ders 

olarak görmelerine yol açtığını, bu nedenle sınıf ortamında daha rahat tavırlar 

sergilediklerini, kendilerinin de sınıf yöntemini sağlamakta zorlandıklarını 

düşünmektedirler.  

 

Öğretmenlerin Sınıf Mevutlarının Kalabalık Olmasına İlişkin Görüşleri 

 Katılımcıların 23’ü (%53), sınıf mevcutlarının makul düzeyde olmaması, 

Bilişim Teknolojileri sınıflarında bilgisayar sayısının sınıf mevcuduna göre az olması 

nedeni ile öğrencilerin bu derste sorunlar yaşadıklarını ifade etmektedirler. 

Öğretmenler, kalabalık sınıflar nedeniyle iki veya üç öğrenciye bir bilgisayar 

düştüğünü, bu durumda öğrencilerin kazanımlara ulaşma derecelerini 

gözlemleyemediklerini, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek çalışmalarda 

bulunamadıklarını, öğrencilerin etkinlikleri uygularken özgür olamadıklarını ifade 

etmişlerdir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; Bilişim Teknolojileri 

öğretmenlerinin genel olarak Bilişim Teknolojileri dersi 5. Basamak öğretim programın 

kazanım, kapsam, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme öğelerine ilişkin küçük 

olumsuzlukların yanı sıra çoğunlukla olumlu görüşlere sahip oldukları görülmektedir.  

Öğretmenler programın kazanımların programın genel amaçları ile tutarlı 

olduğu, açık ve net bir biçimde ifade edildiği, ölçülebilir ve değerlendirilebilir nitelikte 

olduğu, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun olduğu, birbirleri ile tutarlı 

olduğu, kapsama ait önemli davranışları içerdiği yönünde olumlu görüşe sahiptirler. 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin programın kazanımlarına yönelik olumsuz görüşe 

sahip oldukları da görülmektedir. Öğretmenler kazanımların “okulun mevcut çevresel 

koşullar (bilgisayar ve internet kullanımı, kaynak kitap) içerisinde gerçekleştirilebilecek 

nitelikte” olduğu maddesine ilişkin olumsuz fikir beyan etmişlerdir. 

Öğretmenler, Bilişim Teknolojileri 5. basamak öğretim programının kapsamının 

kazanımlara ulaştırıcı nitelik taşıdığı, gereksiz bilgiler içermediği, öğretme-öğrenme 

ilklerine uygun olarak hazırlandığı, öğrenciyi ezberden uzaklaştırarak yaşantılar yoluyla 

öğrenmesine olanak sağladığı, öğrencilerin önbilgilerini açığa çıkaracak nitelikte 

oluşturulduğu, konu alanı ile ilgili önemli ve güncel bilgileri içerdiği yönünde olumlu 

görüşe sahiptirler. Ancak öğretmenler “Programın kapsamı öğrencilerin düzeylerine 

uygundur.” maddesine yönelik “katılmıyorum” görüşünde bulunarak kapsama yönelik 

olumsuz görüş de beyan etmişlerdir.  

Öğretmenler programının öğretme-öğrenme süreci boyutunun öğretmenin 

kapsama uygun strateji, yöntem-teknik seçmelerine olanak tanıyacak esneklikte olduğu, 

programda öğrenmede kalıcılığı sağlayacak sayıda etkinlik örneklerinin yer aldığı, 

etkinliklerin öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak ve öğrencilerin üst düzey 

düşünme becerilerini geliştirici nitellikte olduğu, etkinliklerin öğrencilerin bireysel ve 

grup çalışmalarında bulunmalarına olanak sağlayacak nitelikte olduğu yönünde olumlu 

fikir beyan etmişlerdir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, programın öğretme-öğrenme sürecinde yer 

alan etkinliklerin öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun olduğu; etkinliklerin 

uygulanmasına yönelik önerilen sürenin yeterli olduğu; kapsamın etkili işlenişi için 

Bilişim Teknolojileri dersine yönelik ayrılan haftalık ders saatinin yeterli olduğu; 

kapsamın etkili işlenişi için sınıf mevcutları makul düzeyde olduğuna ilişkin olumsuz 

görüşlere sahiptirler. 

Öğretmenlerin programın değerlendirme öğesine yönelik olumlu görüşe sahip 

oldukları görülmektedir. Öğretmenler programda; kazanımlara uygun geleneksel ve 

çağdaş değerlendirme yaklaşımlarının kullanıldığını, programda yer alan ölçme-

değerlendirme araçlarının uygulanabilir olduğunu ve kazanımlarının tümünü 

değerlendirebilecek nitelikte olduklarını, ölçme-değerlendirme araçlarının öğrencilerin 

gelişim özelliklerin uygun olduğunu, programın değerlendirme öğesinin öğrencilerin 

değerlendirme sürecine aktif katılımını sağlayacak nitelikte olduğunu düşünmektedirler.  
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Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının değerlendirme 

öğesine ilişkin öğretmenlerin olumsuz görüş belirttikleri maddelerden biri, “Programda 

öngörülen ölçme-değerlendirme tekniklerinin kullanımı için zaman yeterlidir.” 

maddesidir. Ayrıca öğretmenler dersin not ile değerlendirilememesinin öğretmenlerde 

motivasyon eksikliğine yol açtığını ve öğrenci başarısının düşmesine neden olduğunu 

da düşünmektedirler. 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

1. Seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının içeriği 

yeniden incelenmeli, alan uzmanlarının görüşleri alınarak programdaki 

öğrenci düzeyine uygun olmadığı düşünülen konular programdan çıkarılmalı 

veya öğrenci düzeyine uygun hale getirilmelidir. 

2. Programda yer alan etkinlik örnekleri somutlaştırılmalı, görsel materyallerle 

desteklenerek öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun hale getirilmelidir. 

3. Programda yer alan etkinlik örneklerinin ve ölçme-değerlendirme 

tekniklerinin kullanımı için haftalık ders saati bir saatten iki saate 

çıkarılmalıdır.  

4. Bilişim teknolojileri dersinin notla değerlendirilmemesi öğretmenlerin 

motivasyonlarını olumsuz etkilediği ve öğrenci başarısını düşürmesine yol 

açtığı nedeni ile dersin notla değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

5. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin alternatif değerlendirme tekniklerine 

yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri için, öğretmenlere bu tekniklerin 

öğrencilerin gelişimlerine olan katkıları konusunda seminer verilebilinir. 

6. Bilişim teknolojileri sınıflarının bakımları sürekli yapılmalı, bilgisayar 

sayıları her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde arttırılmalıdır.  

7. Nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre bilişim teknolojileri dersi seçmeli 

ders kapsamından çıkarılıp zorunlu ders kapsamına alınmalıdır.  

 

MAKALENİN BİLİMDEKİ KONUMU 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı  
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MAKALENİN BİLİMDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ 

Bu araştırmada; Bilişim Teknolojileri Dersi öğretmenlerine sorulan Bilişim 

Teknolojileri dersi (1-8. Sınıflar) 5. basamak öğretim programının; 

1. Kazanımlarına yönelik görüşleri nelerdir? 

2. Kapsamına yönelik görüşleri nelerdir? 

3. Öğretme-öğrenme sürecine yönelik görüşleri nelerdir? 

4. Değerlendirme öğesine yönelik görüşleri nelerdir? 

5. Geliştirilmesine yönelik görüş ve önerileri nelerdir? 

sorularına dayalı elde edilen nicel veriler; Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin 

genel olarak Bilişim Teknolojileri dersi 5. Basamak öğretim programın kazanım, 

kapsam, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme öğelerine ilişkin olumlu görüşlere 

sahip olduklarını ortaya koymuştur.   
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İLKÖĞRETİM BİLGİSAYAR DERSİ (1-8. SINIFLAR) 5. BASAMAK ÖĞRETİM 

PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ  

Açıklama: Aşağıda Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak 

öğretim programının kazanımları ile ilgili ifadeler yer 

almaktadır. Lütfen bu kazanımlara yönelik görüşlerinizi 

belirtiniz. Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak 

Öğretim Programının Kazanımları; K
es

in
li

k
le

 

k
at

ıl
m

ıy
o

ru
m
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at
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m

ıy
o

ru
m

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

k
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o
ru

m
 

1. Programın genel amaçlarıyla tutarlıdır.      

2. Öğretmenlerin yorumlama hatası yapmalarına engel 

oluşturacak şekilde açık ve net ifade edilmiştir. 

     

3. Ölçülebilir ve değerlendirilebilir niteliktedir.      

4. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine uygundur.      

5. Birbirleri ile tutarlıdır.       

6. Okulun mevcut çevresel koşullar (bilgisayar ve internet 

kullanımı, kaynak kitap) içerisinde gerçekleştirilebilecek 

niteliktedir. 

     

7. Kapsama ait önemli davranışları içermektedir.      

Programın kazanımlarına yönelik diğer görüş ve önerileriniz nelerdir? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Açıklama: Aşağıda Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak 

öğretim programının kapsamı ile ilgili ifadeler yer 

almaktadır. Lütfen programın kapsamına yönelik 

görüşlerinizi belirtiniz. Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 

5. Basamak Öğretim Programının Kapsamı; K
es

in
li

k
le
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at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

k
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

1. Kazanımlara ulaştırıcı niteliktedir.      

2. Öğrencilerin düzeylerine uygundur.       

3. Gereksiz bilgiler içermemektedir.      

4. Öğretme-öğrenme ilkelerine (basitten karmaşığa, 

kolaydan zora, yakından uzağa vb) uygun olarak 

hazırlanmıştır.   

     

5. Öğrenciyi ezberden uzaklaştırarak yaşantılar yoluyla 

öğrenmesine olanak sağlamaktadır.  
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6. Öğrencilerin önbilgilerini açığa çıkaracak nitelikte 

oluşturulmuştur.  

     

7. Konu alanı ile ilgili önemli ve güncel bilgileri 

içermektedir.  

     

Programın kapsamına yönelik diğer görüş ve önerileriniz nelerdir? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Açıklama: Aşağıda Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak 

öğretim programının öğretme-öğrenme süreci ile ilgili 

ifadeler yer almaktadır. Lütfen programın öğretme-öğrenme 

sürecine yönelik görüşlerinizi belirtiniz. Seçmeli Bilişim 

Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programının; K
es

in
li

k
le

 

k
at
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m
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k
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o
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m
 

1. Öğrenmede kalıcılığı sağlayacak sayıda etkinlik 

örnekleri içermektedir. 

     

2. Etkinlikler öğrencilerin gelişimsel özelliklerine 

uygundur. 

     

3. Etkinlikler öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak 

şekilde düzenlenmiştir. 

     

4. Etkinlikler öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini 

geliştirici nitelliktedir. 

     

5. Etkinlikler öğrencilerin bireysel çalışmalarda 

bulunmalarına olanak sağlayacak niteliktedir.  

     

6. Etkinlikler öğrencilerin grup çalışmalarında 

bulunmalarına olanak sağlayacak niteliktedir.  

     

7. Etkinliklerin uygulanmasına yönelik önerilen süre 

yeterlidir.  

     

8. Kapsamın etkili işlenişi için Bilişim Teknolojileri dersine 

yönelik ayrılan haftalık ders saati yeterlidir.  

     

9. Kapsamın etkili işlenişi için sınıf mevcutları makul 

düzeydedir. 

     

10. Öğretme-öğrenme süreci; öğretmenin kapsama uygun 

strateji, yöntem-teknik seçmelerine olanak tanıyacak 

esnekliktedir. 

     

Programın öğretme-öğrenme sürecine yönelik diğer görüş ve önerileriniz nelerdir? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Açıklama: Aşağıda Bilişim Teknolojileri dersi 5. basamak 

öğretim programının değerlendirme öğesi ile ilgili ifadeler 

yer almaktadır. Lütfen programın değerlendirme öğesine 

yönelik görüşlerinizi belirtiniz. Seçmeli Bilişim 

Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programının; K
es

in
li

k
le
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1. Kazanımlara uygun geleneksel (çoktan seçmeli, 

eşleştirmeli ve kısa cevaplı sorular vb.) ve çağdaş 

(öğrenci ürün dosyası, performans değerlendirme, 

kontrol listesi vb) değerlendirme yaklaşımları 

kullanılmaktadır. 

     

2. Yer alan ölçme-değerlendirme araçları kazanımların 

tümünü değerlendirebilecek niteliktedir.  

     

3. Yer alan ölçme-değerlendirme teknikleri uygulanabilir 

niteliktedir.  

     

4. Öngörülen ölçme-değerlendirme araçları öğrencilerin 

gelişimsel özelliklerine uygundur. 

     

5. Programın değerlendirme öğesi öğrencilerin 

değerlendirme sürecine aktif katılımını sağlayacak 

niteliktedir.  

     

6. Programda öngörülen ölçme-değerlendirme tekniklerinin 

kullanımı için zaman yeterlidir.   

     

7. Dersin not ile değerlendirilememesi öğretmenlerde 

motivasyon eksikliğine yol açmaktadır.  

     

8. Dersin not ile değerlendirilememesi öğrenci başarısının 

düşmesine neden olmaktadır.  

     

Programın değerlendirme öğesine yönelik diğer görüş ve önerileriniz nelerdir? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 



İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞSEL GELİŞİM 

ALANINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK 

BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
*
 

 

Tuncay CANBULAT** 

                                       Abdurrahman İLĞAN*** 

 

 

                                                    ÖZET 

 

Bu araştırmada, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyleri ile öğrencilerinin akademik başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma 

kapsamında, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında çalışan  63 sınıf öğretmeni ve 1132 

öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin bilişsel gelişim bilgi düzeylerini 

belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Bilişsel Gelişim Bilgi Testi”, 

öğrenci akademik başarılarını belirlemek için ise okullarca uygulanan “Öğrenci Başarı 

Testi” kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda ana probleme ilişkin ham 

verilerin analizi çerçevesinde; betimsel istatistikler, Mann Whitney U Testi, Kruskal 

Wallis H Testi ve Korelasyon analizleri kullanılmıştır.  

Araştırma sonucuna göre, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyleri ile öğrencilerin genel akademik başarı düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif 

ve anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca, öğretmenlerin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyleri ile Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen ve Teknoloji 

dersleri akademik başarıları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeylerinin öğrencilerinin akademik başarılarıyla önemli derecede ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak, sınıf öğretmenlerinin bilişsel 

gelişim alanındaki bilgi düzeylerini geliştirici çalışmaların yapılmasının öğrencilerin 

akademik başarılarını arttıracağı söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Gelişim, Sınıf Öğretmeni, İlköğretim öğrencisi, Akademik 

Başarı     

                

                                                 
* Bu çalışma Tuncay Canbulat’ın 2009 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinin bir bölümünün özetlenmesiyle hazırlanmıştır.  
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**Yrd. Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, abdurrahmanilgan@gmail.com 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL OF THE PRIMARY 

CLASS TEACHERS` IN THE COGNITIVE DEVELOPMENT FIELD AND 

ACADEMIC SUCCESS OF THEIR STUDENTS 

 

ABSTRACT 

 

 In this research, it is aimed to determine the relationship between knowledge 

level of the primary class teachers` in the cognitive development field and academic 

success of their students. This research is designed in the relational analysis model. For 

the research, 2008-2009 teaching year, 63 class teachers and 1132 students has been 

reached. In the study, in order to determine the knowledge level of the educators about 

cognitive development, “cognitive development knowledge test” that is  developed by 

the researchers has been employed. In order to determine academic success of the 

students, "Student Achievement Test" that is applied in the schools is used. In 

accordance with the aims of the research, descriptive statistics, Mann-Whitney U Test, 

Kruskal-Wallis H test and correlation analysis were used within the framework of the 

raw data analysis related with the problem. 

            According to research findings, there is a positive, medium level and meaningful 

relation between the knowledge level of the primary class teachers in the cognitive 

development level and the general academic success level of their students. Moreover, 

positive, medium level and meaningful relation has been found between the knowledge 

level of the teachers in the cognitive development level and the courses such as Life 

Knowledge, Turkish, Social Studies, Mathematics and Science and Technology at the 

secondary level. These results shows the primary class teachers’ knowledge level is 

significantly related with the students' academic achievement. Based on the findings 

obtained, it can be said that doing some studies on developing the primary teachers` 

knowledge level in the areas of cognitive development will improve students' academic 

success efforts. 

 

Key Words:  Cognitive Development, Primary Class Teachers, Primary Student, 

Academic Success 
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GİRİŞ 

 

 Günümüzde, bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda 

gereksinim duyulan yetişmiş insan gücünün sağlanmasında en etkin kaynak olarak 

örgün eğitim görülmektedir. Örgün eğitim içerisinde ilköğretim 1–5. sınıfları kapsayan 

eğitim süreci; ilköğretim 6-8. sınıflara ve dolaylı olarak ortaöğretim ve yükseköğretime 

öğrenci hazırlayan bir öğrenim basamağıdır.  Birey ilköğretimden sonra eğitimine 

devam etmeyebilir. Öyleyse, ilköğretim bir bireyin tek başına yaşamını sürdürebilmesi, 

mutlu olabilmesi, hatta toplumsal kalkınmaya katkıda bulunabilmesi için bilmesi 

gerekenlerin öğrenildiği ya da öğretildiği bir öğrenim basamağıdır. Ayrıca ilköğretim 1-

5. sınıflar arası dönem çocuklar için; düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, eleştirme, 

analiz sentez yapma ve değerlendirme
 
gibi üst düzey bilişsel becerilerin kullanımının ve 

öğretiminin yapıldığı bir dönemdir. Bu dönem bireyin yaşamı bakımından çok önemli 

ve stratejik bir dönem olma özelliği taşımaktadır (Eraslan, 2008). Bu nedenle ilköğretim 

1-5. sınıflarında  görev yapan sınıf öğretmenleri çok önemli bir görev üstlenmektedir. 

Gelişim psikolojisi açısından düşünüldüğünde de ilköğretim yıllarını kapsayan 

çocukluk dönemi çok önemlidir. Bu dönemde öğrenim gören öğrenciler 7–11 yaşları 

arasındadır ve Piaget’e göre bu dönemdeki çocuklar “somut işlemler”, Erikson’a göre 

ise “başarıya karşı başarısızlık duygusu” dönemindedir. Ayrıca, bu dönemin ileriki 

gelişim dönemleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu kabul edilir (Küçükkaragöz, 

2011). Bunun için, çocuğun gelişim özelliklerinin bilinmesi önemlidir ve çocuğun 

gelişimini birçok açıdan incelemek gerekir (Aydın, 2003).  Temel gelişim alanlarını 

bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal, sanatsal ve ruhsal şeklinde sıralayabiliriz. 

Sıralanan tüm gelişim ve değişimler bir bütünlük içinde birbirlerini etkilemektedir. Bu 

alanlar içinde bilişsel gelişim, çocuğun dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan, aktif 

bilişsel faaliyetlerdeki gelişimi ifade etmektedir. Bilişsel gelişimle ilgili önemli 

çalışmalarda bulunun Piaget, insan gelişimini zihnin gelişmesiyle açıklamaktadır. 

Piaget’in çalışmalarına eleştiriler olmakla birlikte, günümüzde geçerliliğini 

sürdürmektedir. Piaget’ye göre çocuk, dünyanın pasif alıcısı değil, aksine bilgiyi 

kazanırken etkin bir role sahiptir. Piaget genel olarak, değişik yaşlardaki çocukların 

birbirlerinden farklı oluşunu ve bu farklılığın nedenlerini incelemiş ve bireyin dünyayı 

yorumlamasını sağlayan bilişsel süreçleri açıklamaya çalışmıştır (Senemoğlu, 2005). 

Dönemin kritik önemi ve her çocuğun birbirinden farklı bir bilişsel yapı ve yeteneklerle 
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dünyaya geldiği düşünüldüğünde; çocukların bilişsel özelliklerinin tanınması, onların 

sağlıklı bir gelişim göstererek başarıya ulaşmaları ve nitelikli bir bilişsel donanıma 

sahip olmaları çok önemli görülmektedir (Demircioğlu, Kadıoğlu ve Ayas, 2000). 

Ayrıca, çocuklara öğretim etkinlikleri hazırlarken onların bireysel farklılıklarının göz 

önünde bulundurulması gerektiği, bunun da ancak çocukların gelişim özelliklerini, 

özellikle de bilişsel gelişim özelliklerini ve bu süreci bilmekle olabileceği 

düşünülmektedir (Ömeroğlu ve Kandır, 2007). Bu anlamda çocukların eğitim ve 

öğretiminden sorumlu olduğu kadar bütün yönleriyle gelişimlerinden de sorumlu olan 

bir sınıf öğretmeni, öğrencilerinin bilişsel kapasitelerini iyi bilmeli ve ders programını 

ona göre düzenlemelidir (Hsueh, 1997). Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 17 Nisan 2006 tarihli ve 1870 sayılı

yönetmelikle belirlenen “Öğretmenlik Mesleğinin Genel Yeterlikleri” arasında yer alan 

“öğrencinin gelişim özelliklerini tanıma” bölümünde; “Öğretmen; öğrencinin fiziksel, 

sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel gelişimine ait düzeyini, öğrenme biçimlerini, 

güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmelidir” denmektedir (MEB, 2006). 

 Alanyazın araştırmaları sonucu; öğretmenlerin insan gelişimi konusundaki 

yeterliliklerine ve bu yeterliliğin eğitim ortamındaki etkilerinin incelenmesine yönelik 

araştırma sayısının sınırlı olduğu görülmüştür. Yapılan bazı araştırmalar ise şöyledir: 

Kinawong (1983) Tayland’lı öğretmenlerin öğrencilerinin bilişsel gelişimi hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmadıkları ve bu konudaki bilgilerinin öğrenci başarısını etkilediği sonucuna 

ulaşmıştır. Richards (1984), öğrencilerin akademik başarısı üzerine yaptığı araştırmasında 

ise; öğrencilerin bilişsel gelişimlerini destekleyecek faaliyetlerin (bu faaliyetleri öğretmen 

ve yakın çevresi yapmaktadır) öğrencinin akademik başarısını etkilediği sonucuna 

ulaşmıştır. Smith’in (2001) “personel geliştirme faaliyetlerinde öğretmen algılamaları” 

başlıklı araştırmasında, öğretmenlerin gelişim konularında yetersiz oldukları ve bunun 

öğrenci başarısını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Brendel, Kolbert ve Foster 

(2002) araştırmalarında; öğrencilerin bilişsel gelişimine uygun olarak geliştirilen öğretim 

metotlarının öğrenci başarısını artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Yine, Parker’ın (2009) 

“yapılandırmacı öğrenme ortamı” adlı araştırmasında bilişsel gelişime dayalı yapılan 

öğretimin öğrencinin akademik performansı ile yakından ilişkili olduğu ortaya konmuştur. 

Türkiye’de Çepni ve Özsevgeç’in (2006) 59 Fen ve Teknoloji öğretmeni üzerinde 

yaptıkları araştırmada; öğretmenlerin öğrencilerinin bilişsel seviyelerinin üzerinde ya da 

altında yaptıkları bir değerlendirmenin, öğrencilerin bilişsel seviyelerine katkı
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sağlamadığını, böyle bir değerlendirme yönteminin onların özgüven duygularını

yıktığını, başarısızlık duygusuna kapılarak onların derslerden uzaklaşmalarına ve sahip 

oldukları becerilerinin körelmesine neden olduğunu belirtmişlerdir. Özmen ve 

Karamustafaoğlu (2006) yaptıkları araştırmalarında; öğretmenlerin öğrencilerin bilişsel 

gelişim seviyelerine göre konu anlatımı ve soru hazırlamada yetersiz olduklarını kabul 

ettikleri ve öğretmenlerin bu konudaki eksikliklerinin öğrenci başarısını etkilediği 

sonucuna ulaşmışlardır. 

Alanyazında, çocukların öğrenme gereksinimlerinin gerektiği gibi 

karşılanabilmesi için çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Çocukların eğitimde önemli rol 

oynayan anne, baba ve öğretmenlerin bu konuda ne kadar yeterli ve bilgili olduğunun 

tespitine yönelik çalışma sayısının literatür tarama sonuçlarına göre çok az olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada; sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim 

alanındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi ile bu düzeyin öğrencilerinin akademik 

başarılarıyla ne derecede ilişkili olduğunun tespiti amaçlanmıştır. Bu araştırmanın 

sonucunda elde edilen bulgulardan özellikle; sınıf öğretmenlerinin çocukların bilişsel 

gelişim özelliklerini bilmesinin, çocukların başarısıyla ne derecede ilişkili olduğunun 

belirlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca, ilköğretim 1-5. sınıf çocukların bilişsel 

gelişimiyle ilgili olanların başında gelen sınıf öğretmenlerine, kendilerinin bu konudaki 

yeterliliklerini görmeleri ve varsa eksikliklerin giderilmesi açılarından önemli olacağı 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın genel sonuçlarının ise; çocukların akademik başarıları 

için anne, baba ve özellikle sınıf öğretmenlerine katkı sağlayacağı umulmakta, bu 

konuda yapılacak yeni araştırmalar için kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim 

alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin akademik başarıları arasında ilişki olup 

olmadığını belirlemektir. 

Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki alt amaçlara cevap aranmıştır: 

1. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri, 

cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına, meslekteki hizmet sürelerine göre anlamlı 

farklılıklar göstermekte midir? 

2. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin genel akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? 
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3. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? 

4. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Türkçe Dersi akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? 

5. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? 

6. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Matematik Dersi akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? 

7. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın katılımcıları, araştırmada 

kullanılan ölçme araçları, verilerin toplama süreci ve analizine yer verilmiştir. 

Araştırma Modeli  

  İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu 

çalışmada varolan bir durumu, varolduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, “iki ya da daha fazla değişken 

arasında birlikte değişim varlığını belirlemeyi amaçlayan araştırma modeli” olarak 

tanımlanmaktadır (Karasar, 2004: 81). 

Evren ve Örneklem 

Evren ve örnekleme ait bilgiler Tablo 1’de verilmektedir. 

 
Tablo 1: Evren ve örnekleme ait veriler 

 

Katılımcılar 

Evren* Örneklem 

N n % 

Sınıf Öğretmeni 146 63 43.15 

İlköğretim Öğrencisi 2678 1132 42.27 

*Manisa İli Demirci İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü 2009 verilerinden alınmıştır. 

 

  Araştırmanın katılımcıları, ilköğretim 3, 4 ve 5. sınıfta öğrenim görmekte olan 

1132 öğrenci ve onların 63 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde 

basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örneklemde evreni 

oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her 
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elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arıkan, 2004: 141). Örneklem almada, örneklemin 

alındığı evreni temsil etmesi önemlidir. Bu durumda, hangi büyüklükteki bir örneklemin 

evreni temsil edebileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Alınan örneklemin evreni temsil 

yeterliği bulunmadığında örnekleme hatası olur (Balcı, 2005: 91). Betimsel 

araştırmalarda minimum % 10 örneklem alındığı, küçük evrenlerde ise % 20 örneklem 

büyüklüğüne ihtiyaç duyulduğu ve korelasyon çalışmalarında en az 30 eleman gerekli 

olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, örneklem büyüklüğünün fazla olması sonuçların 

güvenilirliğini artırmaktadır (Arlı ve Nazik, 2001: 77). Tablo 1 incelendiğinde örneklem 

büyüklüğünün, sonuçların evrene genellenebilmesi açısından yeterli olduğu 

görülmektedir. 

Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçları 

Bu çalışmada iki farklı uygulama yapılmıştır. Birinci uygulama sınıf 

öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgilerinin belirlenmesini, ikinci uygulama 

ise ilköğretim birinci kademe 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının 

belirlemesini içermektedir. “Bilişsel Gelişim Bilgi Testi’nin” geliştirilmesi amacıyla, 

alandaki test ve ders kitapları taranmıştır. Soruların bir kısmı olduğu gibi, bir kısmı 

değiştirilerek alınmış, bir kısmı da araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Temel bilişsel 

gelişim kurallarını ve ilköğretim öğrencilerinin yaşadığı bilişsel gelişimle ilgili her bir 

süreci ölçecek şekilde hazırlanan sorular için, ilk aşamada 42 sorudan oluşan bir madde 

havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunda bulunan 42 soru alan uzmanlarının 

görüşlerine sunulmuş, uzman görüşleri doğrultusunda bazı sorular ölçekten çıkarılmış, 

bazı sorular ise düzeltilmiştir. Böylece, 30 soruluk bir test uygulanabilir hale 

getirilmiştir. Bu başarı testinin puanlandırılması, bir öğretmenin en düşük “0”, en 

yüksek “100” puan alabileceği şekilde yapılmıştır.  

Araştırmada kullanılan “Bilişsel Gelişim Bilgi Testi’nin” Kuder Richardson-20 

güvenirlik katsayısı 0,83 olarak bulunmuştur. Tan (2006: 286), 15-30 maddeli testler 

için 0.50 kadar düşük bir Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısının yeterli olacağını 

belirtmiştir. Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısının hesaplanması için uygulama 

yapılacak ayrı bir öğretmen grubuna ulaşmanın zorluğundan dolayı, güvenirliğin 

hesaplanmasında uygulama yapılan öğretmenlerin test sonuçları kullanılmıştır. 
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Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısının hesaplanmasına ilişkin kullanılan 

veriler Tablo 2’de verilmektedir.  

Tablo 2: Bilişsel gelişim bilgi testi ile ilgili madde analizi sonuçları 

n Soru Sayısı X  
Ss ∑pj.qj r 

63 30 64.31 5.98 6.82 0.83 

 

Tablo 2’de soru sayısı, öğretmenlerin “Bilişsel Gelişim Bilgi Testi’nden” 

aldıkları puanlarının aritmetik ortalaması, standart sapma, madde varyanslarının toplamı 

ve güvenirlik sonucu görülmektedir.  

Öğrencilerin akademik başarılarının belirlenmesi için ise; Demirci ilçe merkezi 

ve köylerinin ilköğretim okullarında Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

“Kaynak Yayınlarına” hazırlatılıp, uygulanan deneme sınavının sonuçları kullanılmıştır. 

Sınav 14.12.2008 tarihinde, sınıf öğretmenlerinin gözetiminde yapılmıştır. Sınavın 

öğrencilerin başarılarını yansıtıp-yansıtmadığıyla ilgili olarak soruların araştırmacı ve 

sınıf öğretmenlerince incelenmesi neticesinde; soruların öğrencilerin başarısını ölçtüğü 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca, yayınevinin yaptığı diğer sınavlar ve yayınları da süreç 

içerisinde araştırılmış ve sınav sonuçlarının kullanılmasına karar verilmiştir. 

Öğretmenlere uygulanan bilişsel gelişim alanındaki bilişsel bilgi düzeyi ölçeği, deneme 

sınavlarının yapıldığı okulların sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. 

Veri Toplama Süreci ve Analizi 

“İlköğretim sınıf öğretmenlerin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin akademik başarıları arasındaki ilişki” başlıklı araştırma için kullanılacak 

verilerin toplanması için ilgili kurumlardan izin alınmış ve uygulamalar 

gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma verilerine yönelik istatistik yöntemlere karar verilirken, örneklem 

grubunun normal dağılım ve homojenlik durumlarına göre yapılan sınamalar göz 

önünde bulundurulmuştur. Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda ve araştırmanın 

amaçları doğrultusunda ana probleme ilişkin ham verilerin analizi çerçevesinde; 

betimsel istatistikler, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi ve Korelasyon 

Analizleri kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2005).  Korelasyon hesaplamalarında, ilişkinin 

büyüklüğü, ±0.4 – 0.7 arasında hesaplanan katsayılar orta düzey, bu değerden büyük 

olan katsayılar yüksek düzey ve bu değerden küçük olan katsayılar düşük düzey olarak 



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Aralık 2011,Cilt:VIII,Sayı:I,169-189  http://efdergi.yyu.edu.tr 
 

177 

kabul edilmiştir (Köklü ve Büyüköztürk, 2000: 7). Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 

olarak alınmıştır.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Bu bölümde, ilköğretim sınıf öğretmenlerine uygulanan “bilişsel gelişim başarı 

ölçeği” ve öğrencilere uygulanan deneme sınavı sonuçlarının bulgularına dayanarak; 

ilköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin akademik başarıları arasında ilişki olup olmadığına ilişkin sonuçlara yer 

verilmiştir.  

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

cinsiyetleri, öğrenim durumları ve meslekteki hizmet süreleri arasındaki ilişkiye 

ilişkin bulgular 

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin 

cinsiyetlerine göre sonuçları Tablo 3’de verilmektedir. 

 
Tablo 3: İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin cinsiyetlerine göre 

U-testi sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

n 

Bilişsel Puan 

Sıra Ortalaması 

 

Sıra Toplamı 

 

U 

 

p 

Erkek 35 32.66 1143 467 .749 

Bayan 28 31.18 873 

 

Tablo 3 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeylerinin, cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. Erkek 

öğretmenlerin bilişsel gelişim alanındaki puanlarının ortalaması 32.66 iken, bu değer 

bayan öğretmenler de 31.18 olarak gerçekleşmiştir. Aradaki sayısal fark, istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu bulgu, erkek ve bayan öğretmenlerin bilişsel gelişim 

alanındaki bilgi düzeyi puanlarının benzer düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin 

öğrenim düzeylerine göre sonuçları Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4: İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin öğrenim 

durumlarına göre U-testi testi sonucu 

Öğrenim Düzeyi n Bilişsel Puan Sıra 

Ortalaması 

Sıra Toplamı U p 

Ön Lisans ve 

Enstitü 

10 18.33 110  

89 

 

.054 

Lisans 51 33.44 1906 
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Tablo 4 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyleri, öğrenim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ancak 

anlamlılık düzeyi 0.054 olarak anlamlılık düzeyine yakın bir sonuç ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, sıra ortalamaları lisans mezunlarında 33.44 ve ön lisans ve enstitü mezunlarında 

ise 18.33 olarak sonuçlanmıştır. Ayrıca, ön lisans ve enstitü mezunlarının aldıkları 

bilişsel başarı puanı aritmetik ortalaması “51” iken, lisans mezunu sınıf öğretmenlerinin 

aldıkları bilişsel başarı puanı ortalaması “66” olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre 

lisans mezunlarının bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri bakımından ön lisans ve 

enstitü mezunlarına göre daha başarılı oldukları söylenebilir. Sınıf öğretmenliği yüksek 

lisans mezunu sadece iki öğretmen olduğu için istatistik hesaplanamamıştır. 

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin 

meslekteki hizmet sürelerine göre sonuçları Tablo 5’de verilmektedir. 

 

Tablo 5: İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin meslekteki hizmet 

sürelerine göre Kruskal Wallis H testi sonucu 

Meslekteki 

Hizmet Süreleri 

 

n 

Bilişsel Puan Sıra 

Ortalaması 

Sd X² p Anlamlı Fark 

1-3 yıl arası 9 41.89  

 

 

5 

 

 

 

19.96 

 

 

 

0.001 

(1-3)-(16-20) 

(1-3)-(21 ve üzeri) 

(4-7)-(16-20) 

(4-7)-(21 ve üzeri) 

(8-10)-(16-20) 

(8-10)-(21 ve üzeri) 

4-7 yıl arası 10 41.30 

8-10 yıl arası 9 45.61 

11-15 yıl arası 8 30.50 

16-20 yıl arası 13 19.85 

21 yıl ve üstü 14 22.39 

 

Tablo 5 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyleri, meslekteki hizmet sürelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir (p=0.001). 

Sıra ortalamaları göz önüne alındığında 8-10 yıl hizmet yapan sınıf öğretmenleri 45.61 

ortalamayla en başarılı olan gruptur. Öğretmenler mesleklerinin ilk üç yılında 41.89, 4-7 

yıl arasında 41.30 ortalamalarıyla, 8-10 yıllık öğretmenlerin başarılarına yakın bir 

ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 8-10 yıl hizmet sınırından sonraki yıllardaki 

ortalamalar göz önüne alındığında ortalamalarda düşüşlerin yaşandığı gözlenmektedir. 

   Bu sonucun ortaya çıkmasında, yıllar geçtikçe mesleki doyumun 

azalması, tükenmişlik düzeyinin artması, mesleki gelişimdeki yetersizlikler ve düşük 

kıdeme sahip yeni öğretmenlerin taze/teorik bilgilere sahip olması gibi etkenlerin neden 

olabileceği düşünülebilir. Hizmet sürelerinin kendi aralarında yapılan korelasyonları 
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sonucu 8-10 yıl hizmet süresine sahip sınıf öğretmenleriyle diğer hizmet grupları 

arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. 

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin genel akademik başarılarına ilişkin bulgular 

 

Araştırmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyleri ile öğrencilerinin genel akademik başarıları arasında bir ilişkinin olup 

olmadığının belirlenmesidir.  

 

Bu amaçla sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin genel akademik başarısı arasındaki ilişkiye yönelik elde edilen pearson 

korelasyon analiz sonucu Tablo 6’da verilmiştir. 

 
Tablo 6: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin genel akademik başarıları 

arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları 

Sınıf Düzeyi Değerler Öğrencilerin Genel 

Akademik Başarısı 

 

3.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .673 

p .006 

N 15 

 

4.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .592 

p .002 

N 24 

 

5.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .702 

p .000 

N 24 

 

Tablo 6’nın incelenmesi sonucu, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla 

öğrencilerinin genel akademik başarıları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmektedir. Sınıflar bazında ele alındığında, 3. sınıf öğretmenlerinin 

bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin genel akademik başarıları arasındaki ilişki 

r=0.673 ve p<.05 olarak görülmektedir. Bu bulgu öğretmenlerin bilişsel bilgi düzeyi 

arttıkça öğrencilerinin akademik başarılarının da orta düzeyde artacağını 

göstermektedir. Determinasyon katsayısı (r²=0.45) dikkate alındığında, öğrenci 

başarısındaki toplam varyansın (değişkenliğin) yüzde 45’inin öğretmenin bilişsel 

gelişim alanındaki bilgi düzeyinden kaynaklandığı söylenebilir. Ancak, böyle bir analiz 

neden sonuç bağlamında bir yorumlama olanağı vermez, sadece değişkenlerin birlikte 

hangi düzeyde ve yönde değiştikleri konusunda fikir verir. 4. sınıf öğretmenlerinin 
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bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin genel akademik başarıları arasındaki ilişki 

r=0.592 ve p<.05’dir. 4. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 

görülmektedir. 5. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin genel 

akademik başarıları arasındaki ilişki ise r=0.702 ve p<.05’dir. Özellikle soyut 

düşünmenin başladığı varsayılan 5. sınıf yaşlarında, sınıf öğretmenlerinin bilişsel başarı 

puanıyla öğrencilerinin akademik başarısı arasındaki ilişkinin yüksek çıkması; gelişim 

dönemlerinin bilinmesinin, soyut düşünebilme yeteneğine kavuşan çocukların 

başarısında daha önemli olduğu sonucuna varılabilir. 

Bu sonuçlar, bu alanda daha önce yapılan bazı araştırmaların bulgularını 

desteklemektedir (Kinawong, 1983; Richards, 1984; Smith, 2001; Brendel, Kolbert ve 

Foster, 2002; Çepni ve Özsevgeç, 2006; Özmen ve Karamustafaoğlu, 2006; Parker, 

2009). 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin genel akademik başarıları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Aşağıdaki 

başlıklarda sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji 

derslerindeki başarıları arasındaki ilişki ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiye ilişkin 

bulgular 

 

    İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi akademik başarılarına ilişkin pearson korelasyon 

analiz sonucu Tablo 7’de verilmektedir. 

 

Tablo 7: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin hayat bilgisi dersi akademik 

başarıları arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları 

Sınıf Düzeyi 

 

Değerler Öğrencilerin Hayat Bilgisi 

Dersi Akademik Başarıları 

 

3.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .699 

p .004 

N 15 

 

Tablo 7 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyi puanıyla öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersi başarı puanları arasında orta düzeyde, 
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pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu r=0.699 ve p<.05 ortaya çıkmıştır. Bu sonuç 

çocukların bilişsel gelişim özelliklerinin bilinmesinin Hayat Bilgisi dersindeki başarıyla 

ilişkili olduğunu göstermektedir. Okul öncesi çocukların dünyası, aile ortamı ve 

ailelerin çocuklara sunduğu imkanlarla sınırlıdır. Okul ise çocuklara yeni imkanlar 

sağlayarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlar. Çocukların okula başlamalarıyla 

birlikte temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak 

yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını hedefleyen ilk ders 

Hayat Bilgisi dersidir. Bu nedenle Hayat Bilgisi dersindeki başarıyı etkileyen bütün 

etmenler önemlidir. Hayat Bilgisi Dersi ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıf ders programında 

bulunduğu için sadece 3. Sınıf öğrencilerinin başarı puanları değerlendirmeye 

alınmıştır. 

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile     

öğrencilerinin Türkçe Dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiye ilişkin 

bulgular 

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarılarına ilişkin pearson korelasyon analiz 

sonucu Tablo 8’de verilmektedir. 

 

Tablo 8: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin türkçe dersi akademik başarıları 

arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları 

Sınıf Düzeyi 

 

Değerler Öğrencilerin Türkçe Dersi 

Akademik Başarıları 

 

3. Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .652 

p .008 

N 15 

 

4.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .546 

p .006 

N 24 

 

5.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .536 

p .007 

N 24 

  

 Tablo 8 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyi öğrencilerinin Türkçe dersi başarı puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve 

anlamlı bir ilişki olduğu sonuçlardan görülmektedir. 3. sınıflarda ilişki düzeyi r=0.652 

ve p<.05 orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bulunmuştur. 4. sınıf öğretmenlerinin bilişsel 

gelişim puanıyla öğrencilerinin Türkçe dersi başarıları arasındaki ilişki r=0.546 ve 
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p<.05’dir. 4. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. 5. 

Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Türkçe dersi başarıları 

arasındaki ilişki ise r=0.536 ve p<.05’dir. 5. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve 

anlamlı bir ilişki görülmektedir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren 

uygulamaya konan yeni Türkçe (1-5) Öğretim Programı’nda yapılandırıcı yaklaşım 

merkeze alınmakla birlikte, çoklu zeka ve öğrenci merkezli öğrenme gibi çeşitli eğitim 

yaklaşımlarından da yararlanılmıştır. Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrenme sürecinde 

ön bilgileri harekete geçirme, gelişim düzeyini dikkate alma, etkili iletişim kurma, 

anlama, uygulama ve değerlendirme önemli kavramlardır. Öğrenci merkezli öğrenmeyi 

temel alan yapılandırıcı yaklaşım, öğrenme sürecinde öğretmen rehberliğine ağırlık 

vermektedir. Gelişim konularında yetersiz olan bir öğretmenin de tam bir rehberlik 

yaptığı söylenemez. Bunun için öğretmenlerin bilişsel gelişim ve Türkçe dersi başarısı 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki çıkmasının olumlu olduğu düşünülmektedir. 

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiye 

ilişkin bulgular 

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi akademik başarılarına ilişkin pearson korelasyon 

analiz sonucu Tablo 9’da verilmektedir. 

 

Tablo 9: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik 

başarıları arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları 

Sınıf Düzeyi Değerler Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi 

Akademik Başarıları 

 

4.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .527 

p .008 

N 24 

 

5.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .513 

p .010 

N 24 

  

   Tablo 9 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyi puanlarıyla öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi başarı puanları arasında orta 

düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonuçlardan görülmektedir. Sosyal Bilgiler 

dersi ilköğretim 3. sınıf ders programında yer almadığı için değerlendirmeye dahil 

edilmemiştir.  4. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Sosyal 
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Bilgiler Dersi başarıları arasındaki ilişki r=0.527 ve p<.05’dir. 4. sınıflarda orta 

düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. 5. sınıf öğretmenlerinin bilişsel 

gelişim puanıyla öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi başarıları arasındaki ilişki ise 

r=0.513 ve p<.05’dir. 5. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 

görülmektedir. Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerin bilişsel düzeyleri, yaş ve gelişim 

özellikleri gözetilerek öğretimin yapıldığı ilköğretim birinci kademenin önemli 

derslerinden biridir (MEB, 2006b). Onun için öğrencilerin bu derste başarısını 

etkileyecek her unsur önemlidir. Sonuçtan da anlaşılmaktadır ki öğretmenin bilişsel 

gelişim alanındaki bilgi düzeyi öğrencinin Sosyal Bilgiler ders başarısıyla yakından 

ilişkilidir. 

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Matematik Dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiye ilişkin 

bulgular 

  

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Matematik dersi akademik başarılarına ilişkin pearson korelasyon analiz 

sonucu Tablo 10’da verilmektedir. 

 
Tablo 10: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin matematik dersi akademik 

başarıları arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları 

Sınıf Düzeyi Değerler Öğrencilerin Matematik Dersi 

Akademik Başarıları 

 

3. Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .663 

p .007 

N 15 

 

4.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .538 

p .007 

N 24 

 

5.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .558 

p .005 

N 24 

    

   Tablo 10 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyi puanlarıyla öğrencilerinin Matematik dersi başarı puanları arasında orta düzeyde, 

pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonuçlardan görülmektedir. 3. sınıf öğretmenlerinin 

bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Matematik dersi başarıları arasındaki ilişki 

r=0.663 ve p<.05’dir. 3. sınıflarda orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 

görülmektedir. 4. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin 

Matematik dersi akademik başarıları arasında r=538 ve p<.05 orta düzeyde, pozitif ve 
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anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 5. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla 

öğrencilerinin Matematik dersi başarıları arasındaki ilişki ise r=0.558 ve p<.05’dir. 5. 

sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. Yeni Matematik 

Öğretim Programında; matematikle ilgili kavramların doğası gereği soyut olduğu, 

çocukların bu kavramları doğrudan algılamasının oldukça zor olduğu,  bu nedenle 

çocukların gelişim düzeylerinin dikkate alınarak somut ve sonlu yaşam modelleriyle 

öğretimin yapılması gerektiği belirtilmektedir (MEB, 2009). Bu nedenle sınıf 

öğretmenlerinin öğretim yaptığı öğrenci grubunun gelişim özelliklerini bilmesi 

önemlidir. 

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiye 

ilişkin bulgular 

 

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile 

öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi akademik başarılarına ilişkin pearson korelasyon 

analiz sonucu Tablo 11’de verilmektedir. 

 

Tablo 11: Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanları ile öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi 

akademik başarıları arasındaki Pearson Korelasyon sonuçları 

Sınıf Düzeyi Değerler 

 

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji 

Dersi Akademik Başarıları 

 

4.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .561 

p .004 

N 24 

 

5.Sınıf Öğretmenleri Bilişsel Gelişim 

Puanı 

r .664 

p .000 

N 24 

 

  Tablo 11 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyi puanlarıyla öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi başarı puanları arasında orta 

düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Fen ve Teknoloji dersi 

ilköğretim 3. Sınıf ders programında olmadığı için 3. sınıf öğrencileri değerlendirmeye 

alınamamıştır. 4. sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersi başarıları arasındaki ilişki r=0.561 ve p<.05’dir. 4. sınıflarda orta 

düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. 5. sınıf öğretmenlerinin bilişsel 

gelişim puanıyla öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi başarıları arasındaki ilişki ise 

r=0.664 ve p<.05’dir. 5. sınıflarda da orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 
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görülmektedir. Fen ve Teknoloji Öğretim Programında; öğrenme-öğretme sürecinde 

uygun öğretim stratejileri seçilirken öğrencilerin ön bilgi, beceri, gelişim düzeyleri 

gözetilmeli, bireysel farklılıkları hesaba katılarak farklı etkinliklerin seçimi yapılmalıdır 

denmektedir (MEB, 2005). Bu anlamda sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerinin bilişsel 

gelişim özelliklerini bilmelerinin, Fen ve Teknoloji öğretim programının öğretim 

ilkeleriyle uyum gösterdiği söylenebilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 Araştırmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeyleri ile öğrencilerinin genel akademik başarıları arasında bir ilişkinin olup 

olmadığının belirlenmesidir. Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim puanıyla 

öğrencilerinin genel akademik başarı puanı arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir 

ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki 

bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen 

ve Teknoloji derslerindeki akademik başarıları arasında da orta düzeyde, pozitif ve 

anlamlı ilişkilerin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna göre, sınıf öğretmenlerinin 

bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin öğrenci başarısını olumlu etkilediği 

söylenebilir. Ayrıca, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi 

düzeylerinin; cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermezken, 

meslekteki hizmet sürelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Mesleğinde ilk 

yıllarını çalışan ve özellikle 8-10 yıl tecrübeye sahip sınıf öğretmenlerinin bilişsel 

gelişim alanındaki bilgi düzeyinin daha fazla olduğu ve mesleğinde 10 yılın üstünde 

hizmete sahip sınıf öğretmenlerinin, bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinde 

kademeli bir düşüş yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Gerçekleştirilen bu çalışmanın ortaya koyduğu bulgular ışığında bu araştırmaya 

ve ileri araştırmalara yönelik şu öneriler geliştirilmiştir: 

Milli Eğitim Bakanlığının, öğrencilerin bilişsel gelişim düzeylerine uygun olarak 

derslerin yürütülmesi konusunda sınıf öğretmenlerinin (özellikle 10 yıl ve üzeri meslek 

hizmetine sahip sınıf öğretmenlerine) ihtiyacına yönelik olarak üniversitelerle işbirliğine 

gidilmesi gerektiği düşünülmektedir. Böylece, uzman öğretim elemanlarının; kılavuz 

kitaplar hazırlaması, okullardaki sınıf öğretmenlerinin ihtiyacına yönelik seminerler 
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düzenlenmesi sağlanmış olacaktır. Böyle bir işbirliğinin eğitim-öğretimin kalitesi 

açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamaya konan Sınıf Öğretmenliği 

dersleri içerik olarak incelendiğinde gelişim konularını kapsayan “Eğitim Psikolojisi” 

adlı bir ders yer almaktadır (YÖK, 2007: 210).” Gelişim konularının sadece bu ders 

içerisinde ve öğrenme konularıyla birlikte bütünleşik olarak verilmesi, bu kadar yüklü 

bir programın bir döneme, toplam kırk iki ders saatine sıkıştırıldığı göz önüne 

alındığında bir eksiklik olabileceği düşünülmektedir. Eğitim fakültelerinde, sınıf 

öğretmeni adaylarına gerek kendi bilişsel gelişim özelliklerini gerekse ders verecekleri 

öğrenci grubunun bilişsel gelişim özelliklerini tanıyabilmelerini sağlayacak bir dersin 

konulmasının ya da bütünleşik olarak verilen “Eğitim Psikolojisi” dersinin gelişim ve 

öğrenme konularını ayrı ayrı verebilecek bir yapıya kauşturulmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin genel gelişim konularını ya da özellikle bilişsel gelişimle 

ilgili yayınları takip etmelerinin sağlanmasının derslerin öğrenme-öğretme kalitesi 

açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.   

Milli Eğitim Bakanlığının, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren 

programlarda yaptığı değişiklikle birlikte okullarda yapılandırmacılık kuramına dayalı 

öğretim yapılmaktadır. Bu itibarla çocukların gerek genel gelişimi gerekse bilişsel 

gelişimi ile ilgili araştırmalara ağırlık verilmeye başlandığı görülmektedir. Bu 

araştırmanın da yapılacak farklı uygulamalara, yaklaşımlara ve araştırmalara katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

MAKALENİN BİLİMDEKİ KONUMU 

 

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği Eğitimi ABD 

 

MAKALENİN BİLİMDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ 

 

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile; 

öğrencilerinin (ilköğretim 1-5. sınıflarda)  genel akademik başarısı, öğrencilerinin Hayat 

Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerindeki başarıları 

arasındaki ilişkiye yönelik elde edilen analiz sonuçlarına göre orta düzeyde, pozitif ve 

anlamlı ilişkilerin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, ilköğretim sınıf 
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öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin; cinsiyetlerine, öğrenim 

durumlarına göre anlamlı farklılık göstermezken, meslekteki hizmet sürelerine göre 

anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılması önemli bilimsel özgünlüktür. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde değerler ile mutluluk arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. Araştırma grubu, yaşları 19 ile 23 arasında değişen ve yaş 

ortalamaları 19.76 (ss=1.8) olan 226 üniversite öğrencilerinden oluşmuştur. 

Katılımcıların mutluluk düzeylerini ölçmek için “Öznel Mutluluk Ölçeği”, değer 

yönelimlerini ölçmek için “Schwartz Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın 

katılımcılarının belirlenmesinde tesadüfü örneklem yöntemi kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde, korelasyon ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon sonuçlarına 

göre geleneksellik değeri dışındaki bütün değer yönelimleri mutlulukla anlamlı ilişki 

göstermektedir. Çoklu regresyon analizi sonuçları hazcılık, evrenselcilik ve 

iyilikseverlik değerlerinin mutluluğu yordamada en güçlü değer yönelimleri olduğunu 

göstermiştir. Sonuçlar değerler ve mutluluk ilişkisi ile ilgili önceki bulgular ışığında 

tartışılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Mutluluk, değerler, üniversite öğrencileri.  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the relationship between values and 

happiness of university students. The research group consisted of 226 university 

students, ranging from 19 to 23 years of age and mean age is 19.76 (ss=1.8). 

“Subjective Happiness Scale” was used to measure happiness levels of participants and 

“Schvartz Value Survey” was used to measure value priorities. Random sampling was 

used to select the participants for the study. Statistical treatment included correlation 

and multiple regression analysis. According to the bivariate correlation analysis, except 

for tradition value all other value types significantly correlated with happiness. Results 

of regression analysis showed hedonism, universalism and benevolence as were the best 

predictors of happiness. Implications of the results are discussed with reference to the 

prior findings on the relation between values and happiness. 
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GİRİŞ 

Mutluluk (ya da alanyazında daha çok kullanılan haliyle öznel iyi oluş) insan 

yaşamının bütün alanlarını etkileyen önemli bir kavram olarak uzun zamandır 

araştırmacıların ilgisini çekmektedir (bkz., Diener, 1984). Öznel iyi oluş kişinin 

hissettiği olumlu duyguların olumsuz duygulardan çok olması ve genel olarak yaşamdan 

alınan doyum olarak tanımlanmaktadır (Diener, 1984). Mutlu insanların daha az mutlu 

insanlardan yaşam olaylarını yorumlamaları, değerlendirmeleri ve onlara tepkide 

bulunma biçimleri açısından farklılık gösterdikleri belirtilmiştir (Lyubomirsky, 2001). 

Evrimsel bakış açısından olumlu iyilik halinin bireyi keşfetmeye güdülemede ve stresli 

yaşam olayları ile baş etmede sağladığı destekle uyum sağlamaya yönelik bir işlevinin 

olduğu vurgulanmaktadır (Diener ve Diener, 1995). Araştırmalarda mutluluğun çeşitli 

olumlu sonuçları olduğu ve psikolojik rahatsızlıklara karşı koruyucu bir etkisi olduğu 

gösterilmiştir. Örneğin mutluluğun sağlıklı olma, yüksek yaşam doyumu, olumlu 

kişilerarası ve duygusal ilişkiler ve iş yaşamında başarılı olma gibi değişkenlerle ilişkili 

olduğu bulunmuştur (Lu, 1995; Lyubomirsky, King ve Diener, 2005).  

Mutluluğun doğası, mutluluğu etkileyen faktörler ve onun sonuçları ile ilgili 

oldukça geniş bir alanyazın bulunmaktadır (bkz., Diener, Suh, Lucas ve Smith, 1999). 

Headey ve Wearing (1989) kişiliğin temel mutluluk düzeyini belirlediğini ileri 

sürmüştür. Bazı çalışmalarda dışadönüklük, nörotizm gibi kişilik özelliklerinin mutluluk 

ile olumsuz ilişkili olduğu gösterilmiştir (Argyle, 2001; Francis, 1999; Spangler ve 

Palrecha, 2004). Uyum düzeyi (Michalos, 1985; Parducci, 1984), amaçlar (Emmons, 

1986; Omodei ve Wearing, 1990), yaşam olayları (Headey ve Wearing, 1989) ve 

genetik faktörler (Costa ve McCrae, 1980, 1984) mutluluğun önemli belirleyicileri 

olarak birçok araştırmada ele alınmıştır. Bazı çalışmalar öznel durumların ve yaşam 

olaylarının mutlulukla ilişkisinin düşük olduğunu göstermektedir. Örneğin Brickman, 

Coates ve Janoff-Bulman (1978)  çalışmalarında bahis oyunlarında çok yüksek para 

kazanma ile kişilerin mutluluğu arasında çok düşük ilişki olduğunu göstermişlerdir. 

Genel olarak öznel iyi oluş ya da mutluluk ile gelir düzeyi arasında düşük ya da orta 

düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir (Haring, Stock ve Okun, 1984; Diener, Sandvik, 

Seidlitz ve Diener, 1993). Derleme çalışmalarında Diener ve arkadaşları (1999) var olan 

bulguların gelir ve mutluluk arasında doğrudan nedensel bir ilişkiden söz etmenin güç 
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olduğunu belirtmektedirler. Bu çalışmalara göre hem bireysel düzeyde hem de ülkeler 

düzeyinde gelirdeki artışla birlikte mutluluk düzeyinde de doğrusal bir artıştan söz 

etmek olanaklı görünmemektedir. Burada bireylerin mutluluğunu açıklayabilecek başka 

etmenlerin araştırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu etmenlerden biri 

kültürlerarasında farklılık gösterebilen değer yönelimleridir (Hellevik, 2003; Lu ve 

Shih, 1997). Değerlerle mutluluk ilişkisi insan yaşamının bir amacının olmasına ve 

anlam arayışına dayanmaktadır. Inglehart (1990) toplumların endüstrileşme düzeyleri 

arttıkça o toplumlarda “post-materyalistik” değerlerin arttığını ve bunun da bireylerin 

mutluluğunu olumlu yönde etkilediğini ileri sürmüştür.  

Mutlulukla ilgili Batılı kuramlar temel olarak bireyci benlik kurgusu üzerine 

dayandırılmaktadır. Markus ve Kitayama (1991) tarafından “bağımsız benlik kurgusu” 

(independent self construal) olarak tanımlanan bu özellikler benlikle ilgili batılı 

kavramsallaştırmayı ifade etmektedir ve bireyin mutluluğunu da bireyin bağımsızlığı ile 

ilgili alandaki gereksinimlerinin karşılanmasına bağlamaktadır (Deci ve Ryan, 2000). 

Bir başka ifadeyle bu kültürel yaklaşıma göre bireyin mutluluğu yine bireyin kendiyle 

ilgili özelliklere ya da kendisine bağlanmaktadır. Diğer yandan doğu toplumlarında 

başkalarıyla bütünleşme, aile bağlarına önem verme ve bağlılık önemli kültürel amaçlar 

olarak belirtilmektedir (Markus ve Kitiyama, 1991). Bu toplumlarda gelenek- 

görenekler, sosyal roller, bireyin toplumsal yönü ve toplum için yararı sıkça 

vurgulanmaktadır (Markus ve Kitayama, 1998) ve bu toplumsallaşma sürecinin sonucu 

ortaya çıkan benlik “karşılıklı bağımlı benlik kurgusu” (interdependent self construal) 

olarak isimlendirilmektedir (Markus ve Kitiyama, 1991). Buna bağlı olarak birçok 

Doğu toplumunda toplumsal iyilik durumu, toplumsal zenginlik ve toplumun yararına 

çalışma vurgulanan değerlerdir. Bu kültürel tartışmalara dayanarak Doğu toplumlarında 

mutluluğa giden yol daha çok toplumsal olarak çizilen rolleri yerine getirmekten 

geçerken, Batı toplumlarında bireyin kendi amaç ve hedeflerine ulaşması, haz odaklı 

yaşamasından geçmektedir.   

Schwartz  (1994) değerleri kişinin ya da diğer sosyal oluşumların hayatına yol 

gösterici ilkeler olarak tanımlamaktadır. Değerler insanların sadece kendi ilgilerini 

geliştirmelerini güdüleyen değerlerden, uzak ve yakındaki diğer insanların ve doğanın 

refahını koruma ve geliştirmeye kadar uzanan geniş bir alanı kapsamaktadır (Schwartz, 

1992). Schwartz (1994) 10 farklı değer tipi belirlemiş ve farklı kültürlerin kendine ait 
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değerlerinin 10 farklı değer tipinden biri içerisinde yer alacağını ileri sürmüştür. Bu 

değer tipleri güç, başarı, hazcılık, uyarılım, özyönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, 

geleneksellik, uyma ve güvenliktir. Bu değerler Schwartz (1994) tarafından tablo 1’de 

verildiği şekilde tanımlanmıştır.  

Tablo 1. Amaçları açısından değerlerin tanımları  

Güç (Power): Sosyal statü ve prestij, insanlar ve kaynaklar üzerinde kontrol (sosyal güç 

sahibi olmak, otorite sahibi olmak, zengin olmak, toplumdaki görünümü koruyabilmek) 

Başarı (Achievement): Toplumsal standartlara göre yetkinlik ve kişisel başarı (başarılı 

olmak, yetkin olmak, hırslı olmak, sözü geçen biri olmak) 

Hazcılık (Hedonism): Keyif, hayattan tat alma (keyif, yaşamından tat alma, kendine 

yönelme) 

Uyarılım (Stimulation): Heyecan, yenilik, değişiklik (girişken, atılgan, cesur, yaşamda 

değişiklik, heyecanlı bir yaşam) 

Özyönelim (Self-direction): Bağımsız düşünmek, kendi eylemlerini seçmek, keşfetme, 

yaratma (yaratıcılık, özgürlük, bağımsızlık, merak, kendi amaçlarını seçebilme) 

Evrenselcilik (Universalism): İnsanları anlama, değer verme, koruma, hoşgörülü olma, 

insanların iyiliğini isteme ve doğayı koruma (geniş fikirli olma, bilgelik, sosyal adalet, 

eşitlik, dünyada barış isteme, güzel bir dünya isteme, doğayla bütünlük içinde olma, 

çevreyi koruma) 

İyilikseverlik (Benevolence): Yakın ilişkide olunan kişilerin iyiliğini isteme, refahını 

koruma ve geliştirme (yardımsever, dürüst, bağışlayıcı, vefalı, sorumluluk sahibi) 

Geleneksellik (Tradition): Geleneksel kültüre ya da dine ait olan geleneklere ve 

düşüncelere saygı duymak, kabul etmek ve bağlanmak (alçak gönüllü olma, hayatın 

kendine verdiklerini kabullenme, dindar olma, geleneklere saygılı olma, ılımlı olma) 

Uyma (Conformity): Başkalarına zarar verebilecek ve toplumsal normları ihlal 

edebilecek eylemlerden sakınma ve kendini denetleme (kibarlık, itaatkâr olma, kendini 

denetleyebilme, anababaya ve yaşlılara değer verme) 

Güvenlik (Security): Toplumun, ilişkilerin ve kişinin kendi benliğinin güvenliği, 

bütünlüğü ve dengeli olması (aile güvenliği, toplumun güvenliği, toplumsal düzenin 

sürmesini isteme, temiz olma, bağlılık duygusu). 

 (Kaynak: Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 2000, s.61). 
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Bireylerin mutluluğuna değerler açısından bakıldığında Schwartz (1994)’ın 

geliştirdiği değerlere göre kişisel başarı, hırs, yeteneklilik gibi “başarı”, zevk alma ve 

eğlenceli bir hayat ve zevk ile ilgili “hazcılık” ve bağımsız düşünme, hareket etme gibi 

özellikleri içeren “kendi kendini yönetme” değerlerinin batıda yaşayan bireylerin 

mutluluğu ile ilişkili olabileceği sonucuna varılabilir. Diğer yandan aile, arkadaşlar ve 

yakın çevrenin refahını korumak ve artırmak ile ilgili “iyilikseverlik”, geleneksel 

kültüre, kültürel değerlere önem vermeyle ilgili “gelenek” değerlerinin doğu 

toplumlarında yaşayan bireylerin mutlulukları ile daha güçlü bir ilişki göstereceği 

söylenebilir. Batılılar için önemli olan kendi benliğini önemseme ve ortaya koymayı 

ifade eden “özgenişletim” gibi değerlerin Doğu toplumları için çok önemli olmadığı; 

buna karşın Japonya gibi gelenekselliğin önemli olduğu doğu toplumlarında kendini 

eleştirme ve kendini geri planda tutma ya da gizleme gibi değerlerin daha önemli 

olduğu ifade edilmektedir (Heine, Lehman, Markus ve Kitayama, 1999; Kitayama ve 

Markus, 2000). Bazı araştırmalarda sosyal bütünleşme ve başkalarını düşünme gibi 

toplulukçulukla ilgili değerlerin Çinlilerin mutluluk düzeylerini artırdığı ancak aynı 

etkinin İngilizler için geçerli olmadığı gösterilmiştir  (Lu, Gilmour ve Kao, 2001). 

İçinde yaşanılan kültürel ortam birey için hangi değerlerin önemli olduğunu, buradan da 

bu değerlerin bireyin mutluluğu ile nasıl ilişki göstereceğini belirlemektedir. 

Diğer yandan, bütün araştırma sonuçları kültürün mutluluk üzerinde etkisinin 

karmaşık ve çok yönlü olduğunu göstermektedir. Ancak bireyin sahip olduğu kültür ya 

da değerlerle genel anlamda o kültürde önemli olan değerler arasındaki uyumun 

bireylerin uyumları üzerinde önemli etkisi olduğu kabul edilmektedir. Daha önce de 

vurgulandığı gibi söz konusu toplum bireyci bir toplum ise kişisel başarı, haz gibi 

bireyci değerlerin, toplulukçuluğun daha egemen olduğu bir toplumsa ilişkisellik, 

bağlılık, diğerlerini düşünme ve onlar için mücadele etme gibi değerlerin mutlulukla 

olumlu ilişkili olacağı kabul edilmektedir (Ratzlaff ve diğ., 2000). Görgül araştırma 

bulguları benlik bütünlüğü (self-consistency) ve benlik saygısı gibi değişkenlerin 

toplulukçu doğu kütlerinde yaşayan bireylerin mutluluklarını yordama gücünün düşük 

olduğunu göstermektedir (Diener ve Diener, 1995; Suh, 2000). Ancak bazı çalışmalarda 

da hızlı sosyo-kültürel değişimlerin yaşandığı toplumlarda değişen kültürel değerlerle 

birlikte hem bireyci değerlerin hem de toplulukçu değerlerin kişilerin mutlulukları 

üzerinde önemli olduğu gösterilmiştir. Örneğin,  Kwan Bond ve Singelis (1997)  ABD 

http://efdergi.yyu.edu.tr/


      YYÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 190-210   http://efdergi.yyu.edu.tr               196 
 

 

ve Çinli katılımcılarla gerçekleştirdikleri çalışmalarının sonucunda Amerikalılar için 

benlik saygısı mutluluğu yordamada güçlü bir değişken iken, Çinliler için hem benlik 

saygısı hem de sosyal ilişkiler ve bağlılık mutluk için önemli bulunmuştur.  

Toplulukçu bir kültür olarak sınıflandırılan  (Hofstede, 2001) Türkiye’de  aile, 

akrabalar, komşular ve sosyal gruplar arasında yakın bağlar önemlidir (İmamoğlu, 

Küller, İmamoğlu ve Küller, 1993). Ancak küreselleşmenin de etkisiyle Türkiye’nin 

tutumlarında, değerlerinde ve benlik tanımlamalarında bireyciliğe doğru bir değişim 

yaşandığı da belirtilmektedir (Çileli, 2000; Goregenli,1995, 1997; Karakitapoğlu-

Aygün, 2002). Görgül çalışmalarda da özerklik, başarı, kendini geliştirme gibi bireyci 

değerler ile yardımseverlik gibi ilişkisel değer alanlarının öne çıktığı görülmüştür 

(Karakitapoğlu-Aygün ve İmamoğlu, 2002; İmamoğlu ve Karakitapoğlu-Aygün,1999). 

Türkiye’nin toplumsal kültürel ortamında yaşanan değişimlerin gençlerin mutlulukları 

üzerinde etkilerinin olması beklenebilir. Ancak, Türkiye’de gençlerin mutluluğu 

üzerinde bireycilikle ilgili başarı, haz, özerklik gibi değerlerin mi, yoksa 

toplulukçulukla ilgili iyilikseverlik, yardımseverlik, geleneksellik gibi değerlerin mi 

daha etkili olduğunu görgül olarak destekleyecek bulgulara rastlanamamıştır. Tüm bu 

tartışmalara dayanarak bu çalışmanın amacı güç, başarı, hazcılık, uyarılım ve özyönelim 

gibi daha çok bireycilikle ilişkili olan değerler ile evrenselcilik, iyilikseverlik, gibi 

özaşkınlık değerleri ve geleneksellik, uyma ve güvenlik gibi toplulukçuluk ile ilişkili 

olan değerlerin gençlerin mutlulukları ile ilişkisini incelemektir.   

YÖNTEM 

Bu araştırma, gençlerin mutluluk düzeylerinin özgenişletim, yeniliğe açıklık, 

özaşkınlık ve muhafazacı değerler ile olan ilişkisini açıklamaya dönük betimsel bir 

çalışmadır.  

Araştırma Grubu 

Üniversitede öğrenim görmekte olan toplam 226 öğrenci araştırmanın çalışma 

grubunu oluşturmuştur. Bu öğrencilerin yaşları 19 ile 23 arasında değişmekte olup, yaş 

ortalamaları 19.76’ dır (ss=1.8). Araştırmaya katılan öğrencilerin 142’ sini (% 63) 

kadın, 84’ünü (% 37) erkek öğrenciler oluşturmuştur. 
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Veri Toplama Araçları 

Mutluluk Ölçeği  

Alanyazında mutluluğu ya da öznel iyi oluşu değerlendirmede kullanılan farklı 

ölçme araçları bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı Watson, Clark ve 

Tellegens (1988) tarafından geliştirilen pozitif ve negatif duygu ölçeğidir ve bu ölçek 

öznel iyi oluşun duygusal boyutunu değerlendirmektedir. Mutluluğun bilişsel boyutu 

yaşam doyumu ölçekleri kullanılarak değerlendirilmektedir, bu alanda da en çok bilinen 

ölçek Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, (1985) tarafından geliştirilen yaşam doyumu 

ölçeğidir. Bunlara ek olarak mutluluğu tek maddeyle değerlendiren çalışmalar da 

bulunmaktadır (Andrews ve Withey, 1976). Bu alanda mutluluğu genel olarak 

değerlendiren ve kişinin mutlu mu mutsuz mu olduğunu değerlendirmede 

kullanabilecek “öznel mutluluk” ölçeklerinin olmadığı belirtilmektedir (Lyubomırsky 

ve Lepper, 1999).  Böyle bir ölçekle mutluluk daha genel anlamda değerlendirilebilir ve 

bu durumda daha genel psikolojik bir durum ele alınabilir (Diener, 1994). 

Bu çalışmada Lyubomirsky ve Lepper (1999) tarafından geliştirilmiş olan 

“Öznel Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek kişilerin hissettiği genel öznel mutluluğu 

ölçmeyi amaçlayan 4 maddelik bir ölçme aracıdır ve kişilerin hissettiği genel mutluluğu 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ölçekte yer alan iki madde kişi, kendini hissettiği 

mutlak mutluluk ve akranlarına göre kendi mutluluk durumu açısından 

değerlendirmektedir. Diğer iki maddede kısaca mutlu ve mutsuz bireylerin özellikleri 

tanımlanmakta ve katılımcılardan bu özelliklerin kendilerini ne kadar yansıttığını ifade 

etmenleri beklenmektedir. Ölçekten alınabilecek puan 4 ve 20 arasında değişmekte ve 

yüksek puan hissedilen mutluluğun yüksekliğini göstermektedir.  

Lyubomirsky ve Lepper (1999) “Öznel Mutluluk Ölçeği” nin kısa olmasına 

karşın ölçme açısından psikometrik kriterleri karşıladığını belirtmektedirler. “Öznel 

Mutluluk Ölçeği”nin güvenirlik ve geçerlik değerlendirmeleri üniversite öğrencileri ve 

yetişkinlerden oluşan toplam 2.732 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

çalışma grubunu Amerika ve Rusya’dan katılımcılar oluşturmuştur. Her bir örneklem 

için ayrı ayrı gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin dört maddesinin 

de tek faktörde toplandığını göstermiştir. Cronbach alfa katsayısı ile hesaplanan iç 

tutarlık puanları farklı örneklemler için .79 ile .94 arasında değişmiştir ve bu değerler 

ölçeğin farklı kültürlerde ve yaşlarda kullanımı açısında yüksek iç tutarlılığa sahip 
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olduğunu göstermektedir. Ölçeğin mutlulukla ilişkili olabilecek benlik saygısı, 

iyimserlik, olumlu olumsuz duygu durumu, dışadönüklük gibi ölçeklerle korelasyonu 

bütün gruplar için .36 ile .60 arasında çıkmıştır. Ölçeğin var olan mutluk ve iyi oluş 

ölçekleri ile ilişki katsayısı .52 ile .72 arasında değişmektedir.  

Öznel Mutluluk Ölçeği’nin Uyarlama Çalışması 

Ölçeğin faktör yapısının geçerliği için bu araştırmanın örneklem grubunda yer 

alan 226 üniversite öğrencisine uygulama yapılmıştır. Lisrel 8.3 (Jöreskog ve Sörbom, 

1999) programı kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile ölçeğin özgün 

faktör yapısının Türk kültüründe geçerli olup olmadığına bakılmıştır. DFA sonucu elde 

edilen uyum indeksleri Tablo 2’de verilmektedir. 

 

Tablo 2. Özgün modele ilişkin uyum indeksleri değerleri  

  Chi-Square / df (11.96 / 3) 3.96 

GFI       (Goodness of Fit Index) .97 

AGFI    (Adjusted Goodness of Fit Index) .87 

RMSEA(Root Mean Aquare Error of 

Aproximation) 
.08 

CFI        (Comparative Fit Index) .89 

IFI         (Incremental Fit Index) .90 

NFI       (Normed Fit Index) .88 

NNFI    (Non-normed Fit Index) .87 

 

Uyum indeksi değeri Kay Kare (Chi-Square) değerinin serbestlik derecesine 

bölünmesiyle elde edilir ve genel olarak 3’ün altındaki değerler iyi bir uyumu 

göstermektedir (Şimşek, 2007). Söz konusu değer 3’ün üzerindedir. Kay Kare değerinin 

örneklem büyüklüğüne duyarlı olması nedeniyle, diğer uyum indeksleri ile birlikte 

yorumlanması tavsiye edilmektedir (Jöreskog ve Sörbom, 1999). Ayrıca, Artık 

Ortalamaların Karekökü (RMSEA; Root Mean Aquare Error of Aproximation) 
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değerinin .08’in altında olması, İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index) ve 

Uyarlanmış İyilik Uyum İndeksi (Adjusted Goodness of Fit Index) değerlerinin .90’nın 

üstünde olması iyi bir uyumu göstermektedir (Şimşek, 2007). Tablo 1’deki değerlere 

bakıldığında, uyum değerlerinin yeterli düzeyde olduğu ve söz konusu tek boyutlu 

yapıyı doğruladığı söylenebilir. Ölçeğin Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlılık 

katsayısının .68 olduğu görülmüştür. 

Değerler Ölçeği 

Katılımcıların değer yönelimlerini ölçmek için 57 değerden oluşan “Schwartz 

Değerler Listesi” kullanılmıştır. Katılımcılar toplam 57 değeri ve yanlarında parantez 

içinde verilmiş olan açıklamaları okuduktan sonra her birini kendi hayatlarını 

yönlendiren bir ilke olmaları açısından taşıdıkları öneme göre -1 (ilkelerime ters düşer) 

ile 7 (en üst düzeyde önemlidir) arasında değişen bir ölçek üzerinde 

değerlendirmektedirler. Ölçek on alt boyuttan oluşmaktadır. Kuşdil ve Kağıtçıbaşı 

(2000) tarafından yapılan çalışmada ana boyut ve değer tipleri ile her bir değer tipi 

içerisinde yer alan değerlerle ilgili olarak kullanılan Türkçe adlandırmalar esas 

alınmıştır. Özaşkınlık değer boyutu evrenselcilik (universalizm) ve iyilikseverlik 

(benevolence), Özgenişletim değer boyutu ise başarı (achievement), güç (power) ve 

hazcılık (hedonizm) değer tiplerini kapsamaktadır. Kuşdil ve Kağıtçıbaşı (2000) 

tarafından yapılan çalışmada tek tek değerler için Cronbach Alpha ile hesaplanan iç 

tutarlılık katsayılarının .51-.77, değer grupları için .77-.83 arasında değiştiği 

görülmüştür. İç tutarlılık katsayıları evrenselcilik için .77, iyilikseverlik için .76, 

hazcılık için .54, güç için .75, başarı için .66, uyarılma .70, özyönelim .69, geleneksellik 

.63, uyma .51, güvenlik için .59 olarak bulunmuştur. Ayrıca ana değer grupları iç 

tutarlılık analiz sonuçlarına baktığımızda; muhafazakârlık grubu için. 80, yeniliğe 

açıklık değer grubu için. 81, özaşkınlık değer grubu için. 81, özgenişletim değer grubu 

için. 84 hesaplanmıştır. 

Verilerin Toplanması  

Veri toplama araçları olarak kullanılan “Öznel Mutluluk Ölçeği” ve “Schwartz 

Değerler Listesi” Üniversite öğrencilerinden oluşan 226 kişi üzerinde gönüllülük 

esasına uygun olarak uygulanmıştır. Bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra veriler 

üzerinde istatistiksel işlemler gerçekleştirilmiştir. Uygulama 2009–2010 öğretim yılında 

yapılmış ve ölçekleri yanıtlama süresi yaklaşık 20 dakika olarak hesaplanmıştır. 
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Verilerin Analizleri  

Elde edilen veriler SPPS 15.0 paket programına aktarıldıktan sonra, korelasyon 

ve çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Mutluluk değişkeni 

ile değerler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına Pearson Korelasyon katsayısı ile 

bakılmıştır. Ayrıca güç, başarı, hazcılık, uyarılım, özyönelim, geleneksellik, uyma, 

güvenlik, evrenselcilik ve iyilikseverlik değerlerinin mutluluğu ne derecede yordadığını 

belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Veriler 0.05 anlamlılık düzeyinde 

test edilmiştir.  

Analiz yapılmadan önce uç değerlerin olup olmadığına bakılmış ve regresyon 

analizinin “doğrusallık” ve “çok değişkenli normallik” varsayımlarının karşılandığı 

görülmüştür. Standardize edilmiş sapma değerler ile standardize edilmiş yordanan 

değerlerin grafiği doğrusallık varsayımının karşılandığını göstermektedir (Şekil 1). 

Standardize edilmiş sapma değerlerle ilgili olarak çizilen gözlenen ve beklenen birikimli 

olasılık dağılımı grafiğinde de normal dağılımdan önemli bir sapmanın olmadığı 

görülmektedir (Şekil 2). 
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Şekil 1. Beklenen ve Gözlenen Birikimli Olasılık 
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 Şekil 2. Standardize Tahmini Değerler ve Sapmalar 

 

BULGULAR 

Ölçeklerin Birbirleriyle Korelâsyonlarına İlişkin Bulgular 

Değişkenler arasındaki ilişkileri görmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 

Mutluluk ve değerler arasındaki ilişkilere ait korelasyonlar, ortalama ve standart sapma 

değerleri Tablo 3 ’de gösterilmektedir. 

Tablo 3’de basit korelasyon katsayılarından görüldüğü gibi, mutluluk ve 

geleneksellik değeri arasındaki ilişki dışında mutluluk ölçeğinden alınan puanlarla güç, 

başarı, hazcılık, uyarılım, özyönelim gruplarından oluşan özgenişletim ve yeniliğe 

açıklık değerler kategorisi; evrenselcilik ve iyilikseverlik gruplarından oluşan özaşkınlık 

değerleri; uyma ve güvenlik gruplarından oluşan üst değer kategorilerinden alınan 

puanlar arasındaki ilişkiler incelendiğinde tüm ilişkilerin p<.05 ve p<.01 düzeyinde 

anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre özaşkınlık değerlerinin mutlulukla 

ilişkisi mutluluğun diğer kategorilerle ile ilişkisinden daha yüksektir.  
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Tablo 3. Araştırmanın ana değişkenleri arasındaki basit korelâsyon katsayıları, ortalama ve standart sapma değerleri   

Değişkenler (1)    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)      (10)      (11) 

(1) Mutluluk              

(2) Güç .27**             

(3) Başarı  .21** 63**          

(4) Hazcılık .33** .44** .52**         

(5) Uyarılım .26** .49** .58** .63**        

(6) Özyönelim .27** .42** .62** .62** .61**       

(7) Evrenselcilik    .38** .42** .50** .47** .44** .66**      

(8) İyilikseverlik    .35** .48** .44** .35** .32** .49** .77**     

(9) Geleneksellik   .10 .28** .19** .15* .21** .15* .39** .49**    

(10) Uyma .25** .47** .42** .38** .35** .40** .67** .69** .41**   

(11) Güvenlik  .29* .53** .62** .54** .47** .67** .77** .75** .42**    .58**  

Ortalama                4.77 5.61 5.93 6.10 5.59 6.08 6.13 6.11 4.79      5.92   5.39 

SS 0.97 0.99 0.87 1.03 1.11 0.86 0.89 0.83 1.03      0.90   0.72 

N=226,  *p<.05, **p<.01 
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Mutluluğun Yordanmasına İlişkin Bulgular   

Güç, başarı, hazcılık, uyarılım, özyönelim, geleneksellik, uyma, güvenlik,   

evrenselcilik ve iyilikseverlik değerlerinin mutluluğu ne derece yordadığını belirlemek 

amacı ile çoklu regresyon analizi uygulanmıştır (tablo 4).  

Regresyon analizinden elde edilen bulgular güç, başarı, hazcılık, uyarılım, 

özyönelim, geleneksellik, uyma, güvenlik, evrenselcilik ve iyilikseverlik değerlerinin 

doğrusal kombinasyonunun mutluluğu anlamlı bir düzeyde yordadığını göstermiştir 

(R²= .21, F(10, 197) = 5.25, p<.05). Regresyon denklemine giren değerler açısından 

hazcılık değerinin (β=.22, t(207)=2.41, p>.05), özaşkınlık değerini oluşturan iyilikseverlik 

(β=.32, t(207)=2.57 p<.01)  ve evrenselcilik (β=.32, t(207)=2.37 p<.05)  değerlerinin 

mutluluğu yordamada anlamlı olduğu görülmüştür. Diğer değişkenlerin mutluluğu 

yordamada anlamlı olmaması dikkate alındığında, iyilikseverlik, evrenselcilik ve 

hayattan keyif ve tat almayı değerlendiren hazcılık değerleri mutluluğun en güçlü 

yordayıcısı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bulgu, bireylerin hazcılık, iyilikseverlik, ve 

evrenselcilik değerlerine verdiği önem arttıkça mutluluk düzeylerinin arttığını 

göstermektedir.  

 

Tablo 4. Mutluluk için çoklu regresyon sonuçları 

 B SH β t p 

Güç .17 .09 .17 1.93 .055 

Başarı  -.11 .11 -.10 -1.02 .309 

Hazcılık .21 .09 .22 2.30 .022 

Uyarılım .03 .08 .03 .326 .744 

Özyönelim -.07 .13 -.06 -.563 .574 

Evrenselcilik    .34 .15 .32 2.37 .019 

İyilikseverlik    .37 .15 .32 2.57 .011 

Geleneksellik   -.10 .07 -.11 -1.42 .155 

Uyma -.14 .11 -.13 -1.28 .200 

Güvenlik -.27 .17 -.20 -1.54 .123 

R
2
 .21     

 

TARTIŞMA 

Bu araştırmada güç, başarı, hazcılık, uyarılım, özyönelim, geleneksellik, uyma, 

güvenlik, evrenselcilik ve iyilikseverlik değerlerinin bireylerin öznel mutluluk düzeyleri 

ile ilişkisi incelenmiştir. Bu amaç için öncelikle kullanılan ölçme araçlarından “Öznel 

Mutluluk Ölçeği” nin Türk kültürüne uyarlanma çalışması gerçekleştirilmiştir. 
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Uyarlama çalışması sonuçları ölçeğin orijinal çalışmaya benzer bir şekilde yeterli 

geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.  

Çalışmanın sonuçları bireyci değerlerden hazcılığın gençlerin hissettiği 

mutlulukla anlamlı ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, toplulukçu olarak 

sınıflandırılan (Triandis, 1995) Türk toplumunda bireylerin batının kültürel 

değerlerinden, benlik tasarımlarından, tutumlarından ve davranışlarından giderek daha 

fazla etkilenmesiyle açıklanabilir. Türkiye’de değerlerle ilgili yapılan çalışmalarda da 

özerklik, başarı, kendini geliştirme gibi bireyci değerlerin vurgulandığı görülmüştür 

(Karakitapoğlu-Aygün ve İmamoğlu, 2002; İmamoğlu ve Karakitapoğlu-Aygün,1999).  

Hazcılıkla mutluluk arasındaki ilişki mutluluğun kavramsallaştırılma biçimiyle 

de açıklanabilir. Alanyazında mutluluk ya da iyi oluş “hedonik” ve “eudaimonik” olarak 

iki farklı kavramsal yapı altında incelenmektedir ve kişilerin iyi oluşunun bu ayrıma 

dayanılarak en iyi şekilde anlaşılabileceği ileri sürülmektedir  (bkz., Deci ve Ryan, 

2008; Ryan ve Deci, 2001; Ryff ve Singer, 2008). Buna göre, değerlerin hedonik iyi 

oluşu eudaimonik iyi oluştan daha iyi yordadığı gösterilmiştir (Joshanloo ve Ghaedi, 

2009). Çalışmada kullanılan Lyubomirsky ve Lepper (1999) tarafından geliştirilmiş 

olan “Öznel Mutluluk Ölçeği” kişilerin hissettiği genel öznel mutluluğu ölçen ve iyi 

oluşun hedonik kavramsallaştırılmasına uygun bir ölçektir. Mutlulukla hazcılık 

(hedonism) arasındaki olumlu ilişki bu tartışmaya dayandırılabilir.  

Hazcılığa ek olarak, iyilikseverlik ve evrenselcilik değerlerinin gençlerin 

mutluluk düzeylerini yordadığı görülmüştür. Sagiv ve Schwartz (2000) iyilikseverlik ve 

evrenselcilik değerlerinin içsel değerler olduğunu ileri sürmektedir. İnsancıl (Fromm, 

1976; Maslow, 1954) ve organizmacı (Deci ve Ryan, 2000; Ryan ve Deci, 2000) 

kuramlar ve bazı araştırmacılar (Kasser ve Ahuvia, 2002) büyüme, toplumun gelişimine 

katkıda bulunma yerine dış görünüm ve gelir gibi dışsal ya da materyalistik değerlerin 

kişilerin mutlulukları üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ileri sürmektedir. Başka 

çalışmalarda da (örn. Kasser ve Ryan, 1996) dışsal materyalistik değerlerin mutlulukla 

olumsuz, içsel değerlere sahip olmanın ise olumlu ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu 

araştırmada evrenselcilik ve iyilikseverlik değerleri ile mutluluk arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyan bulgu yukarıdaki bulgularla ve Türkiye’de yardımseverlik değerinin 

önemini ortaya koyan çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir 

(Karakitapoğlu-Aygün ve İmamoğlu, 2002; İmamoğlu ve Karakitapoğlu-Aygün,1999). 
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 Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bunlardan ilki çalışmada elde 

edilen sonuçlar sadece kişilerin bildirimleri üzerine dayanmasıdır. Kişinin daha objektif 

yöntemlerle değerlendirilmesi ortaya konan ilişkilerin geçerliğini artırabilir. Ayrıca bu 

çalışma kesitsel bir çalışmadır. Kişinin değerlerindeki değişimlerin zaman içinde 

izlenmesi ve bu değişimlerin mutlulukla ilişkisinin boylamsal bir çalışmada 

değerlendirilmesi önemli sonuçlar ortaya koyabilir. Ayrıca çalışma grubunun sayısının 

azlığı ve sadece bir üniversitede okuyan öğrenci grubundan oluşması da bir sınırlılıktır 

ve sonuçlar öğrenci olmayan ve farklı yaştaki gruplara genellenemez.  Ayrıca bu 

çalışmanın önemli bir sınırlılığı da katılımcıların mutlulukları ile ilişkili olabilecek 

sosyo-demografik değişkenlerin kontrol edilmemiş olmasıdır.  

Sonuç olarak farklı değerlere ve amaçlara sahip bireyler için farklı değişkenler 

bireyin mutluluğu üzerinde etkili olabilir. Mutlulukla ilgili olarak tek bir neden üzerine 

odaklanmak yerine gelecek çalışmalarda kültür, kişilik özellikleri, algılar, amaçlar, 

kişinin sahip olduğu kaynaklar (destek) ve çevresel faktörler bir arada ele alınmalı ve bu 

değişkenlerin etkileşimleri incelenmelidir.  

MAKALENİN BİLİMDEKİ KONUMU 

Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD. 

MAKALENİN BİLİMDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ 

Değerlerin bireyin dünyayı ve kendisini algılaması açısından ruh sağlığı 

üzerinde önemli bir etkisi bulunmasına karşın bilimsel olarak yeterince incelenmemiştir. 

Bu çalışmayla bu alandaki bilgi birikimine katkı sağlanması planlanmıştır. Batı 

kültüründe yapılan çalışmalar genellikle bireyci değerlerin bireylerin mutluluğu ile 

ilişkili olduğunu ileri sürmüştür. Geleneksel değerlerin önemli olduğu Türkiye 

toplumunda bu bulgulardan farklı olarak iyilikseverlik gibi değerlerin de önemli 

olduğunun gösterilmesi çalışmanın bilim alanına önemli bir katkısı olarak 

değerlendirilebilir. Bu bilgiler değerler konusunda çalışmalar yapılırken ve psikolojik 

danışma çalışmalarında kullanılabilir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları 

okullardaki güven düzeyine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Tarama modelindeki 

araştırma, Van il merkezinde kamu ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler üzerinde 

yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, il merkezindeki kamu ilköğretim okullarında görev 

yapan toplam 350 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Daboval 

ve arkadaşlarınca geliştirilen, Kamer tarafından Türkçeye çevrilen ve Yılmaz tarafından 

okullara uyarlanan “Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan 

bulgular, ölçeğin alt boyutları olan çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, iletişim ortamı ve 

yeniliğe açıklık boyutlarında sunulmuştur. Araştırmada öğretmenlerin ilköğretim 

okullarındaki güvenin orta düzeyde olduğu yönünde görüş belirttikleri, görüşlerinin okul 

büyüklüğü (okuldaki öğretmen sayısı) değişkenine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güven, örgütsel güven, okulda güven 

 

THE VIEWS OF TEACHERS ABOUT ORGANIZATIONAL TRUST IN PREMIER 

SCHOOLS 

Abstract 

The purpose of the study was to explore the views of primary school teachers about 

organizational trust in their schools. In the research, the survey method was used and it was 

conducted with a group of state primary school teachers in the centre of Van province. The 

research sample consisted of totally 350 state primary school teachers in the centre of Van 

province. “Organizational Trust Scale for Schools”, developed by Daboval and et al., 

translated into Turkish language by Kamer and adapted to schools by Yılmaz, was used as 

data gathering tool. The research findings were presented in the following scale factors: 

sensibility to workers, trust in administrators, communication environment and openness to 

change.  The research concluded that the teachers included in the study thought organizational 

trust in primary schools was moderate, and their views varied according to the size of school 

(the number of teachers in schools). 

Key Words: Trust, organizational trust, trust in school 
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Giriş 

Toplumsal yaşamda bireylerarasında güvene dayalı ilişkilerin kurulması, insan yaşamını 

daha anlamlı kılar. İnsanlar arasında olumlu iletişimin ve sosyal ilişkilerin temelinde güven 

yatar. Örgütlerde de çalışanların kendilerine ve diğer çalışanlara güvenmesi, örgütün 

amaçlarına ulaşmasında önemlidir. Güven, örgüt içinde çalışanlar ve gruplar arasında 

işbirliğini güçlendiren etkili bir unsurdur (McAllister, 1995; Mayer ve ark., 1995). Bu nedenle 

örgütlerin etkililiğinin ve verimliliğinin sağlanmasında güven önemli yer tutar. 

Güven kişinin karşısındakinin maksadına, beklentilerine, iyi niyetine ve sözlerine 

duyduğu itimat olarak tanımlanmaktadır (Mayer, Davis ve Schoorman, 1995; Lewicki, 

McAllister ve Bies, 1998; Bigley ve Pearce, 1998; Mckight, Cummings ve Chervany, 1998; 

Deluga, 1994). Bu anlamda güven, kişiler arası ilişkilerdeki atmosferi açıklayan kritik bir veri 

olarak görülmektedir (Hosmer, 1995). Bireysel ve toplumsal yaşamda güven dinamik bir 

yapıdadır. Çünkü insanlar güven ya da güvensizlik nedeniyle ilişkilerini değiştirebilmektedir 

(Solomon ve Flores, 2001).  

Örgütsel güven; çalışanların birbirlerinin ve yöneticinin yeterliklerine, örgütte adil, 

hoşgörülü ve etik ilkelere bağlı kararlar alma ve uygulama sürecine olan inancı ifade eder. Bu 

anlamda örgütlerde güven iki yönlüdür. Birincisi kişinin, yöneticinin ve diğer çalışanların 

yaptıkları görevlerdeki yeterliklerine duyduğu güven; ikincisi de yöneticinin ve diğer 

çalışanların sözlerine, dürüstlüğüne, adaletine, samimiyetine ve iyi niyetine duyduğu 

güvendir. 

Örgütlerde güven alanyazında şu boyutlarda ele alınmiştir (Goddard, Tshanmen-Moran 

ve Hoy, 2001; Tschannen-Moran ve Hoy, 2000; Tschannen-Moran, 2001; Kochanek, 2005): 

(a) Yardımseverlik (benevolence): Güvenin en kapsamlı yönü olan yardımseverlik; birinin iyi 

olduğuna, iyi niyetine, önemsenen bir şeyin güvenilen kişi tarafından korunacağına ya da 

zarar görmeyeceğine olan inançtır (Cummings ve Bromily, 1996, Hosmer,1995, Mishra, 1996 

akt: Samancı, 2007; Çetin, 2000; Goddard, Tschannen-Moran ve Hoy, 2001; Kochanek, 

2005). Hosmer’e göre (1995) güvenen insan, yardımseverlik ya da birlikte çalışma davranışını 

bekler. (b) Güvenirlik (reliability): “güven duyulma” olarak adlandırılan bu kavram, sosyal 

ilişkilerde oldukça önemlidir (Çetin, 2000). Güvenirlikte iyi niyetin ve yapıcı davranışların 

kişiliğin bir parçası olarak sürekli olması beklenilir (Goddard ve ark., 2001). (c) Yeterlik 

(competence): Kişilerin teknik bilgilerinin, mesleki hünerlerinin ve yeteneklerinin iyi 
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olmasıdır (Hosmer, 1995; Clark ve Payne, 1997; Kochanek, 2005; Baba, 1999; Butler, 1991). 

Yeterlik, özellikle örgütsel güven açısından önemli bir boyuttur. Örgütte, yeterli olduğu 

düşünülen işgörenlere güven duyulur (Solomon ve Flores, 2001). Okullarda yöneticilerin de 

liderlik ve yöneticilik yeterlikleri, onlara güven duyulmasını sağlar (Galford ve Drapeau, 

2003). (d) Dürüstlük (honesty): Dürüstlük; doğruluk ve davranışlardaki gerçeklik (Goddard 

vd., 2001),  kişinin karakteri ve gerçekliği olarak doğruları çarpıtmama (Tschannen-Moran, 

Hoy, 2000) olarak görülmüştür. Brown’a göre (2005) doğruluk insanın karakterini anlatır. 

İnsanlar doğru davranışlar gösterirlerse, örgütler de doğruluk üzerine desenlenirlerse onlara da 

güvenilir (Akt: Erden, 2007). (e) Açıklık (openness): Açıklık ya da şeffaflık, bir konu 

hakkındaki fikirlerin, kişisel ya da görevsel bilgilerin başkalarıyla özgürce paylaşımıdır 

(Kochanek, 2005; Baba, 1999; Hosmer, 1995; Butler ve Cantrell, 1984, Mishra 1996). 

Açıklık, kuşku ve güvensizliği önler. Örneğin kapalı örgüt iklimine sahip okullarda 

yöneticiler bilgileri gerçeklik ve şeffaflık çerçevesi içerisinde sunmadığında, güvensizlik hissi 

oluşur. Alanyazında bu boyutların dışında tutarlılık ve sadakat, örgütsel güvenin boyutları 

arasında sayılmaktadır (Hosmer, 1995; Clark ve Payne, 1997). 

Örgütte tesis edilen güven iklimi, çalışanların duygularını birbirlerine açmalarına ve 

düşüncelerini özgürce açıklamalarına imkan vererek, çalışanlar arasında işbirliği, dayanışma 

ve ekip ruhunu güçlendirir (Morrissey, 1990; Akt: Brunard ve Brian, 1994). Çalışanlar, 

çalıştıkları örgütlerin yapısının, başarıyı sağlayacak şekilde yapılandırıldığına yönelik inanç 

duyduklarında kuruma yönelik güvenleri de artar (McKnight, Cummings ve Chervany, 1998). 

Bu durumda örgüte bağlılıkları artar, daha isteyerek ve daha fazla çalışırlar (Erdem, 2003). 

Örgütün gelişmesi için yeni fikirler üretirler. Değişimlere ve yeniliklere açıklık, güven 

unsurunun yerleşmiş olduğu ortamlarda kendini göstermektedir (Kochanek, 2005). Örgütte 

güven, çalışanların risk ya da belirsizlik durumlarıyla karşılaştıklarında, örgütün söz ve 

davranışlarına duymuş olduğu itimat olarak alındığında (Nyhan, 2000), örgütte insanların risk 

almasını kolaylaştırır (Rousseau vd.,1998). Çünkü güvenin olduğu yerde istismarın 

olmayacağına dair güçlü bir inanç mevcuttur (McAllister, 1995).  

Örgütlerde güvensizlik ortamı, çalışanların performanslarını (Tschannen-Moran ve Hoy, 

2000) ve örgütsel etkililiği düşürür (Tschannen-Moran, 2001). Örgütte çalışanların 

birbirlerine karşı olan güvenlerini kaybetmeleri, örgüt içindeki insan ilişkilerini büyük ölçüde 

zedeler ve bu durum örgütün varlığını bile tehdit eder (Çelik, 2000). Yüksek düzeyde güvenin 

olduğu örgütlerde katılımcılar daha rahattır ve enerjilerini örgütün amaçlarına ulaşmak için 

kullanırlar. Oysa düşük güven ortamında işgörenler örgüte yabancılaştıkları için üyelerin 
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kendilerini koruma ve meşrulaştırma gayretleri çok zaman alır (Bair ve Amand, 1995, Akt: 

Erdem, 2003). Çalışanlar kendilerini güvensiz hissettiklerinde enerjilerini öğrenmeye ve 

üretmeye harcamak yerine kendilerini korumak (self protection) için kullanırlar. (Tschannen-

Moran ve Hoy, 2000; Tschannen-Moran, 2001). 

Sosyal örgütler olarak okulların amaçlarından biri de hem kendine hem de çevresine 

güvenen ve güvenilen bireyler yetiştirmektir. Okullarda güven, okul etkililiğinin temeli olarak 

görülmektedir (Tschannen-Moran ve Hoy, 1998). Okullardaki güven, sadece çalışanları değil, 

okulun tüm paydaşlarını etkiler. Özellikle öğrencilerin başarısı da okuldaki güven düzeyinden 

etkilenir (Goddard vd., 2001). Okullarda güven duygusunun gelişebilmesi için yönetici, 

öğretmen, öğrenci, okuldaki diğer çalışanlar ve veliler arasında iyi bir iletişimin ve sağlıklı bir 

diyalog sürecinin kurulması gerekir. Okulda tesis edilen bu yapı güven duygusunu yaratır ve 

güçlendirir.  

Okul yaşamında güven, yalnızca bireyler arası ilişkilerle sınırlı değildir. Örneğin 

çalışanların görüşünü alma, karara katma, performans değerlendirmede ve ödüllendirmede 

adil olma gibi temel yönetsel uygulamalar da örgütsel güveni etkiler (Morgan ve Hunt, 1994). 

Bu nedenle okullarda güvenin havasının hakim kılınmasında yönetici belirleyici role sahiptir. 

Okullarda çalışanlar, yöneticilerin samimiyetine inandıkları ölçüde güven duygusuna sahip 

olurlar. Bu samimiyet, yöneticinin söylediği sözlerle ve sergilediği davranışlarla kendini 

gösterir. Butler’e (1991) göre yöneticinin karar, söylem ve eylemlerinde tutarlı davranışlar 

sergilemesi, verdiği sözü tutması, yeterlik sahibi, adaletli, dürüst ve açık olması, çalışanların 

güvenini arttırır (Akt: Deluga, 1994). Okullarda güveni yıkan unsurlar arasında yöneticinin 

verdiği vaatleri yerine getirmemesi önemli yer tutar (Hoy ve Tarter, 1995).  

Yöneticilerin çalışanlarına güvenlerinin bir göstergesi de çalışanlarına yetki ve 

sorumluluk paylaşmalarıdır. Öğretmenlerine güvenmeyen müdürler, yetki ve sorumluluk 

paylaşımında bulunmazlar. Yetki devrinin ya da paylaşımının olmaması, çalışanların işi iyi 

yapabileceğine ilişkin inancın zayıf olması anlamına gelir. Bu durumda öğretmenler de 

işbirlikçi bir çalışma ortamı içerisine girmezler (Tschannen-Moran, 2001; Galford ve 

Drapeau, 2003). Buna göre okullarda yöneticilerin yeterlik sahibi olması, kararlarında ve 

uygulamalarında tutarlı davranışlar sergilemesi, adaletli ve dürüst olması, yeni düşüncelere 

açık olması, verdiği sözü tutması, açık olması, çalışanlara duyarlı olması ve yetki paylaşması 

çalışanların okula güvenini arttırır. 
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Okullarda güvenin bazı ölçütleri vardır. Güven ikliminin hakim olduğu okullarda 

çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, sağlıklı iletişim ortamı, yeniliğe açıklık, 

yardımseverlik, dürüstlük, yeterlik, şeffaflık, doğruluk, tutarlılık ve sadakat üst düzeyde olur. 

Bu okullarda yöneticiler, kararların alınmasında çalışanların fikirlerini önemser, onların 

morallerini bozacak davranışlardan kaçınır, böylece onlara önemli olduklarını hissettirirler.  

Güvenin hâkim olduğu okullarda çalışanlar arasında bir bağlılık oluşur ve enerjiler 

performansa ve başarıya yansır. Okullarda oluşturulacak güven iklimi, ilişkilerin daha sağlıklı 

bir düzlemde gerçekleşmesine, öğretmenlerin ve diğer çalışanların okula bağlılık 

göstermelerine, işbirliği ve dayanışma içinde çalışmalarına, böylelikle bireysel ve kurumsal 

başarının artmasına olumlu katkı yapacaktır. Araştırmalar, okullarda çalışanlar arasındaki 

güven ilişkilerinin öğrenci başarısını da etkilediğini ortaya koymuştur (Yılmaz, 2004, 2006; 

Özdil, 2005; Erden, 2007; Yılmaz, 2005, 2006).  

Güven kavramı ile ilgili olarak Türkiye’de yapılmış çeşitli araştırmalar olmasına karşın 

bu araştırmaların büyük bir çoğunluğu işletmelerde yapılmıştır (Arı, 2003; Özbek, 2006; 

Özen İşbaşı, 2001; Tüzün, 2006; Yaşar, 2005; Aktan, 1999; Kamer, 2001; Günaydın, 2001; 

Güneşer, 2002). Eğitim örgütlerinde yapılan araştırmalar ise sınırlıdır. Bu nedenle okullarda 

güven olgusunun değişik yönleriyle ele alındığı araştırmaların yapılmasına gereksinim 

duyulduğu söylenebilir. 

Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin 

çalıştıkları okullara duydukları güven düzeyinin belirlenmesidir. Ayrıca katılımcı görüşlerinin 

bazı değişkenlere göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli, Evren ve Örneklem 

Betimsel tarama modelindeki araştırmanın hedef evreni Van il merkezindeki kamu 

ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerdir.  Araştırmanın örneklemi, bu okullarda 

görev yapan toplam 350 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem grubundaki öğretmenler, küme 

örnekleme yöntemiyle seçkisiz olarak belirlenmiştir. Buna göre küme olarak seçilen okuldaki 

tüm öğretmenlere anket uygulanmıştır. Okulların mümkün olduğunca ilin farklı gelişmişlik 

düzeyine sahip bölgelerinden seçilmesine özen gösterilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 
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oluşturan öğretmenlerin cinsiyet, branş, kıdem ve öğretmen sayısına (okul büyüklüğü) ilişkin 

dağılımları tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1. Kişisel değişkenlere ilişkin bulgular             

Değişken Düzey n   % 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

182 

163 

52.8 

47.2 

Branş Sınıf Öğretmeni 

Branş Öğretmeni 

151 

194 

43.8 

56.2 

Kıdem 
1-5 yıl 

6-10 yıl 

11 yıl ve üzeri  

243 

71 

31 

70.4 

20.6 

9.0 

Öğretmen Sayısı 

(Okul Büyüklüğü) 

1-35 arası 

36-70 arası 

71 ve üzeri 

95 

176 

74 

27.5 

51.5 

21.4 

Toplam  345 100.0 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan kadın ve erkek oranı ile sınıf ve branş 

öğretmeni oranı birbirine yakındır. Öğretmenlerin %70’inin toplam mesleki hizmet süreleri 5 

yıl ve altındadır. Toplam 345 öğretmenin sadece 31’inin mesleki hizmet süreleri 10 yılın 

üzerindedir. Buna göre ildeki öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin ve deneyimlerinin oldukça düşük 

olduğu söylenebilir. Bu durum, ilin kendine özgü koşullarından kaynaklı öğretmen sirkülâsyonunun 

yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Okullar literatüre ve Türkiye’de il merkezlerindeki kamu 

okullarının ortalama büyüklüğü ile ilgili izlenimlere dayalı olarak büyüklüklerine göre gruplanmıştır. 

Yaklaşık bin öğrencinin altında öğrenciye sahip okullar küçük, bin ile iki bin arasında öğrenciye sahip 

okullar orta ve iki binin üzerinde öğrenciye sahip okullar büyük okul olarak kabul edilmiştir. Ortalama 

her otuz öğrenciye bir öğretmen düştüğü varsayılırsa öğretmen sayısı 1-35 arası olan okullar küçük, 

36-70 arası okulla orrta ve 70’in üzerinde öğretmeni olan okullar da büyük okul olarak kabul 

edilmiştir. Buna göre katılımcı öğretmenlerin yaklaşık yarısı, orta büyüklükteki okullarda görev 

yapmaktadır. Küçük ve büyük okullardaki dağılım oranı ise birbirine yakındır. 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Daboval ve arkadaşlarınca (1994) işletmeler için 

geliştirilen, Kamer (2001) tarafından Türkçe’ye çevrilen ve Yılmaz (2005) tarafından okullara 

uyarlanan “Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 1-6 arası puanlanan 

Likert tipi bir ölçektir. Çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, iletişim ortamı ve yeniliğe 
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açıklık alt boyutlarında toplam 40 maddeden oluşan ÖGÖ’nin maddelerinin faktör yük 

değerleri .555 ile 810 arasında değişmektedir. Hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı toplamda .97 bulunmuştur. Ölçeğin madde-test korelasyonu 0.531 ile 0.831 arasında 

değişmektedir.  Ölçekte düşük puan, örgüte duyulan güven düzeyinin düşüklüğünü, yüksek 

puan ise duyulan yüksek güven düzeyini göstermektedir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel 

istatistikler (yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma), t testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) uygulanmıştır. 

Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın bulguları; çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, iletişim ortamı ve 

yeniliğe açıklık alt boyutlarında sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Çalışanlara Duyarlılık Boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalışanlara duyarlılık boyutundaki ifadelere ilişkin 

görüşlerinin aritmetik ortalamaları tablo 2’de verilmiştir.  

    Tablo 2. Çalışanlara duyarlılık boyutuna ilişkin görüşlerin ortalama puanları 

               Maddeler                        X  ss 

1. Okulumuza yeni gelen öğretmenlerin, okula kaynaşmasına yardımcı olunur. 4.16 1.46 

2. Okulumuza yeni göreve başlayan öğretmenlere okulun amaçları anlatılır. 3.25 1.52 

3. Okulumuza yeni göreve başlayan öğretmenlere işinde daha iyi hizmet sunabilmesi için 
eğitim verilir. 

2.73 1.52 

4. Okulumuzun öğretmenleri kendilerine sahip çıkıldığını hissederler. 3.44 1.59 

5. Okulun öğretmenlerden beklentisi, öğretmenleri tatmin edici düzeydedir.  3.35 1.30 

6. Öğretmenin ders programları hem okul dışı etkinliklerini, hem de okul içi etkinliklerini 
dengeleyecek düzeydedir. 

3.57 

 

1.45 

 

7. Okulun iş prensipleri öğretmenlerin kariyerlerinde yükselme hedeflerini destekler 
biçimdedir. 

2.97 1.36 

8. Okulun iş prensipleri gerektiğinde gözden geçirilerek güncelleştirilir. 3.24 1.33 

9. Okulumuzun iş prensipleri, öğretmenlerin fikirlerine başvurularak oluşturulur.  3.14 1.41 

10. Okulumuz kendi iş prensiplerine göre hareket ederler. 3.56 1.32 

11. Bu okul, öğretmenlerin bireysel gereksinimlerini karşılayabilmek için yeni iş 
prensiplerini eski prensipleriyle değiştirmede dengeli davranır. 

3.31 1.30 

12. Bu okul, öğretmenlerle ilgili verilecek kararlarda ve uygulanacak işlerde adildir. 3.49 1.51 

13. Bu okulda öğretmenlerle ilgili karar ve eylemler adilane yerine getirilir. 3.52 1.51 

14. Disiplin kuralları haklı şekilde gerekli durumlarda uygulanır. 3.79 1.50 

15. Bu okulun çalışma saatleri ve ders programları çalışanlara görevlerini yerine getirebilme 
olanağı verir. 

3.98 1.50 

          Çalışanlara duyarlılık (51,58) 3.44  15,49 

Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışanlara duyarlılık boyutunda öğretmenlerin en fazla 

katıldıkları ifade okula yeni gelen öğretmenlerin, okula kaynaşmasına yardımcı olunduğu 
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( X =4.16) şeklindedir. Örgütlerde yeni gelen çalışanlara yardımcı olma, onların güvenini 

kazanmada ve örgütsel güven oluşturmada önemlidir. Ayrıca disiplin kurallarının haklı 

şekilde gerekli durumlarda uygulandığı (3.79) görüşüne öğretmenlerin çok düzeyinde katılım 

göstermeleri de önemli bir bulgudur. Çünkü okullarda kuralların gerekli durumlarda 

uygulanması okullara duyulacak güveni olumlu etkileyecektir. Ancak katılımcılar, okulda 

göreve yeni başlayan öğretmenlere eğitim verildiği ( X =2.73), okulun çalışma prensiplerinin 

öğretmenlerin kariyerlerinde yükselmelerini desteklediği ( X =2.97) ve öğretmenlerin 

fikirlerine başvurulduğu ( X =3.14) ifadelerine, “orta” düzeyde ve en az katılım 

göstermişlerdir. Ayrıca okullarda öğretmenlere sahip çıkıldığı, öğretmenlerle ilgili karar ve 

uygulamalarda adil davranıldığı, iş prensiplerinin öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre revize 

edilebildiği ifadelerine de orta düzeyde katılım gösterilmesi önemli bir bulgudur. Bu boyutun 

toplam puanının aritmetik ortalamasına bakıldığında öğretmenlerin ( X =3.44) ilköğretim 

okullarında çalışanlara orta düzeyde duyarlılık gösterildiği yönünde görüş belirttikleri 

görülmektedir. Öztürk ve Aydın (2012) yaptıkları çalışmada ortaöğretim öğretmenlerinin 

okullarına güven düzeylerinin çalışanlara duyarlılık alt boyutunda en alt düzeyde olduğu 

bulgusuna ulaşmışlardır.  

Okullarda çalışanlara duyarlılık; özellikle öğretmenlerin kararlara katılımı, ihtiyaç ve 

beklentilerinin dikkate alınması, örgüte uyum ve kaynaşmalarının sağlanması ve meslekte 

gelişme (yükselme) olanaklarının sunulması olarak değerlendirilebilir. Çalışmada ulaşılan 

bulgulara göre, okullarda çalışanlara duyarlılığın istenen düzeyde olmadığı söylenebilir. Her 

şeyden önce öğretmenlerin kendilerine yeterince sahip çıkılmadığını hissetmeleri, okula 

yönelik güven duygularını olumsuz etkilemesi kaçınılmaz olur. Ayrıca karar ve 

uygulamalarda yeterince adil olunmadığını, fikirlerine yeterince başvurulmadığını 

düşünmeleri de okula yönelik güven duygularını olumsuz etkileyecektir. Çünkü örgütsel 

güven bir boyutuyla örgütte adil, hoşgörülü ve etik ilkelere bağlı kararlar alma ve uygulama 

sürecine olan inancı ifade eder (Kochanek, 2005; Tschannen-Moran ve Hoy, 2000). Morgan 

ve Hunt’a göre de (1994) örgütte çalışanların görüşünü alma, karara katma, ödüllendirmede 

ve benzeri karar ve uygulamalarda adil olma gibi yönetsel uygulamalar örgütsel güveni 

önemli derecede etkiler. 

Bulgulara göre, okuldaki işleyişin öğretmenlerin kariyerlerinde yükselme hedeflerini 

desteklemediği anlaşılmaktadır. Bu da çalışanların okula yönelik güven duygularını önemli 

derecede etkileyebilecek bir husustur. Ancak öğretmenlerin yükselme olanağı, okuldaki 

işleyiş ve yönetim anlayışı ile kısmen ve dolaylı olarak ilgilidir. Daha çok hükümetin ve 
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bakanlığın öğretmenlik mesleğine ilişkin politika ve uygulamaları ile ilgili olan bu konuda, 

bir süre önce getirilen öğretmenlik kariyer basamakları uygulaması, Danıştay’da alınan bir 

karar üzerine uygulamadan kaldırılmıştır. Bu bulguya göre öğretmenlere görevlerinde 

yükselme olanağının sağlanmasının önemli bir gereksinim olduğu söylenebilir.  

Yöneticiye Güven Boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yöneticiye güven boyutunu oluşturan ifadelere ilişkin 

görüşlerinin aritmetik ortalamaları tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Yöneticiye güven boyutuna ilişkin madde ve ortalama puanları 

        Maddeler X        ss 

16. Okul müdürü, yanına çalışanların rahatlıkla ulaşabileceği birisidir. 4.49 1.55 

17. Okul müdürü öğretmenlerin önerilerini dinler. 4.17 1.60 

18. Okul müdürü, öğretmenlerin problemleriyle ilgilenir. 3.98 1.62 

19. Okul müdürü, okulla ilgili iş prensiplerini adil ve objektif yerine getirir. 3.82 1.57 

20. Okul müdürü, açık ve dürüsttür. 4.23 1.55 

21. Okul müdürü benimle olan ilişkilerinde samimidir. 4.12 1.60 

22. Okul müdürü, benim iş yerine katkım konusunda bana destek olur. 3.91 1.58 

23. Okul müdürü işimle ilgili sorumluluklarımda ve görevlerimde bana güvenir.  4.13 1.51 

24. Okulda performans değerlendirmeleri adil ve tarafsız şekilde yapılır.   3.76 1.55 

25. Okul müdürü beni okulun hedeflerine ulamak için bir araç olarak değil, bir insan olarak 
görür. 

3.98 1.59 

26. Okul müdürü bana güveniyorsa ben de ona güvenebilirim. 4.62 1.38 

27. Okul müdürü, benim faydama olacak bilgileri benden saklamaz. 4.42 1.44 

            Yöneticiye güven (49,70) 4.13 15,06 

Tablo 3’te görüldüğü üzere öğretmenler, okul müdürünün çalışanların rahatlıkla 

ulaşabileceği birisi olduğu ( X =4.49), çalışanların yararına olacak bilgileri onlarla paylaştığı 

( X = 4.42) ifadelerine çok düzeyinde ve en yüksek katılımı göstermişlerdir. Okullarda 

yöneticilere rahat ulaşılabilmesi, onlarla doğrudan iletişim kurulabilmesi güveni olumlu 

etkiler. Öğretmenler, okulda değerlendirmelerin adil şekilde yapıldığı ( X =3.76), müdürün 

işleri adil şekilde yerine getirdiği ( X =3.82) ve çalışanlara destek olduğu ( X =3.91) 

görüşlerine görece daha düşük, ancak yine çok düzeyinde katılım göstermişlerdir. Ayrıca 

müdürün öğretmenlerin önerilerini dinlediği ( X =4,17), kendilerine destek olduğu ( X =3.98), 

açık, dürüst ( X =4,23) ve samimi ( X =4,12) olduğu görüşlerine de çok düzeyinde kalım 

göstermişlerdir. Çalışanların fikirlerini alma, onlara destek olma ve adil olma konusundaki 

bulgular, önceki boyuttaki bulgularla paralellik göstermektedir. Boyutun toplam değerlerine 
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göre ilköğretim okullarında öğretmenler, yöneticilere orta düzeyde ( X =4.13) güven 

duymaktadırlar. Bu bulgular, olumsuz olarak değerlendirilebilir. Samancı Kalaycı (2007) 

araştırmasında okulda öğretmenlerin müdürlerine güvendikleri ölçüde daha işbirlikçi, dert 

dinleyen ve yardımcı tavırlar sergilediği sonucuna ulaşmıştır. Toprak (2006) yaptığı 

araştırmada yöneticiye güvenin, performansı etkilediğini ortaya koymuştur. 

Zorlu Yücel’e (2006) göre çalışanların üstlerine güven duyması, örgütsel güven 

ortamının yaratılmasında etkilidir. Okullarda güven ikliminin tesis edilmesinde yönetici 

belirleyici role sahiptir (Nyhan, 2000). Öğretmenler, yöneticilerin samimiyetine ve adaletine 

inandıkları ölçüde güven duygusuna sahip olurlar. Bu da, yöneticinin söylediği sözlerle ve 

sergilediği davranışlarla kendini gösterir. Butler’e (1991) göre yöneticinin karar, söylem ve 

eylemlerinde tutarlı davranışlar sergilemesi, verdiği sözü tutması, yeterlik sahibi, adaletli, 

dürüst ve açık olması, çalışanların güvenini arttırır (Akt: Deluga, 1994). Yöneticinin açık, 

dürüst ve samimi olmaması ve adil davranmaması okullarda güveni yıkan unsurlar arasında 

başta gelir (Hoy ve Tarter, 1995). Bu çalışmada da bu hususların istenen düzeyde olmadığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca okul ile ilgili alınan yönetsel kararlarda öğretmenlerin fikirlerini 

almama ve onları karara katmama, yöneticilere duyulan güveni zedeler (Clark ve Payne, 

1997).  

İletişim Ortamı Boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin iletişim ortamı boyutunda yer alan ifadelere ait 

aritmetik ortalamaları tablo 4’te verilmiştir.  

    Tablo 4. İletişim ortamı boyutuna ilişkin madde ve ortalama puanları 

          Maddeler X        ss 

28. Bu okulda iş prensip ve yönetmelikler açıklıkla bize aktarılmıştır. 3.88 1.44 

29. Bu okulda iletişim kanalları her zaman açıktır. 3.93 1.54 

30. Okul hakkındaki duygularımı belirtmekten çekinmem. 4.51 1.37 

31. Bu okulda gizli saklı uygulamalar olmadan her şey açıklıkla yürütülür.  3.76 1.50 

32. Bu okulda bilgiler zamanında iletilir. 3.95 1.45 

33. Bu okulda bilgiler tüm çalışanlara tam ve doğru olarak aktarılır.  3.91 1.34 

34. Bu okulda öğretmenler, okul yöneticileri ile doğrudan iletişim kurabilir. 4.54 1.35 

35. Bu okulda olumlu iş ilişkilerinden dolayı çalışmak keyiflidir.  3.93 1.50 

36. Çalışanlar işlerin kalitesiyle ilgili olarak olumlu geri bildirim alırlar.    3.66 1.50 

    İletişim Ortamı  (36, 13) 4.00 10,24 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin en fazla okulda yöneticilerle doğrudan iletişim 

kurabildikleri ( X =4.54) ve okul hakkındaki duygu ve düşüncelerini belirtmekten 
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çekinmedikleri ( X =4.51) ifadelerine katıldıkları görülmektedir. Öğretmenler bu ifadelere çok 

düzeyinde katılım göstermişlerdir. İkinci boyutta en fazla katıldıkları ifade bu ifadelerle 

paralellik göstermektedir. Bu bulgular okullarda yöneticilerle iletişimin kısmen rahat 

kurulabildiğini ve yöneticilerin genellikle ulaşılabilir olduğunu göstermektedir. Samancı 

Kalaycı’nın (2007) yaptığı araştırmada da çalışma arkadaşlarına güvenen, onlarla etkileşim 

içerisinde bulunan ve iletişime açık olan öğretmenlerin yardım etme konusunda daha gönüllü 

davranışlar gösterdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Örgütlerde çalışanlarla yönetici arasında 

iletişim kanalarının açık olması güveni olumlu etkiler. Güven, kişiler arası ilişkilerdeki 

atmosferi etkileyen önemli bir etkendir (Hosmer, 1995). Örgütte yaratılan güven, çalışanların 

duygularını ve düşüncelerini paylaşmalarına ve daha rahat ve açık iletişim kurmalarına olanak 

verir (Morrissey, 1990; Akt: Brunard ve Brian, 1994). Nitekim öğretmenler okul ve okuldaki 

işleyiş hakkında duygu ve düşüncelerini genellikle ifade edebildiklerini belirtmişlerdir. Bazı 

araştırmacılar okullarda güveni, öğretmenlerin bir konu hakkındaki kişisel ya da görevsel 

duygu ve fikirlerini özgürce paylaşması olarak ele almıştır (Kochanek, 2005; Baba, 1999).  

Örgütlerde iletişim sadece yöneticiyle ya da diğer çalışanlarla kurulan diyalogla sınırlı 

değildir. İletişim aynı zamanda örgütte bilgi taşır ve okulda yapılacak yenileşmelerde 

kullanılır (Başaran, 2000). Çalışanlara bilgilerin zamanında ve tam iletilmesi, işleyişin şeffaf 

olması iletişim ortamına duyulan güvenin önemli bir yönünü oluşturmaktadır (Butler ve 

Cantrell, 1984, Mishra 1996). Bu konuda öğretmenler okullarda işlerin açıklıkla yürütüldüğü 

( X =3.93), bilgilerin zamanında ( X =3.95), tam ve doğru aktarıldığı ( X =3.91) ve işleyişten, 

iş ilişkilerinden keyif aldıkları ( X =3.93) ifadelerine çok düzeyinde katılmışlardır. Bu durum 

okullarda işler konusunda öğretmenleri bilgilendirme ya da bilgi taşımayla ilgili iletişim 

mekanizmasının orta düzeyin üzerinde işlediğini göstermektedir. Yani yöneticiyle iletişim 

daha iyi kurulabilirken, bilgilendirme, duyuru, dönüt verme gibi okuldaki işlerle ilgili 

iletişimde bazı sorunlar mevcuttur. Boyutun toplam değerlerine göre de öğretmenler 

ilköğretim okullarında orta düzeyin üzerinde ( X =4.00) olumlu bir iletişim ortamının mevcut 

olduğu görüşünü ifade etmişlerdir. 

Yeniliğe Açıklık Boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yeniliğe açıklık boyutunda yer alan ifadelere ilişkin 

aritmetik ortalama değerleri tablo 5’te verilmiştir. 

    Tablo 5. Yeniliğe açıklık boyutuna ilişkin madde ve ortalama puanları 

         Maddeler X      ss. 



YYÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 211-217   http://efdergi.yyu.edu.tr                 222 

37. Okul müdürü, iş prensiplerini oluştururken benim de fikrimi alır. 3.26 1.57 

38. Okul müdürü iş prensiplerini oluştururken benden aldığı fikirleri kullanır. 3.06 1.52 

39. Çekinmeden okul hakkında önerilerde bulunabilirim. 4.40 1.39 

40. Bu okul, öğretmenlerin ihtiyaçları ve yaptıkları öneriler doğrultusunda yeniliğe, gelişime 

ve değişime açıktır. 

3.83 

 

1.46 

 

     Yeniliğe Açıklık (14,57) 3.63 4,84 

Örgütün yeniliğe açık olması, çalışanların ya da diğer paydaşların örgütün değişimlere 

ve gelişmelere ayak uydurması için, varsa fikirlerinin ve önerilerinin alınması ve bunların 

karar ve uygulamalarda dikkate alınması anlamına gelir (Özbek, 2006). Fikirlerinin alındığını 

ve örgütün gelişmeye açık bir politika izlediğini düşünen bir çalışanın örgütüne daha yüksek 

düzeyde güven duyması beklenir. Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin büyük ölçüde 

çekinmeden okul hakkında önerilerde bulunabildikleri ( X =4.40) görülmektedir. Ancak 

yöneticilerin çalışanların fikirlerine başvurdukları  ( X =3,26) ve kararlarda bu fikirleri 

dikkate alarak kullandıkları ( X =3,06) görüşüne daha düşük katılım göstermişlerdir. Ayrıca 

okulun değişen ihtiyaçlara ve çalışanların önerilerine göre gelişime, değişime ve yeniliğe açık 

olduğu görüşüne orta düzeyin üzerinde ( X =3,83) katım göstermişlerdir. Boyutun toplam 

değerlerine göre öğretmenler ( X =4.00) ilköğretim okullarının yeniliğe açık olduğu görüşüne 

orta düzeyin üzerinde katılmaktadırlar. Bu bulgular şunu göstermektedir. Okullarda 

öğretmenler önerilerini paylaşabilmektedir. Ancak yöneticiler öğretmenlerin önerilerini 

almada ve uygulama aşamasında bunları dikkate almada daha ketum davranmaktadırlar. Bu 

sonucun öğretmenler arasında görev yaptıkları okulların değişime ve gelişmeye yeterince açık 

olmadığına dair düşüncenin yerleşmesine neden olduğu görülmektedir. Oysa örgüte güvenin 

yüksek olduğu okullarda yöneticiler, kararların alınmasında çalışanların fikirlerini alır, 

böylece onlara önemli olduklarını hissettirerek örgüte yüksek güven duymalarını sağlarlar 

(Yılmaz, 2006). 

Kişisel Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri; cinsiyet, branş, kıdem ve okul büyüklüğü 

(okuldaki öğretmen sayısı) değişkenlerine göre analiz edilerek verilmiştir. 

Cinsiyet, branş ve kıdem değişkenlerine ilişkin bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet, branş ve kıdem değişkenlerine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 6. İlköğretim okulu öğretmenlerinin cinsiyet, branş ve kıdem değişkenlerine göre, 

okullardaki örgütsel güven hakkındaki görüşlerine ilişkin t-testi sonuçları 

Değişken         Kategori/Grup            n               X               ss.          sd.              t                  p     

Cinsiyet 
Kadın  

Erkek 

182 

163 

151.48 

152.52 

38.74 

45.45 

343 

 

-2,29 .819 

Branş 
Sınıf Öğretmeni 

Branş Öğretmeni 

151 

194 

155.03 

149.60 

41.31 

42.46 

343 

 

1.19 

 

.234 

 

Kıdem 
1-5 yıl 

6 yıl ve üzeri 

243 

102 

152.07 

151.76 

40.87 

44.74 

 

343 

 

. 062 

 

.951 

          Tablo 6’da görüldüğü araştırmaya katılan öğretmenlerinin okullardaki örgütsel güven 

düzeyi ile ilgili görüşleri cinsiyetlerine, branşlarına ve kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılık göstermemektedir. Bökeoğlu ve Yılmaz (2008) yaptıkları araştırmada benzer 

sonuçlara ulaşmışlardır. Özdil de (2005) yaptığı araştırmada örgütsel güven düzeyine ilişkin 

görüşlerin cinsiyete göre farklılaşmadığını belirlemiştir. Özer ve ark. (2006) ile Yılmaz 

(2006b) tarafından yapılan araştırmada ise, erkek öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin 

görüşlerinin kadın öğretmenlere oranla daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aktuna 

(2007) yaptığı araştırmada kıdem değişkeni konusunda, 1-5 yıl görev süresine sahip 

çalışanların, güvene ilişkin görüşlerinin daha olumlu ve pozitif, 11-15 yıl çalışma süresine 

sahip çalışanların ise güven konusunda en olumsuz görüşlere sahip oldukları sonucuna 

ulaşmıştır. 

Okul büyüklüğü (öğretmen sayısı) değişkenine ilişkin bulgular 

Öğretmenlerin ilköğretim okullarındaki örgütsel güvene ilişkin görüşlerinin görev 

yaptıkları okulların büyüklüğüne (okuldaki öğretmen sayısı) göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Öğretmenlerin görev yaptıkları okulların büyüklüğü (okuldaki öğretmen sayısı) 

değişkenine göre ilköğretim okullarındaki örgütsel güvene yönelik görüşlerine ilişkin tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) değerleri 

                                                                                                                                                            (Bonferonni) 

Değişken                          Kategori                 n                  X                 ss                F              p          Fark     

Okul büyüklüğü 

(Öğretmen sayısı) 

 

1-35 arası 

36-70 arası 

71 ve üzeri 

95 

176 

74 

162.67           42.47       

145.20           42.91         5.639        .004         1-2      

154.36           36.12   

Tablo 7’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin okullardaki örgütsel 

güvene ilişkin görüşleri, görev yaptıkları okulların büyüklüğüne (okuldaki öğretmen sayısı) 

göre anlamlı olarak farklılık göstermektedir. Buna göre öğretmen sayısı az olan görece küçük 

okullarda görev yapan öğretmenler, orta büyüklükteki öğretmenlere göre okullarına yönelik 



YYÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi.   Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 211-217   http://efdergi.yyu.edu.tr                 224 

daha yüksek bir güven duygusuna sahiptirler. Yapılan başka araştırmalarda da okullardaki 

öğretmen sayısı azaldıkça, yani mevcut açısından okullar küçüldükçe örgütsel güven 

düzeyinin yükseldiğini ortaya koymaktadır (Bökeoğlu ve Yılmaz, 2008; Özer ve ark., 2006; 

Yılmaz 2006a, 2006b).  Bu araştırma sonuçlarına göre öğretmen sayısı az olan okullarda 

öğretmenlerin birbirlerini daha iyi tanıma ve anlama fırsatı bulabildikleri, öğretmen-öğrenci-

yönetici arasında daha yapıcı ve sıcak ilişkilere kaynaklık ettiği, bu sebeple de güven 

düzeyinde artışa neden olabildiği söylenebilir. Memduhoğlu ve Saylık da (2011) yaptıkları 

araştırmada okullarda öğretmen sayısı azaldıkça, öğretmenler arasındaki informel ilişkilerin 

arttığını ortaya koymuşlardır.   

Sonuç ve Öneriler 

İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları okullara ilişkin duydukları 

güven düzeyini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Öğretmenlerin görüşlerine göre; ilköğretim okullarında çalışanlara orta düzeyde duyarlılık 

gösterilmekte ve yöneticilere orta düzeyde güven duyulmaktadır. Ayrıca ilköğretim 

okullarında orta düzeyin üzerinde olumlu bir iletişim ortamı mevcuttur ve okullar orta 

düzeyin üzerinde yeniliğe açıktır. 

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında okullarda çalışanların okullara duydukları 

güven düzeyinin yükseltilmesi amacıyla karar alıcılara ve uygulamacılara yönelik şu temel 

öneriler geliştirilmiştir:  

 Öğretmenlere kariyer yapma ve görevlerinde yükselme olanağının sağlanması 

önemli bir gereksinimdir. Bu anlamda kariyer basamakları yönetmeliğine ilişkin 

danıştayın gerekçeli iptal kararı dikkate alınarak gerekli yasal düzenlemelerle sorun 

aşılmalı ve düzenlemeye işlerlik kazandırılmalıdır. 

 Okula yeni gelen öğretmenlerin okula kaynaşmalarını sağlamaya yönelik olarak 

diğer çalışanlar gönüllülüğe dayalı olarak yardımcı olmaktadır. Ancak okula yeni 

katılanların okula uyumlarını sağlamaya yönelik verilecek desteğin eğitim ve 

benzeri etkinliklerle düzenli olması ve kurumsallaşması sağlanmalıdır. 

 Yöneticiler, iletişim, görev dağılımı, ödül ve yaptırım gibi tüm karar ve 

uygulamalarda öğretmenler arasında adil davranmaya; çalışanlara karşı açık, dürüst 

ve samimi olmaya özen göstermelidir. 

 Yöneticiler, okuldaki iletişim sürecinde duyuruları ve bilgileri zamanında, tam ve 

doğru aktarmaya, çalışanlara dönüt vermeye daha çok özen göstermelidir. 
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 Okul yöneticileri, başta çalışanları ilgilendiren konularda olmak üzere yönetsel 

kararlarda öğretmenlerin görüş ve önerilerine başvurmalı, yönetsel uygulamalarda 

bunları dikkate almalıdır. 

 Araştırmacılara yönelik olarak, okullarda güven konusunun çeşitli yönetim 

kavramıyla (bağlılık, işdoyumu, performans vb.) ilişkisinin ele alındığı, nicel ve 

nitel veri toplama tekniklerinin birlikte kullanıldığı araştırmaların yapılması 

yönünde öneride bulunulabilir. 

Makalenin Bilimdeki Konumu (Yeri) 

Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ABD 

Makalenin Bilimdeki Özgünlüğü 

İnsanlar arasında olumlu iletişimin ve sosyal ilişkilerin temelinde güven yatar. Sosyal 

örgütler olarak okulların amaçlarından biri de hem kendine hem de çevresine güvenen ve 

güvenilen bireyler yetiştirmektir. Okullardaki güven, çalışanları, öğrencileri ve okulun diğer 

tüm paydaşlarını etkiler. Güven kavramı ile ilgili olarak Türkiye’de yapılmış çeşitli 

araştırmalar olmasına karşın bu araştırmaların büyük bir çoğunluğu işletmelerde yapılmıştır. 

Eğitim örgütlerinde yapılan araştırmalar sınırlıdır. Bu nedenle okullarda güven olgusunun 

değişik yönleriyle ele alındığı araştırmaların yapılmasına gereksinim duyulduğu söylenebilir. 

Bu yönüyle bu çalışma alana kuramsal katkı sunmanın yanında uygulamacılara yönetsel karar 

ve uygulamalarında pratik katkı sunma ve araştırmacılara da yapacakları araştırmalarında 

kaynaklık etme potansiyeline sahiptir.  
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