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Preface 

Greetings,  

In this issue, we have a total of nine articles related to science and mathematics education.   

Thanks to everyone for being contributors and/or referees in this issue of our journal. I wish you all a very 
healthy, successful and peaceful days. 

Sincerely yours,  

Editor  

Dr. Neset Demirci  

(on the behalf of Nef_Efmed executive boards) 
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GÜL2, Mustafa HAMALOSMANOĞLU1, Orçun BOZKURT3 
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 Abstract – Purpose of this research is to reveal current status of studies in environmental education, which were 

published in Turkey between 2007-2011. Within the content of this study, 112 studies were reviewed using 

content analysis based on the following grouping criteria; i.e., publication year, language, participant, research 

design, research topic, data gathering instruments and data analysis program. The results indicated that 78% of 

them were published in Turkish and most of them were at university level (36.2%).A majority of the reviewed 

studies were about affective domain (31.9%). Quantitative studies (57.1%) were very commonly used by the 

researchers . Questionnaires (45%) were the most commonly used data gathering instruments, and SPSS was the 

most frequently used quantitative data analysis program (88.6%). Presenting an overview of relevant literature, 

this study may guide the researchers who will conduct further studies on environmental education. 

Key words: Environmental education, educational researches, content analysis 
DOI No: 10.12973/nefmed.2014.8.2.a1 

Summary 

Purpose 

Purpose of this study is to review studies in environmental education, which were 

published in Turkey between years 2007-2011, and find out current status of the studies on 

environmental education in Turkey. 

Methods 

The study is structured using qualitative research methods and techniques. Document 

analysis was the data gathering tool and content analysis was used for data analysis. Peer-
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REVIEW OF THE STUDIES ABOUT ENVIRONMENTAL EDUCATION… 

reviewed journals, scientific journals indexed in ISI Web of Science and thesis studies 

conducted in Turkey formed the population of this research. Overall, 20 journals regularly 

published between 2007-2011 and accessible on the internet, and all the thesis studies 

concerning environmental education submitted between 2007-2011 were included in the 

research. In order to select the relevant studies published in the aforementioned journals and 

thesis, 6 different researchers evaluated these documents. Comparing their evaluations, a 

consensus between the researchers was verified concerning the selection of studies on 

environmental education. The data set was coded under 7 categories i.e., publication year, 

language, participant, research design, research topic, data gathering instruments and data 

analysis program. The coding results are shown as frequencies and percentages. 

Results 

Within the content of the study, a total of 112 studies have been reviewed and it has 

been found that the most numerous works have been published in 2010 (29 publications). But 

there are not many differences among the number of publications across years. Thus, it can be 

stated that the studies in environmental education area, published in Turkey are evenly 

distributed across the years. Around 87% of the studies covered in the research were 

published in Turkish whereas the rest were in English. Most of works were at university level 

(36.2%) followed by primary and secondary education levels as well as studies conducted 

with teachers. The dominance of university level studies might be interpreted as a result of the 

difficulty in working with younger participants and the ease of access to university level 

students. Most of the reviewed studies were focusing on the affective domain (31.9%); in 

addition, a great number of studies were considering the cognitive domain (22%) and socio-

cultural domain (20.9 %). On the other hand, there were very few studies about the content of 

environmental education, psychomotor domain, environmental culture, interdisciplinary 

relationship and scale developing. Since most of the studies were quantitative in nature 

(57.1%),  questionnaires (45%) were the most frequently used instruments in the examined 

data. In addition  test (18.5%) and interviews (17.4%) were also employed by the researchers. 

SPSS program, which is widely used on quantitative research, was mostly preferred as data 

analyzing program (88.6%). The utilization of qualitative data gathering instruments such as, 

stories, videos, concept maps, journals, drawings, observations, written sources and 

inventories was quite limited.  

Discussion and Conclusions 

On the light of these findings, it can be suggested that more studies using mixed 

methods research techniques should be conducted in the field of environmental education. 
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Providing and overview of the studies on environmental education in Turkey, this study may 

guide the researchers who will conduct further research in environmental education. Within 

the frame of this study the research in local context was taken into consideration. A more 

comprehensive study comprising of worldwide literature on environmental education would 

present an expanded perspective. 
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Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: 
Türkiye’de Mevcut Durum 

Esra GÜVEN1,†, Zehra KAPLAN1, Serdar VARİNLİOĞLU1, Kibar 
SUNGUR GÜL2, Mustafa HAMALOSMANOĞLU1, Orçun BOZKURT3 

1Erciyes Üniversitesi, Kayseri, TÜRKİYE, 2Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi, Nevşehir, TÜRKİYE, 3Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 
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Özet – Bu araştırmanın amacı, 2007-2011 yılları arasında çevre eğitimi alanında Türkiye’de yayımlanan 

çalışmaları inceleyerek mevcut durumu ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında 112 çalışma; yayın yılı, dil, 

katılımcı, araştırma türü, araştırma alanı, veri toplama aracı ve veri analiz programı sınıflama kriterlerine göre 

içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar, incelenen çalışmaların % 78’inin Türkçe olarak yayımlandığı 

ve bunların  çoğunun yükseköğretim (% 36.2) düzeyinde olduğunu göstermiştir. İncelenen çalışmalar çoğunlukla 

duyuşsal alanla (% 31.9) ilgili olarak yapılmıştır.  Araştırmacılar tarafından genel olarak nicel araştırma (% 57.1)  

kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak en çok anket (% 45) ve veri analiz programı olarak en çok SPSS 

programı (% 88.6) kullanılmıştır. İlgili literatüre genel bir bakış sunan bu çalışma, çevre eğitimi ile ilgili 

çalışmalar yürütecek araştırmacılara yol gösterebilir. 
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Giriş 

Günümüzde insan nüfusundaki artış, sanayileşme, kaynakların azalması vb. faktörler bir 

çok çevre sorununu meydana getirmiştir. Fakat bu faktörlere bakıldığında çevre sorunlarının 

asıl sorumlusunun insan olduğu görülmektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı [ÇOB], 2007; 

Çolakoğlu, 2010). Bu sebeple son yıllarda artan çevre sorunlarıyla beraber çevre eğitimine ve 

çevre okuryazarlığına verilen önem de artmıştır. Dolayısıyla çevre eğitimi ile ilgili literatürde 

de bir artış söz konusu olmuştur. Yılmaz (2012) yaptığı bir çalışmasında Türkiye’de 1992-

2011 yılları arasında yayımlanan tezleri incelediği çalışmasında bu durumu tespit etmiştir. 

Çevre eğitimi ile ilgili sonuçlara dörder yıllık aralıklarla bakıldığında 2011’e kadarki yayın 
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sayısının giderek arttığı görülmektedir. Geniş bir alana yayılan bu literatürün ayrıntılı olarak 

incelenmesi, çevre eğitimi alanında çalışacak araştırmacılar açısından önem arz etmektedir.   

Bu sayede çevre eğitimine ilgi duyan araştırmacılar ilgili araştırmaları bir bütün olarak 

görebilecek ve literatürdeki eksikleri fark edip o eksik üzerinde çalışabileceklerdir. 

Bir alanda yapılmış olan çalışmaların belirli aralıklarla incelenmesi türündeki 

araştırmalar birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da, dolayısıyla fen eğitimi ve çevre 

eğitimi alanlarında da yaygındır. Saban ve diğerlerinin (2010) yaptığı bir çalışmada 

eğitimbilim alanından nitel ve karma modellerde gerçekleştirilen toplam 113 makale 

incelenmiştir. Makaleler 15 soruluk analiz formu çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırmalar 

yıl, yazar özellikleri ve konuları vb. açılardan değerlendirilmiştir. Değerlendirmede konu 

alanları 31 başlık altında toplanmasına rağmen çevre eğitimi ayrı bir konu alanı olarak ele 

alınmamıştır. Türkiye’de 2005-2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerinin 

incelendiği bir başka araştırmada ise 8 adet dergi incelenmiştir. Araştırmada betimsel analiz 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dergiler; makale yazım alanı, araştırma türü, örneklem 

alma tekniği, veri toplama araçları gibi özellikleri açısından değerlendirilmiştir (Erdem, 

2011).  

Sözbilir ve Kutu (2008) yaptıkları bir çalışmada 28 farklı dergiden 413 fen eğitimi 

araştırmasını incelemişlerdir. Makaleler birçok yönden incelenmiştir. Araştırmada fen eğitimi 

araştırmalarındaki çalışma konularının incelenmesinde, çevre eğitimi araştırmalarının 

sayısının az olmasından dolayı bazı konularla birlikte diğer kategorisinde değerlendirilmiştir. 

Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin incelendiği bir araştırmada ise, ele alınan 

tezler, çalışılan tema ve anabilim dalları açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada daha çok 

çalışılan tema üzerinde durulmuştur ve çevre eğitimi de bir tema olarak alınmıştır. 

Araştırmada çevre eğitimi temasını ele alan tezlerin sadece ilköğretim anabilim dalında 

çalışıldığı ve sayılarının çok az olduğu tespit edilmiştir (Karadağ, 2009). Türkiye’de çevre 

eğitimi alanında yapılmış küresel ısınma ve sera etkisi çalışmalarının sonuçlarının incelendiği 

bir araştırmada ise 30 adet makale ve bildiri incelenmiştir. Araştırmalar; çalışma sahaları ve 

öğretim kademeleri açısından ele alınmıştır (Ünlü, Sever ve Akpınar, 2011). Göktaş ve 

diğerlerinin (2012) yaptığı bir çalışmada da 2005-2009 yıllarında yayımlanan eğitim 

araştırmalarından seçilen 2115 makale Eğitim Bilimleri Yayın Sınıflama Formu (EBYSF) 

kullanılarak birçok açıdan analiz edilmiştir. Makalelerin konu alanlarına göre incelenmesinde 

çevre eğitimi de ayrı bir başlık olarak alınmıştır. 
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Çevre eğitimi araştırmalarına yönelik yapılan bir çalışmada 1997–2007 yılları arasında 

Türkiye’de yayımlanan 53 çalışma incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında çalışmanın yöntemi, 

sosyo-demografik değişkenler, çevresel okuryazarlığa ilişkin boyutlar ele alınmıştır. Çevresel 

okuryazarlığın boyutları; tabii tarih ve ekoloji bilgisi, çevresel problemler ve konuların bilgisi, 

sosyo-politik-ekonomik bilgi, bilişsel yetenekler, davranışın etkisi ve ilave etkenler, çevresel 

sorumluluk davranışı olmak üzere 6 başlıkta değerlendirilmiştir. Araştırmada 53 çalışmanın, 

Türkiye’deki çevresel okuryazarlığın durumunu belirlemede yetersiz olduğu söylenmiş ve 

daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir (Erdoğan, Marcinkowski & Ok, 2009). 

Türkiye’de çevre eğitimi konusunda 2005-2012 yılları arasında yapılan çalışmaların 

incelendiği bir çalışmada 12 dergi incelenmiştir. İncelenen dergilerden elde edilen makaleler 

konu, hedef kitle, örneklem seçme yöntemi, örneklem büyüklüğü, araştırma yöntemi, veri 

toplama teknikleri ve referans sayıları açısından ele alınmıştır (Kahyaoğlu ve Kaya, 2012). 

Yılmaz (2012) ise yaptığı yüksek lisans tezinde 1992-2011 yılları arasında çevre eğitimi ile 

ilgili Türkiye’de yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerini incelemiştir. Çevre eğitimi 

araştırmalarının gelecekteki eğilimleri ile ilgili bir araştırmada ise 2005 ile 2010 yılları 

arasında yayımlanan konuyla ilgili makaleler incelenmiştir (Ardoin, Clark & Kelsey, 2013). 

Türkiye’de 2000-2011 yılları arasında yayımlanan toplam 15 çalışmanın incelendiği bir başka 

çalışmada da birçok açıdan incelemeler gerçekleştirilmiştir (Erdoğan, Uşak & Bahar, 2013). 

Tüm bu çalışmalar incelendiğinde eğitim alanında ve çevre eğitimi alanında literatürü 

incelemeye yönelik birçok çalışma görülmektedir. İncelenen çevre eğitimiyle ilgili 

araştırmaların bazılarında az sayıda çalışmanın ele alındığı, bunların bazı yönleriyle 

değerlendirildiği, sadece makaleleri veya sadece tezleri incelemeye yönelik araştırmaların yer 

aldığı ve tezlerin daha az ele alındığı söylenebilir. Bu doğrultuda çevre eğitimiyle ilgili hem 

makaleleri hem de tezleri farklı yönlerden inceleyecek araştırmalara ihtiyaç vardır ve bu 

araştırmanın mevcut ihtiyaca yönelik olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan yapılan çalışmada 

çevre eğitimindeki hem makaleler hem de tezlerden 112 çalışmanın incelenmesi, ihtiyacı 

gidermeye yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, 2007-2011 yılları arasında çevre eğitimi alanında Türkiye’de 

yayımlanan çalışmaları incelemek ve bu konuda mevcut durumu ortaya koymaktır. 

Araştırma Soruları   

Bu araştırmada, incelenecek çalışmalar çeşitli boyutlarda ele alınmıştır. Çalışmaları 

incelerken aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 
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1. İncelenen çalışmaların yıllara göre dağılımları nasıldır? 

2. İncelenen çalışmaların, çalışmada kullanılan dile göre dağılımları nasıldır? 

3. İncelenen çalışmaların katılımcı türlerine göre dağılımları nasıldır? 

4. İncelenen çalışmaların araştırma türlerine göre dağılımları nasıldır? 

5. İncelenen çalışmaların araştırma alanlarına göre dağılımları nasıldır? 

6. İncelenen çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımları nasıldır? 

7. İncelenen çalışmaların, çalışmada kullanılan veri analiz programlarına göre 

dağılımları nasıldır? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırma nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak doküman analizi, veri analiz yöntemi olarak ise içerik analizi 

kullanılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Türkiye’de yayımlanan çevre eğitimi araştırmalarının mevcut durumunu ortaya koymak 

için Tübitak ULAKBİM ulusal veri tabanlarında indekslenen eğitim bilimleri dergileri, ulusal 

hakemli dergiler, ISI Web of Science’da indekslenen Türkiye adresli bilimsel dergiler ve 

Türkiye’de yayımlanan tezler araştırmanın evrenini oluşturmuştur. 

Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak dergilerden 20 tanesi seçilmiştir. Ayrıca 

dergilerin seçiminde, hakemli olması, 2007-2011 yılları arasında düzenli olarak yayımlanması 

ve internet ortamında ulaşılabilir olması dikkate alınmıştır. Tezlerden de çevre eğitimiyle 

alakalı olan, erişim kısıtlaması olmayan ve 2011 yılındakilerden sisteme yüklenmiş olanlar 

araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

Araştırmada örneklemdeki dergilerin ve tezlerin 2007-2011 yılları arasındaki yayınları 

incelenmiştir. Bunun nedeni, çevre eğitimi araştırmalarında son yıllarda yapılan çalışmaları 

inceleyerek mevcut durumu ortaya koymaktır. 

Araştırmada incelenen tüm dergilerin listesi aşağıda verilmiştir. 

1. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 

2. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 

3. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 
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4. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

5. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 

6. Eğitim ve Bilim Dergisi 

7. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi 

8. Ekoloji Dergisi 

9. Eğitim Araştırmaları Dergisi 

10. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) 

11. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

12. İlköğretim Online Dergisi 

13. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

14. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 

15. Milli Eğitim Dergisi 

16. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

17. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) 

18. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 

19. Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) 

20. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada analiz edilecek dergiler ve tezler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı 

incelenerek çevre eğitimi ile ilgili çalışmaların olduğu bir havuz oluşturulmuştur. Bu havuz 

araştırmacılar tarafından incelenerek araştırma kapsamında kullanılabilecek olan 112 çalışma 

seçilmiştir. Seçilen çalışmalar aşağıda verilen içerik analizi işlem basamaklarına (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011) göre incelenmiştir. 

Verilerin kodlanması ve temaların bulunması 

Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan değerlendirme ölçütleri kullanılmıştır. 

Bu ölçütler, daha önce yapılmış benzer araştırmalar (Ulutaş & Ubuz, 2008; Sözen & Bolat, 

2012) incelenip, bunlarda kullanılan değerlendirme ölçütlerinden yararlanarak hazırlanmıştır. 

Araştırmada kavramsal kodlama ile tematik kodlama birleştirilmiş ve tek kodlama 

yapılmıştır. Bu aşamada bazı yerlerde önceden belirlenen kavramlara göre, bazı yerlerde de 
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verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama yapılmıştır. Örneğin, araştırma türlerine göre 

yapılan kodlama önceden belirlenmişken katılımcılara göre yapılan kodlama verilerden yola 

çıkılarak yapılmıştır. Kodlama yaparken çalışmalarda yazarların yazmış olduğu kavramlar 

olduğu gibi doğru kabul edilmemiş, içerik incelenerek süreçleri doğru ifade eden sözcükler 

kullanılmıştır.  

Araştırmada kullanılan kodlar aşağıda verilmiştir. 

• Çalışmaların dili; Türkçe, İngilizce olmak üzere iki kategoride değerlendirilmiştir. 

• Çalışmalardaki katılımcı türü; ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, öğretmen, 

yönetici, hizmetli ve halk olmak üzere yedi kategoride incelenmiştir. 

• Araştırma türleri; nicel, nitel ve karma olarak değerlendirilmiştir. 

• Araştırma alanları; on kategoride incelenmiştir. Bunlar; 

Çevre eğitiminin kapsamı (Çevre eğitiminin içeriği, öğretim programlarının 

değerlendirilmesi, çevre eğitimi çalışmalarının incelenmesi) 

Duyuşsal alan (Tutum, duyarlılık, ilgi, kaygı, inanç, bilinç, öz yeterlilik, farkındalık, 

bakış açısı, görüş, algı) 

Bilişsel alan (Akademik başarı, bilgi, eleştirel düşünme, kavramsal algılama, kavram 

bilgisi, düşünme, anlama, erişi, kalıcılık) 

Davranış (Aktif katılım, davranış) 

Öğretim yöntemleri (Öğretim teknik, yöntem ve yaklaşımları, öğretim materyalleri) 

Sosyo-kültürel faktörler (Cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik 

durum, eğitim durumu, mesleki durum, ülke vb.) 

Çevresel kültür (Çevre okuryazarlığı, çevre hakkı, çevre ile ilgili okuma) 

Disiplinler arası ilişki 

Ölçek geliştirme 

• Veri toplama araçları; anket (açık uçlu anket, kapalı uçlu anket, ölçek, form), gözlem, 

görüşme, doküman analizi, test (çoktan seçmeli, doğru/yanlış, esleştirme), yazılı kaynaklar 

(kaynak derlemesi), envanter, günlük (günlük, portfolyo günlükleri), çizim, kavram haritası, 

öykü, video olmak üzere on iki kategoride incelenmiştir. 

• Veri analiz programları; SPSS, Lisrel, Microsoft Excel, Minitab ve TAP olarak 

değerlendirilmiştir. 
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Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması 

Belirlenen kodlara göre verilerin incelenmesi araştırmacılar tarafından yapılmıştır. 

Bulguların yorumlanması 

Elde edilen bulgulara göre, sonuçlar frekans ve yüzde olarak verilmiştir. 

Bulgular ve Yorumlar 

2007–2011 yılları arasında Türkiye’de çevre eğitimi alanında yayımlanan ve araştırma 

kapsamında incelenen çalışmalar araştırma soruları çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Araştırma kapsamında 2007-2011 yılları arasında çevre eğitimi alanında toplam 112 

çalışma incelenmiştir. Her bir dergide yayımlanan  makale  sayısı  ve  yıllara  göre dağılımı 

Tablo 1’de verilmektedir. 

 
Tablo 1   Çevre Eğitimi Alanında Yayımlanan Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 
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Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) - - - - - 0 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi - - - - - 0 
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi - - 1 - 1 2 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - - 1 1 - 2 
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi - 1 - - - 1 
Eğitim ve Bilim Dergisi 1 1 2 - - 4 
Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi - - - - - 0 
Ekoloji Dergisi - 1 - - - 1 
Eğitim Araştırmaları Dergisi - - - - - 0 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) - 1 1 - 1 3 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1 2 1 1 6 
İlköğretim Online Dergisi 1 1 1 2 3 8 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - - - 1 - 1 
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 1 1 - - 3 5 
Milli Eğitim Dergisi - - - 2 - 2 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - - - 1 - 1 
The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET)     1 1 
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi - 1 - - - 1 
Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) 1  1 2 1 5 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - - - - - 0 
Yüksek Lisans Tezleri 10 15 11 18 6 60 
Doktora Tezleri 3 1 2 1 2 9 
TOPLAM 18 24 22 29 19 112 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, çevre eğitimi alanındaki çalışmalar en çok 2010 yılında 

yapılmıştır. Buna rağmen diğer yıllardaki yayın sayılarıyla arasında çok fark yoktur. 

Dolayısıyla son 5 yılda çevre eğitimi alanında Türkiye’de yayımlanan çalışmaların yıllara 

göre dağılımının birbirine yakın olduğu söylenebilir. 

Araştırma kapsamında incelenen dergiler içerisinde çevre eğitimi alanında en çok 

yayının İlköğretim Online Dergisi’nde yapıldığı görülmektedir. Ayrıca bazı dergilerin bu 

alanda hiç bir çalışma yayımlamadığı tespit edilmiştir. 

Çalışmalarda Kullanılan Dil 

Araştırmada incelenen çalışmaların kullanılan dil açısından frekans ve yüzde değerleri 

Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2 Çevre Eğitimi Alanında Yayımlanan Çalışmaların Kullanılan Dile Göre Dağılımı 

 f % 
Türkçe 87 77.7 
İngilizce 25 22.3 
TOPLAM 112 100 

 

Araştırma kapsamında ele alınan çalışmaların yaklaşık % 78’i Türkçe yayındır. Bunun 

dışında kalan çalışmalar ise İngilizce yayındır.  

Çalışmalardaki Katılımcı Türü 

Araştırmada incelenen çalışmaların katılımcı türüne ait frekans ve yüzde değerleri Tablo 

3’te verilmiştir. Fakat incelenen çalışmaların bir kısmında birden fazla katılımcı türü 

bulunduğundan, bir kısmında ise katılımcı yer almadığından Tablo 1’deki sayılar ile Tablo 

3’teki frekans değerleri farklılık göstermektedir. 

 
Tablo 3 Çevre Eğitimi Alanında Yayımlanan Çalışmaların Katılımcı Türlerine Göre Dağılımı 

 f % 
İlköğretim 33 28.4 
Ortaöğretim 19 16.4 
Yükseköğretim 42 36.2 
Öğretmen 16 13.8 
Yönetici 2 1.7 
Hizmetli 1 0.9 
Halk 3 2.6 
TOPLAM 116 100 
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Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların çoğu yükseköğretim düzeyinde (% 36.2) 

yapılmıştır. Bu çalışmaları sırasıyla ilköğretim ve orta öğretim düzeyindeki yayınlar ve 

öğretmenlerle yürütülen yayınlar takip etmektedir. Yönetici, hizmetli ve halk ile yapılan 

çalışmalar oldukça azdır. 

Araştırma Türü 

Araştırmada incelenen çalışmaların araştırma türlerine ait frekans ve yüzde değerleri 

Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 4 Çevre Eğitimi Alanında Yayımlanan Çalışmaların Araştırma Türlerine Göre Dağılımı 

 f % 
Nicel 64 57.1 
Nitel 24 21.4 
Karma 24 21.4 
TOPLAM 112 99.9 ≅ 100 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi 2007-2011 yılları arasında çevre eğitimi alanında yapılan 

çalışmalarda en çok nicel araştırma türleri (%57.1)  kullanılmıştır. 

Araştırma Alanı 

Araştırmada incelenen çalışmaların araştırma alanlarına ait frekans ve yüzde değerleri 

Tablo 5’te verilmiştir. Fakat incelenen çalışmaların bir kısmında birden fazla araştırma alanı 

bulunduğundan Tablo 1’deki sayılar ile Tablo 5’teki frekans değerleri farklılık 

göstermektedir. 

 
Tablo 5 Çevre Eğitimi Alanında Yayımlanan Çalışmaların  Araştırma Alanlarına Göre Dağılımı 

 f % 
Çevre Eğitiminin Kapsamı 9 3.5 
Duyuşsal Alan 81 31.9 
Bilişsel Alan 56 22 
Davranış 18 7.1 
Öğretim Yöntemleri 24 9.4 
Sosyokültürel Faktörler 53 20.9 
Çevresel Kültür 9 3.5 
Disiplinler Arası İlişki 1 0.4 
Ölçek Geliştirme 3 1.2 
TOPLAM 254 99.9 ≅ 100 

 

Tablo 5’te 2007-2011 yılları arasında çevre eğitimi alanında yapılan çalışmaların 

çoğunlukla duyuşsal alanla (% 31.9) ilgili olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra bilişsel alan 

(% 22) ve sosyokültürel faktörlerle (% 20.9) ilgili de birçok çalışma yapılmıştır. Fakat çevre 
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eğitiminin kapsamı, çevresel kültür, disiplinler arası ilişki ve ölçek geliştirmeyle alakalı çok 

az çalışma yapılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen 5 yıla ait çalışmalarda çevre eğitimi 

alanında genellikle aynı araştırma alanına yönelik yayınlar yapılmıştır. Disiplinler arası ilişki 

gibi araştırma alanlarında yapılan çalışmalar oldukça kısıtlı kalmıştır. Dergiler bazında 

bakıldığında ise bazı araştırma alanlarında hiç yayın yapılmadığı saptanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada incelenen çalışmaların veri toplama araçlarına ait frekans ve yüzde 

değerleri Tablo 6’da verilmiştir. Fakat incelenen çalışmaların bir kısmında birden fazla veri 

toplama aracı kullanıldığından Tablo 1’deki sayılar ile Tablo 6’daki frekans değerleri farklılık 

göstermektedir. 

 
Tablo 6 Çevre Eğitimi Alanında Yayımlanan Çalışmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı 

 f % 
Anket 80 45 
Gözlem 4 2.2 
Görüşme 31 17.4 
Doküman İncelemesi 13 7.3 
Test 33 18.5 
Yazılı Kaynaklar 4 2.2 
Envanter 5 2.8 
Günlük 2 1.1 
Çizim 3 1.7 
Kavram Haritası 1 0.6 
Öykü 1 0.6 
Video 1 0.6 
TOPLAM 178 100 

 

2007-2011 yılları arasında çevre eğitimi alanında yapılan çalışmalarda veri toplama 

aracı olarak en çok anket (% 45) kullanılmıştır. Anketi sırasıyla test (% 18.5) ve görüşme (% 

17.4) yöntemleri takip etmiştir. Öykü, video, kavram haritası, günlük, çizim, gözlem, yazılı 

kaynaklar ve envanter gibi yöntemlerin kullanımı ise oldukça kısıtlıdır. 

Veri Analiz Programı 

Araştırmada incelenen çalışmaların veri analiz programlarına ait frekans ve yüzde 

değerleri Tablo 7’de verilmiştir. Fakat incelenen çalışmaların bir kısmında veri analiz 

programı kullanılmadığından Tablo 1’deki sayılar ile Tablo 7’deki frekans değerleri farklılık 

göstermektedir. 
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Tablo 7 Çevre Eğitimi Alanında Yayımlanan Çalışmaların Veri Analiz Programlarına Göre Dağılımı 

 f % 
SPSS 62 88.6 
Lisrel 2 2.9 
Microsoft Excel 4 5.7 
Minitab 1 1.4 
TAP 1 1.4 
TOPLAM 70 100 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere incelenen çalışmalarda, oldukça büyük bir oranda SPSS 

programı (% 88.6)  kullanılmıştır. Diğer programların kullanım oranı ise düşüktür. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada 2007-2011 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan çevre eğitimi 

alanındaki 112 makale ve tez birçok açıdan ele alınarak incelenmiştir. Dolayısıyla 

araştırmanın Türkiye’de çevre eğitimi alanındaki mevcut durumu ortaya koyacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırmada 2007-2011 yılları arasında çevre eğitimi alanında Türkiye’de yayımlanan 

çalışmaların sayısının az olması  dikkat çekmektedir. Bu, Sözbilir ve Kutu’nun (2008) 

sonuçları ile paraleldir. Sözbilir ve Kutu (2008) yaptıkları bir çalışmada fen eğitimi 

araştırmalarının durumunu incelemiş ve çalışma konularının yüzde dağılımını vermişlerdir. 

Fakat çevre eğitimi çalışmalarının sayısının az olması, diğer kategorisinde (≈ %5) 

değerlendirilmesine neden olmuştur. Karadağ (2009) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada 

da, eğitim bilimleri doktora tezlerinden % 0.8’inin çevre eğitimi konusunda olduğunu tespit 

edilmiştir. Göktaş ve diğerleri de (2012) benzer bir sonuç elde etmişlerdir. Yaptıkları 

çalışmada 2115 eğitim araştırmasını incelemiş ve konu alanlarına göre dağılımda çevre 

eğitiminin, makalelerin ≈ %2.5 unda çalışıldığını belirlemişlerdir. Araştırmada incelenen 

çalışmaların çoğu Türkçe (% 77.7) olarak yayımlanmıştır. 

Araştırma kapsamında incelenen makalelerin ve tezlerin genellikle yükseköğretim 

düzeyinde (% 36.2) yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Yükseköğretimin hem araştırmacılar için 

kolay ulaşılabilir olması hem de yaşlarından ötürü ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine 

nazaran daha rahat uygulanmasının bu duruma neden olduğu düşünülmektedir. Çalışılan 

örnekleme yönelik elde edilen sonuç Erdoğan, Uşak ve Bahar (2013) tarafından bulunan ile 

farklılık göstermektedir. Erdoğan, Uşak ve Bahar (2013) çalışmalarında 2000-2011 yılları 

arasında yayımlanan 15 çalışmayı incelemiş ve bunların en çok ilköğretim düzeyinde (n=8) 

gerçekleştiğini belirlemişlerdir. İki araştırmanın bulguları arasındaki bu fark çalışılan 
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örneklem büyüklüğünden kaynaklanıyor olabilir. Yılmaz’ın (2012) çalışmasında ise 1992-

2011 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan çevre eğitimi ile ilgili tezlerin çoğunun 

yükseköğretim ve ilköğretim öğrencileri ile yapıldığı bulunmuştur. Her iki örneklem 

grubunun yer alma oranının ise yaklaşık olarak eşit olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada daha çok nicel araştırma türünde (% 57.1) yayın yapıldığı saptanmıştır. 

Nitel ve karma araştırmalar ise eşit oranda kullanılmıştır. Nitel ve karma araştırmaların fazla 

zaman alması nedeniyle daha az kullanıldığı düşünülmektedir. Elde edilen bu sonuç, Erdoğan, 

Marcinkowski ve Ok’un (2009) yaptıkları bir çalışmadaki sonuca benzerdir. Bu çalışmada, 

araştırmacılar 1997-2007 yılları arasında Türkiye’de çevre eğitimine yönelik yayımlanan 53 

çalışmayı incelemiş ve yaklaşık yarısının nicel araştırma türünde olduğunu belirlemişlerdir. 

Nitel ve karma desendeki araştırmaların da yaklaşık olarak eşit oranda yer aldığını 

saptamışlardır. Erdoğan, Uşak ve Bahar’ın (2013) elde ettiği sonuçta bunlara paraleldir. 

Araştırmacılar inceledikleri 15 çalışmanın çoğunun nicel araştırma (n=9) olduğunu 

belirlemişlerdir. Kahyaoğlu ve Kaya’nın (2012) Türkiye’de çevre eğitimi konusunda 2005-

2012 yılları arasında yapılan çalışmaları inceledikleri araştırmalarında da nitel çalışmaların 

yeterince kullanılmadığını saptamışlardır. 

Araştırmada incelenen yayınların en çok duyuşsal alanla (% 31.9) ilgili olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sırayı bilişsel alanla (% 22) ve sosyokültürel faktörlerle (% 20.9) ilgili yapılan 

çalışmalar takip etmektedir. Erdoğan, Uşak ve Bahar (2013) bir araştırmalarında 2000-2011 

yılları arasında yayımlanan 15 çalışmayı incelemişlerdir. İncelenen çalışmalar değişkenleri 

açısından da ele alınmıştır. Araştırmada incelenen çalışmaların değişkenlerine bakıldığında 

paralel bulgulara ulaşıldığı söylenebilir. Araştırmada tutum, algı gibi duyuşsal alanla ilgili 

değişkenlerin daha çok yer aldığı görülmektedir. Ayrıca bilgi gibi bilişsel alana yönelik 

değişkenlerin de yer aldığı görülmektedir. Fakat bu değişkenlerle ilgili çalışmaların sayısının 

duyuşsal alana yönelik değişkenlerle ilgili olanlardan daha az olduğu söylenebilir. 

Çevre eğitimi araştırmalarına yönelik yapılan bir çalışmada ise 1997–2007 yılları 

arasında Türkiye’de yayımlanan 53 çalışma incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında çevresel 

okuryazarlığın boyutları değerlendirilmiştir (Erdoğan, Marcinkowski & Ok, 2009). 

Araştırmada çalışmaların çoğunun bilgi gibi boyutları içerdiği görülmektedir. Buna göre 

çalışmaların çevresel okuryazarlık açısından genellikle bilişsel alana yönelik olduğu 

söylenebilir. Ayrıca tutum, değer gibi boyutlarda yapılan çalışmalarda fazla sayıdadır. Bu 

sonuç çalışmalar içerisinde duyuşsal alanın da çokça çalışıldığını gösterebilir. 
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Yılmaz (2012) yüksek lisans tezinde 1992-2011 yılları arasında çevre eğitimi ile ilgili 

Türkiye’de yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerini incelemiştir. Tezlerin araştırma 

konularına bakıldığında en çok çalışılan konuların tutum, bilinç gibi duyuşsal alanla ilgili 

olduğu görülmektedir. Araştırmada incelenen çalışmalar genellikle nicel araştırma türünde 

olduğundan veri toplama aracı olarak da en çok anket (% 45) ve test (% 18.5) kullanılmıştır. 

Aynı doğrultuda veri analiz programı olarak da nicel araştırmalarda kullanılan SPSS 

programının (% 88.6) çoğunlukla tercih edildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar Erdoğan, 

Marcinkowski ve Ok (2009) tarafından bulunan ile uyuşmaktadır. Araştırma sonucuna göre 

en yaygın veri toplama aracı anket ve başarı testi, en sık kullanılan nicel araştırmalarda veri 

analiz programı ise SPSS olarak belirlenmiştir. Erdoğan, Uşak ve Bahar’ın (2013) elde ettiği; 

en sık kullanılan veri toplama aracının anket ve görüşme, nicel araştırmalarda en çok 

kullanılan veri analiz programının SPSS olması sonuçları da bu sonuçları destekler 

niteliktedir. Yılmaz’ın (2012) çevre eğitimi ile ilgili tezleri incelediği çalışmasında da yazılı 

veri toplama tekniğinin görüşme ve belge taramaya oranla daha fazla kullanıldığı tespit 

edilmiştir. 

Öneriler 

Bu araştırmada elde edilen sonuçların çevre eğitiminde çalışma yapacak araştırmacılara 

yol gösterebilecek nitelikte olduğu düşünülmektedir. Araştırmacılar çevre eğitimi alanındaki 

mevcut durumu görebilecek, böylece kendi çalışmalarını şekillendirebileceklerdir. Ayrıca 

yapılacak daha kapsamlı araştırmalar çevre eğitimi alanında dünyadaki mevcut durumu ortaya 

koyarak araştırmacılara daha doğru şekilde yol gösterebilir. 

Daha uzun dönemin ele alınarak daha çok çalışmanın incelendiği çalışmaların 

gerçekleştirilmesi de çevre eğitimi araştırmalarına geniş bir bakış açısından bakmayı 

sağlayabilir. 

Araştırmada çevre eğitimi alanındaki çalışmaların en çok 2010 yılında yapıldığı, buna 

rağmen diğer yıllardaki yayın sayılarıyla arasında çok fark olmadığı tespit edilmiştir. Ünlü, 

Sever ve Akpınar (2011) ise, Türkiye’de çevre eğitimi alanında yayımlanmış küresel ısınma 

ve sera etkisi konulu çalışmaların incelendiği bir çalışmalarında bu konulardaki araştırmaların 

sayısının 2007 den itibaren artmaya başladığını ortaya koymuşlardır. Bu sonuçları göz önüne 

alarak daha önceki yılları da kapsayacak şekilde bu araştırmanın genişletilmesi çevre eğitimi 

araştırmalarındaki mevcut durumun yanı sıra gelişmeyi de görmek açısından faydalı olabilir. 
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Araştırmada incelenen çalışmaların çoğu duyuşsal alan, bilişsel alan ve sosyokültürel 

faktörlerle alakalı olsa da tüm araştırma alanları ile ilgili daha fazla yayın yapılması gerektiği 

söylenebilir. 
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Abstract– This study aims at determining and comparing the genetic literacy levels of prospective teachers who 

study at different programs. The sample of the study consists of totally 162 prospective teachers studying at 

science teaching, biology, classroom teaching, and preschool teaching. “Genetics Literacy” survey was used as a 

data gathering tool for the research in which screening model was used. The point averages that prospective 

students got from the genetics literacy survey were investigated with ANOVA test and it was found out that 

there was a significant difference only between the points of prospective teachers who study at biology and 

science teaching. The difference between the prospective teachers’ average points that they got from the sub-

factors of the survey was analyzed with MANOVA test according to the programs that they study. It was 

determined that although there are significant differences between genetic material, transmission, expression of 

genes, and society sub-factors, there wasn’t found any significant difference between evolution and gene 

regulation factors. Considering the research results, the features of basic conceptions on genetics, their relations 

within each other and genetics importance for living being should be presented to prospective teachers in 

associated with current issues. By this way, efficiency of learning can be increased as well as the students’ 

increasing interest towards genetics subjects in teaching-learning environment.  
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Summary 

Introduction 

Genetics which is a sub branch of biology, appears as a science drawing attention with the 

recent developments and playing a key role in solving people’s many problems from 

environment to health.  Genome project, cloning (GDO,) being able to determine the gender 
                                                 
* Corresponding author:Arzu ERDOĞAN, PhD Student In Science Education, Karadeniz Technical University, 
Fatih Faculty of Education, Trabzon, TURKEY. 
 
E-mail: aerdogan@ktu.edu.tr 



20                                                                 ÖĞRETMEN ADAYLARIN GENETİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ…  
                                    A STUDY ON THE GENETIC LITERACY LEVELS OF PROSPECTIVE… 

of a baby before its birth, the developments in diagnosis and treatment of cancer are some of 

the studies that have been done on genetics field.  By means of genetic engineering whose 

name has begun to be mentioned with recombinant DNA technology making its mark on  

today, human kind has started to have a power of creating a safer, more excellent and 

comfortable future in every field of life both for himself and other living things. It is not likely 

to think a society who is not aware of these recent developments that are a particular concern 

to humanity. Therefore, it is necessary to know about the developments in genetic field which 

is so involved in our lives and about the basic conceptions related to genetics science. This is 

only possible with an effective genetic education.  Another concept that is used with genetic 

education in recent years is “genetic literacy”. Although there are lots of definitions of genetic 

literacy, it is generally defined as individuals’ understanding the conceptions related to 

genetics and being able to associate these conceptions with their lives. Genetic literacy 

requires having not only basic knowledge but also having critical and reflective thinking. 

Students’ being educated as individuals who are genetics literate is also crucial. In this regard, 

it is important to know the genetic literacy levels of teachers and prospective teachers who 

will teach the subjects on genetics to students. The data that will be obtained about 

prospective teachers’ genetic literacy is also important for educational planning that will be 

given to them.  

Genetic literacy is a new term and the studies done on this field are quite limited. In this 

regard, investigating into prospective teachers’ genetic literacy will contribute to literature. It 

increases the importance of study that the sample consists of prospective teachers studying at 

different programs and comparisons between the programs are done. In order to fill this gap in 

literature, it is aimed at determining the prospective teachers’ genetic literacy levels and 

comparing them with each other. 

Methodology 

Since this research intends to establish the current situation, survey model was used. The 

study group of the research involves totally 162 prospective teachers who study at science 

teaching (52), biology (26), classroom teaching (41) and pre-school teaching (43) at Fatih 

Educational Faculty, Karadeniz Technical University, in 2012-2013 academic year. The 

research data were gathered with “genetic literacy” survey having been developed by Bowling 

(2007). Genetic literacy test includes totally 31 multiple choice questions collected under 6 

factors. The pilot scheme of the survey was carried out with 56 students studying at science 

teaching program. In accordance with the item analysis that was done after the pilot study, 4 

questions whose reliabilities were found low were removed and the last version of the survey 
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including 27 questions was finalized. The face validity of the survey was also tried to be 

ensured via pilot schema. In the reliability analysis, Spearman-Brown reliability coefficient 

was counted and found as 0.61. Sub factors of the survey adhere to its original one and they 

were determined as the nature of genetic materials (1,4,7,8,12,14,15,20), transmission 

(5,6,24,26), expression of gene (2,3,16,19,21,23), gene regulation (9,11,17,18), evolution 

(13,22), genetics and society (10,25,27). In answering the items in the survey, correct answer 

was evaluated as “1” and wrong answer was evaluated as “0” point. To analyze the data SPSS 

16.0 packet program was used. Prospective teachers’ average points that they got from the 

genetic literacy survey were compared according to the programs at which they study by 

using ANOVA test. In order to see the differences between the average points of sub factors 

according to the programs at which prospective teachers study, MANOVA multivariate 

variance analysis was administered. Margin of error in the significant differences between the 

groups was taken as 0.05.  

Findings 

In the statistical analysis based on the findings having obtained within the scope of the 

research, when the point averages that they had from the genetic literacy test and the 

programs at which they study are compared, while no significant difference was observed 

between the points of prospective teachers studying at biology and science teaching, it was 

concluded that there was a significant difference between the points of prospective teachers 

who study at pre-school teaching and classroom teaching, pre-school and biology teaching, 

and pre-school and science teaching.  It can be stated that one of the reasons of this situation 

is the contents of the lessons that the groups have during their undergraduate education.  Since 

the prospective biology and science teachers study these subjects in their major area course, it 

might be easier for them to remember the conceptions related to genetics. It can be said that 

prospective teachers’ interests shaped in accordance with the programs at which they study, 

have an impact on this situation. According to the results of analysis that was done for the sub 

factors of the survey, there was a difference between genetic material, transmission, 

expression of genes and society sub-factors; however, there wasn’t found any significant 

difference between all parts for evolution and gene regulation factors.  

Suggestions 

Main purpose of genetic teaching is to raise genetic literate individuals who know the basic 

conceptions about genetics, who can generally solve the problems that they may face in daily 
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life, who can find a clue and important information in the problem and interpret them. When 

the findings of the research were evaluated within this regard, it is concluded that genetic 

literacies of prospective teachers who will be teachers soon in various educational institutions 

are low. Then, by providing prospective teachers with information and resources including 

basic genetics conceptions and suitable for current developments, contents of the courses 

studied at fundamental level and that are related to genetic should be updated. Also, due to the 

rapid developments of gene technology in these days, it is necessary to arouse curiosity in 

students about this subject and make them search the events.  Students’ going over the basic 

conceptions related to genetics without associating them with each other will cause them to 

memorize the next subjects so, that will hinder meaningful learning. Therefore, for example, 

in order for students to comprehend the nature of genetic material clearly, the features of basic 

conceptions such as chromosome, DNA and gene, their associations with each other and their 

importance for living creatures should be taught together with current issues. By this way, in 

teaching learning environment, efficiency of courses may increase as well as students’ 

interests towards genetic subjects.  
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Özet – Bu çalışmada, farklı programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık seviyelerinin 

belirlenerek birbirleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini; fen bilgisi biyoloji, sınıf ve 

okul öncesi öğretmenliği programlarında öğrenim gören toplam 162 öğretmen adayı oluşturmuştur. Tarama 

modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak “genetik okuryazarlık" anketi kullanılmıştır. 

Öğretmen adaylarının genetik okuryazarlığı anketinden aldıkları puan ortalamaları ANOVA testi ile araştırılmış 

ve sadece biyoloji ile fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının puanları arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur. MANOVA testi ile öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri programlara göre anketin alt 

faktörlerinden aldıkları ortalama puanlar arasındaki farklılık incelenmiştir. Anketin genetik materyal, iletim, 

genlerin ifadesi, genetik ve toplum alt faktörleri arasında anlamlı bir farklılık görülmesine rağmen evrim ve gen 

düzenlenmesi faktörleri arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Araştırma sonuçları dikkate alınarak 

öğretmen adaylarının genetik ile ilgili temel kavramların özellikleri, birbirleri ile olan ilişkileri ve canlılar için 

önemi güncel konularla birlikte verilmelidir. Böylelikle öğrenme-öğretme ortamında öğrencilerin genetik 

konularına karşı artan ilgileri ile birlikte dersin verimliliği de artabilir. 
Anahtar Kelimeler: Genetik, Genetik Eğitimi, Genetik Okuryazarlığı, Öğretmen Adayları 

DOI No: 10.12973/nefmed.2014.8.2.a2 

 
Giriş  
 
 Biyolojinin bir alt dalı olan genetik, son yıllardaki gelişmelerle dikkatleri üzerinde 

toplayan,  çevreden sağlığa insanların pek çok sorununun çözümünde anahtar rol üstlenen bir 

bilim olarak karşımıza çıkmaktadır (Uzun ve Sağlam, 2005). İnsan Genom Projesi (Tatar ve 

Koray, 2005), kopyalama, (Çırakoğlu, 2001), GDO (Özdemir vd., 2010), çocuğun cinsiyetinin 

doğmadan belirlenebilmesi, kanser tanı ve tedavisindeki gelişmeler genetik alanında yapılan 

çalışmalardan bazılarıdır (Çepni, Ayvacı ve Bacanak, 2009). Genetik çalışmaların kriminal, 
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biyoarkeoloji ve antropoloji gibi sağlık dışındaki alanlarda da kullanıldığı görülmektedir. 

Genetik bilimi ışığında insanların ne zaman, nereden göç ettiği ve kimlerle akraba olduğu 

hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilecektir. 

 Günümüze damgasını vuran rekombinant-DNA teknolojisi ile adı duyulmaya başlayan 

gen mühendisliği sayesinde insanların, kendisi ve diğer canlılar için yaşamın her alanında 

daha güvenilir, daha mükemmel ve rahat bir gelecek oluşturabilecek bir güce sahip olmaya 

başlamışlardır (Kimyonşen ve Güngör, 2013). İnsanlığı yakından ilgilendiren bu yeni 

gelişmelerden habersiz bir toplumun düşünülmesi oldukça zordur. Bu nedenle yaşantımızla bu 

kadar iç içe ve hayatımızı bu denli yakından ilgilendiren genetik alanındaki gelişmelerin ve 

genetik bilimine ait temel kavramların bilinmesi gerekmektedir (Uzun ve Sağlam, 2003). Bir 

başka ifadeyle bireyler genetikle ilgili temel kavramlar arasındaki bağıntıları doğru olarak 

kurup gerektiğinde doğru yorumları yapabilmelidir (Çepni, Ayvacı ve Bacanak, 2009; Tatar 

ve Koray, 2005).  Bu da ancak etkili bir genetik eğitimi ile sağlanabilir.  Bu nedenle gen, 

DNA, kromozom ve kalıtım gibi konular ilköğretimden yükseköğretime kadar pek çok dersin 

kapsamına alınmıştır. Örneğin ilköğretimde ‘Fen ve Teknoloji’,  ortaöğretimde ‘Biyoloji’ 

dersinde (MEB, 2012) ve eğitim fakültelerinde ‘Bilim, Teknoloji, Toplum ve Sosyal Değişim’, 

‘Bilim Tarihi’, ‘Genel Biyoloji’ ve ‘Genetik ve Biyoteknoloji' (URL-2, 2012) gibi derslerde 

yer almaktadır. 

 Son yıllarda genetik eğitimi ile birlikte kullanılan diğer bir kavram da “genetik 

okuryazarlığı”dır (Acra, 2006). Genetik okuryazarlığın birçok tanımı olmasına karşın, genel 

olarak, bireylerin genetik ile ilgili kavramları anlayarak, bu kavramların yaşamlarıyla olan 

ilişkisini kurabilmesi olarak tanımlanmaktadır (Bowling vd., 2008; Bowling,  2007). Başka 

bir tanımda, bireyin genetik ile ilgili kavramlar hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve 

kişisel refah için, gerektiğinde toplumu ilgilendiren konularda alınacak kararlara etkin olarak 

katılabilmesi olarak ifade edilmektedir (Acra, 2006). Pearson ve Liu-Thompkins (2012)'e göre 

genetik okuryazarlığı, kişinin gen ifadesinin ve iletiminin ne anlama geldiğini bilmesi ve 

genlerin sağlığımız üzerindeki etkisini de içeren temel bilgilere sahip olmasıdır. Genetik 

okuryazarlık sadece temel bir bilgiye sahip olmayı değil aynı zamanda eleştirel ve yansıtıcı 

düşünmeye sahip olmayı da gerektirmektedir (Sidler, 2009). Yapılan tanımlar, öğrencilerin 

genetik okuryazarlığa sahip bireyler olarak yetiştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bu 

bağlamda öğrencilere genetik ile ilgili konuları öğretecek olan öğretmenler ile yakın zamanda 

öğretmen olacak adayların genetik okuryazarlık düzeylerinin bilinmesi önemlidir. İş başındaki 

öğretmenler bu tip çalışmalara katılmakta çok fazla istekli olmadıklarından, bu çalışma 
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öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının genetik okuryazarlıkları hakkında 

elde edilecek bilgiler onlara verilecek eğitimin planlanması açısından da önem taşımaktadır.  

 Genetik konuları, güncel ve önemli olmasına rağmen öğrenciler öğrenmekte, 

öğretmenler de öğretmekte zorlanmaktadırlar. Alan yazın incelendiğinde ilkokuldan 

üniversiteye kadar her kademedeki öğrencilerde bu konularla ilgili kavram yanılgılarına 

sıklıkla rastlanmaktadır (Şahin ve Parim, 2002, Tekkaya, Çapa ve Yılmaz, 2000; Temelli, 

2006; Çakır ve Aldemir, 2011). Konunun soyut içeriği ve birbirine yakın pek çok Latince 

kavram içermesi öğrencilerde öğrenme problemi oluşmasına neden olan etkenlerden 

bazılarıdır (Karagöz ve Çakır, 2011). Kavram yanılgıları ve bilgi eksiklikleri ile üniversiteden 

mezun olacak öğretmen adaylarının, bu konuları etkili ve doğru şekilde öğretmesi de zor 

olacaktır (Çakır ve Aldemir, 2011). Bu bağlamda lisans düzeyinde verilecek eğitimin önemi 

ortaya çıkmaktadır. GDO’nun, insan kopyalamanın, sperm bankalarının tartışıldığı 

günümüzde toplumdaki bireyler pek çok önemli kararı vermek zorunda kalabileceklerdir, ve 

bu süreçte öğrendikleri bilgileri kullanmaları gerekecektir (Uzun ve Sağlam, 2003; Tatar ve 

Koray, 2005; Saka ve Akdeniz, 2006; Sezen vd., 2008; Çakır ve Karagöz, 2011).  

Genetik okuryazarlığın yeni bir kavramdır ve bu alanda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır 

(Acra, 2006; Bowling, 2007; Bowling vd., 2008; Cebesoy ve Tekkaya, 2012). Bu bağlamda 

öğretmen adaylarının genetik okuryazarlıklarının araştırılması literatüre önemli katkılar 

sağlayacaktır. Örneklemin farklı öğretim programında öğrenim gören öğretmen adaylarından 

oluşması ve programlar arasında karşılaştırılmalar yapılması çalışmanın önemini artırmaktadır. 

Literatürdeki bu boşluğu doldurabilmek adına, mevcut çalışmada farklı programlarda öğrenim 

gören öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesi ve bunların 

birbirleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Problem cümlesi  

Farklı programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık 

seviyeleri nedir ve bu seviyeler program bazında farklılık göstermekte midir? 

Alt Problemler  

          Farklı programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık seviyeleri 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 Farklı programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının okudukları programa göre 

genetik okuryazarlığın alt faktörlerinin ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır. 
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Yöntem 
 
Araştırma modeli  
 Bu araştırmada, mevcut durumu tespit etmek amaçlandığından tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Tarama modelinde, araştırmaya konu olan 

birey, nesne ya da durum, kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır ve 

herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2009). Sürece 

müdahale edilmeden öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık düzeyleri, okudukları 

programlara göre karşılaştırılarak betimlenmeye çalışıldığından araştırmada tarama modeli 

tercih edilmiştir. 

Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın örneklemini, 2012-2013 öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

Fatih Eğitim Fakültesi, fen bilgisi (52), biyoloji (26), sınıf (41) ve okul öncesi öğretmenliği 

(43) programlarının son sınıfında öğrenim gören toplam 162 öğretmen adayı oluşturmuştur.  

Veri toplama aracı  

 Araştırma verileri, Bowling (2007) tarafından geliştirilmiş “genetik okuryazarlık" anketi 

ile toplanmıştır. Anketin kullanım izni araştırmacılar tarafından alınmıştır. Genetik 

okuryazarlık anketi, altı faktör altında toplanan toplam 31 çoktan seçmeli sorudan 

oluşmaktadır. Anket Türkçeye çevrilmiş ve çeviri sırasında oluşabilecek hataları en aza 

indirgeyebilmek için dil uzmanlarına incelettirilmiştir. Kapsam geçerliliğini sağlamak için  

genetik ve biyoloji eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Anketin 

pilot uygulaması fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 56 öğrenci ile 

yürütülmüştür. Pilot uygulamadan elde edilen veriler için yapılan madde analizi 

doğrultusunda güvenirliliği düşüren dört soru çıkarılarak ankete son şekli verilmiştir. Anketin 

geliştirildiği ülkenin yasal düzenlemelerini içerdiği için, bu dört maddenin güvenirliğinin 

düşük çıktığı düşünülmektedir. Pilot uygulama sonrasında alınan öğrenci görüşleri 

doğrultusunda anketin görünüş geçerliliği de sağlanmaya çalışılmıştır. Anket için Spearman-

Brown güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve 0,61 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu katsayı 

bir ölçme aracının güvenirliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ifade etmektedir 

(Nunnally, 1967). Anketin alt faktörleri orijinaline bağlı kalınarak; genetik materyalin doğası 

(1, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 20), iletim (5, 6, 24, 26), gen ifadesi, (2, 3, 16, 19, 21, 23), gen 

düzenlenmesi (9, 11, 17, 18), evrim (13, 22), genetik ve toplum (10, 25, 27) olarak 

belirlenmiştir. Anket sorularına öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar için, doğru yanıta 
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"1", yanlış yanıta ise "0" puan verilmiştir. Anket maddelerinden bazıları örnek olarak aşağıda 

verilmiştir.  

Anketin birinci sorusunda öğretmen adayının gen, kromozom ve DNA kavramları arasındaki 

ilişkiyi analiz etmesi ve genetik materyalin doğası hakkındaki düşüncesi araştırılmıştır. 

S1. Gen, kromozom ve DNA arasındaki ilişki nedir? 

A.Genler DNA'dan oluşur ve kromozomlar içerisinde bulunur. 

B.Genler, DNA ve kromozomlardan farklı varlıklardır. 

C.Genler DNA'da değil sadece kromozomlarda bulunur. 

D.Genler kromozomlarda değil sadece DNA'da bulunur. 

E. Kromozomlar DNA'dan değil genlerden oluşur. 

 Anketin beşinci sorusunda öğretmen adayının mayoz bölünme ile ilgili bilgi düzeyi 

sorgulanmıştır. 

S5. Aşağıdakilerden hangisi mayozla ilgili olarak yanlıştır? 

A.Sadece eşeyli üreyen organizma türlerinde meydana gelir. 

B.Eşey hücrelerinde kromozom sayısı yarıya iner. 

C.Yavrularda genetik çeşitlilik sağlar. 

D.Bireyin hayatı boyunca çoğu vücut hücrelerinde meydana gelir. 

E.Nesilden nesile kromozom sayısının miktarını korur. 

 Anketin yirmi üçüncü sorusunda, öğretmen adayının gen kavramı ile ilgili bilgi düzeyi 

araştırılmıştır.  

 

S23. Bireylerde ifade edilen genler ve özellikleri arasındaki ilişki nedir? 

A.Genler bireyin özelliklerinden sorumlu olan DNA’yı kodlar. 

B.Genler bireyin özelliklerinden sorumlu olan proteinleri kodlar. 

C.Genler bireyin özelliklerinden sorumlu olan kromozomları kodlar. 

D.Genler bireyin özelliklerinden sorumlu olan karbonhidratları kodlar. 

E.Bazı bireyler çevredeki değişikliklere karşı hayatta kalmak için diğerlerinden daha iyi 

donatılmıştır. 

Veri analizi 

 Araştırmanın verilerini çözümlemek için SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. 

Verilerin analizi ve yorumlanmasında, yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart 

sapmadan yararlanılmıştır. “Levene Test” sonuçlarına göre grup puanlarına ait varyansları 

p>0.05 olduğu için sınıfların homojen olduğu kabul edilmiştir  (Büyüköztürk, 2010). 
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 Öğretmen adaylarının genetik okuryazarlığı anketinden aldıkları puan ortalamalarının 

öğrenim gördükleri program türüne göre karşılaştırılması içim ANOVA testi kullanılmıştır. 

Adayların öğrenim gördükleri program türüne göre alt faktörlerin ortalama puanları 

arasındaki farklılık MANOVA ile analiz edilmiş ve elde edilen bulgular tablolaştırılarak 

okuyucuya sunulmuştur. Ayrıca MANOVA sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılıkların 

hangi ikili gruplar arasında olduğu Scheffe testi ile belirlenmiştir. Gruplar arasındaki anlamlı 

farklılıklarda hata payı 0.05 olarak alınmıştır.  

 
Bulgular  
 
 Uygulama kapsamına alınan programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının genetik 

okuryazarlık anketi puanlarına ait betimleyici istatistik sonuçları Tablo 1'de toplu halde 

sunulmuştur. 
 

Tablo 1  Öğretmen Adaylarının Genetik Okuryazarlık Anketine ait Puanlarının Betimleyici İstatistik 
Sonuçları 

 

PROGRAM N X Sapma 
Sınıf Öğretmenliği 41 10,15 2,25 

Biyoloji Öğretmenliği 26 13,35 2,64 
Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 13,29 2,56 

Okul Öncesi Öğretmenliği 43 7,95 2,46 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, biyoloji  ( X .35, S=2.64) ve fen bilgisi öğretmenliği (=13 X

=13.29, S=2.56) programlarında öğrenim göre adayların genetik okuryazarlık anketinden 

aldığı puanlar birbirlerine çok yakındır. Sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören 

adayların puanlarının ortalaması 10.15 iken (S=2.25), okul öncesi öğretmenliği programında 

öğrenim gören adayların puanlarının ortalaması 7.95’tir. 

 Adayların anketten aldıkları puanların ortalamaları, öğrenim gördükleri programlara 

göre karşılaştırılmış ve elde edilen bulgular Tablo 2'de sunulmuştur. 
 

Tablo 2  Genetik Okuryazarlık Ölçeği Puanlarının Programlara göre karşılaştırılması 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası 843.204 3 281.07 
45.99 .000* Gruplariçi 965.59 158 6.11 

Toplam 1808.79 161  
     p<.05 
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 Tablo 2 incelendiğinde, adayların genetik okuryazarlık seviyelerinin öğrenim 

gördükleri program türüne göre farklılık gösterdiği ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmektedir [F(3,158)=45.99, p<.05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğu 

Tablo 3’te ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

 
Tablo 3 Programlar Arası Genetik Okuryazarlık Düzeyinin Karşılaştırılması için Kullanılan Scheffe 

Testi Sonuçları 

* p<.05 

Program (I) Program (J) Ortalama farkı (I-J) Standart Hata p 

Sınıf 
Öğretmenliği 

Biyoloji 
Öğretmenliği -3,19* ,61 ,000 

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği -3,14* ,51 ,000 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 2,19* ,53 ,001 

Biyoloji 
Öğretmenliği 

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği ,05 ,59 1,000 
Okul Öncesi 
Öğretmenliği 5,39* ,61 ,000 

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 5,33* ,50 ,000 

  

 Tablo 3’te görüldüğü gibi sınıf öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık düzeyleri ile 

okul öncesi öğretmen adayların genetik okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark vardır. Biyoloji öğretmen adaylarının anketten aldıkları puanlar, okul öncesi 

ve sınıf öğretmen adaylarına göre manidar şekilde farklıdır. Çoklu karşılaştırma sonucunda 

biyoloji ve fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik okuryazarlıkları arasında bir anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık düzeyleri sınıf 

ve okul öncesi öğretmen adaylarına göre anlamlı bir farklılık göstermiştir.  

 Genetik okuryazarlık anketindeki alt faktörlerden alınan puanların programlara göre 

karşılaştırılması MANOVA testi ile yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.  

 
Tablo 4  Genetik Okuryazarlık Ölçeğinin Alt Faktör Puanlarının Öğretmen Adaylarının Öğrenim 

Gördükleri Programlara Göre Karşılaştırılması 

Varyansın 
kaynağı 

Wilks' 
Lambda 

 

Hipotez 
df 

Hata 
Df 

Çoklu 
Varyans  

F 
P η2 

Program ,464 18,000 433,235 7,52 ,000* ,23 
* p<.05 
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MANOVA uygulamasında genellikle Wilk's Lambda değeri tercih edilmektedir (Kalaycı, 

2006). Tablo 4’te de görüldüğü gibi Lambda (λ)=.46, F(18,433)=7.52, p<.05 olması program 

türünün genetik okuryazarlık ölçeğinin alt faktörleri üzerindeki etkili olduğunun bir 

göstergesidir. Adayların öğrenim gördükleri program türüne göre genetik okuryazarlık 

ölçeğinin alt faktörlerinden aldıkları puanlar arasında farklılık bulunmaktadır. Tablodaki 

η2=.23 değeri ise varyansın %23'ünün program faktörü ile ilgili olduğunu ifade etmektedir. 

Farkın hangi bağımlı değişkenden kaynaklandığı Tablo 5’te daha detaylı olarak verilmiştir. 

Genlerin düzenlenmesi ve evrim puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı için tabloda yer 

verilmemiştir. 

Tablo 5  Genetik Okuryazarlık Ölçeğinin Alt Faktör Puanlarının Program Türüne Göre Çok 
Değişkenli ANOVA Sonuçları 

* p<.05 

Varyansın 
Kaynağı 

Bağımlı Değişken 
Kareler 
Toplamı 

df 
Kareler 

Ortalaması 
F P 

Program 

Genetik Materyal 82,40 3 27,46 15,20 ,000* 

İletim 42,13 3 14,04 15,98 ,000* 

Genlerin İfadesi 28,37 3 9,45 6,96 ,000* 

Toplum 20,00 3 6,66 13,08 ,000* 

 

 Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri program ile genetik 

okuryazarlığı anketinin genetik materyal, iletim, genlerin ifadesi ve toplum alt faktörlerinden 

aldıkları puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu farklılığın hangi ikişerli 

grup arasında anlamlı olduğu Tablo 6'da ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

 Tablo 6' ya bakıldığında genetik okuryazarlık anketinin alt faktörlerinden olan genetik 

materyal için sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının puan ortalamaları arasında fen bilgisi 

öğretmenliği lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. Benzer şekilde genetik materyal alt 

faktörü için okul öncesi ve biyoloji öğretmen adaylarının puan ortalamaları arasında biyoloji 

öğretmenliği lehine anlamlı bir farklılık vardır. Bir diğer alt faktör olan iletim için fen bilgisi 

ve sınıf öğretmen adaylarının puan ortalamaları arasında fen bilgisi öğretmenliği lehine 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Genlerin ifadesi alt faktörü için biyoloji ve okul öncesi 

öğretmen adaylarının puan ortalamaları arasında yine biyoloji öğretmenliği lehine anlamlı bir 

fark tespit edilmiştir. Toplum alt faktörü için sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının puan 

ortalamaları arasında sınıf öğretmenliği lehine bir farklılık vardır. Buna karşılık tabloda 

verilmeyen evrim alt faktörü için alınan puanlar arasında program bazında bir farklılık 

bulunmamıştır.  
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Tablo 6. Genetik Okuryazarlık Ölçeğinin Alt Faktör Puanlarının Program Türüne Göre Çoklu 
Karşılaştırılması 

* p<.05 

   Bağımlı Değişken (I) Program    (J) Program 
Ortalama 
Farklılık 

(I-J) 
S P 

Genetik Materyal 

Sınıf 
Öğretmenliği 

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği -1,06 ,28 ,001* 

Biyoloji 
Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 1,63 ,33 ,000* 

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

1,65 ,27 ,000* 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

Biyoloji 
Öğretmenliği 

-1,63 ,33 ,000* 

İletim 

Sınıf 
Öğretmenliği 

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği -,81 ,19 ,000* 

Biyoloji 
Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 1,09 ,23 ,000* 

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

1,20 ,19 ,000* 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

Biyoloji 
Öğretmenliği 

-1,09 ,23 ,000* 

Genlerin  
İfadesi 

Biyoloji 
Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği ,97 ,28 ,005* 

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği ,95 ,24 ,001* 

Toplum 

Sınıf 
Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği ,57 ,15 ,002* 

Biyoloji 
Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 1,03 ,17 ,000* 

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği ,68 ,14 ,000* 

 
Tartışma ve Sonuç 
 
 Bu çalışmada, biyoloji, sınıf, fen bilgisi ve okul öncesi öğretmenliği programlarında 

öğrenim gören adayların genetik okuryazarlık seviyeleri araştırılmış ve bu seviyelerin 

programlara göre nasıl değiştiği incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, biyoloji ve fen 

bilgisi öğretmen adaylarının puanları arasında anlamlı bir fark yokken; okul öncesi ve sınıf 

öğretmen adayları; okul öncesi ve biyoloji öğretmen adayları ile okul öncesi ve fen bilgisi 

öğretmen adaylarının aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark vardır. Bu duruma neden olan 

faktörlerden birinin, grupların lisans eğitimlerinde aldıkları derslerin içerikleri olduğu 

söylenebilir. Biyoloji ve fen bilgisi öğretmen adayları, programları kapsamında olan “Genetik 

ve Biyoteknoloji” dersinde bu konuları daha detaylı gördükleri için hatırlamaları daha kolay 

olmuş olabilir. Adayların okudukları programlar doğrultusunda şekillenen ilgi alanlarının da 
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puanların farklılık göstermesi üzerinde etkili olduğu söylenebilir (Uzun ve Sağlam, 2003; 

Güngör ve Öz Aydın, 2006). Anketin alt faktörleri için yapılan analiz bulgularına göre genetik 

materyal, iletim, genlerin ifadesi ve toplum alt faktörlerine ait puan ortalamaları arasında 

farklılık görülmesine karşılık, evrim ve gen düzenlenmesi alt faktörlerine puanlar arasında 

istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. Genetik materyalin doğası adı altında 

gruplanan sorularda kromozom, DNA ve gen kavramlarının özellikleri, birbirleri ile olan 

ilişkileri ve canlılar için önemi irdelenmiştir. Öğretmen adaylarının verdiği cevaplara 

bakıldığında DNA, kromozom ve gen kavramları arasındaki büyüklük sıralamasında hatalar 

yapıldığı ve DNA'nın yapısında meydana gelen mutasyonların canlılarda sadece problem 

olarak algılandığı tespit edilmiştir. Bu konudaki alan yazın incelendiğinde; ilk olarak 8. sınıfta 

öğretilen DNA, kromozom, gen gibi temel kavramlarla ilgili öğrencilerin birçok kavram 

yanılgısına sahip olduğu görülmektedir (Robinson ve Lewis, 2000; Saka ve Akdeniz, 2004; 

Saka ve Cerrah, 2004; Tatar ve Koray, 2005; Yurdatapan ve Şahin, 2013).  Gen ifadesindeki 

sorularla adayların gen ile ilgili bilgisi ve genlerin çevre koşullarından etkilenip etkilenmediği 

hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının verdiği cevaplara bakıldığında 

büyük bir çoğunluğunun, bireyin fenotipi belirlenirken çevre koşullarının etkisinin genlere 

kıyasla daha az olduğunu düşündükleri görülmüştür Ayrıca çevre koşullarının genleri sadece 

doğumdan sonra etkileyebileceği yönünde de yanlış inanışların olduğu tespit edilmiştir. Şahin 

ve Parim'in (2002) ilköğretim ikinci kademe öğrencileriyle yaptığı çalışmada da benzer 

sonuçlara ulaşılmıştır. İletim adı altında yer alan sorularla, adayların hastalık taşıyan ve 

anormal olan genlerin nesillere aktarılması ile ilgili görüşleri sorgulanmıştır. Adayların bu 

sorulara doğru cevap veremedikleri görülmüştür. Benzer şekilde Robinson ve Lewis'in (2000) 

yaptığı çalışmasında öğrencilerin genetik bilgi aktarımını anlayamadıklarını tespit etmiştir. 

Toplum sorularında, gen bilgisinin teknolojiye yansıması ve toplum üzerindeki etkileri 

irdelenmiştir. Öğretmen adaylarının verdiği cevaplarda, gen teknolojisinin en önemli 

katkısının genetik hastalıkların tedavi edilmesi yönünde olduğu görülmüştür. Adaylar, 

hastalık riski taşıyan bireylerin tanımlanması ile ilgili bir görüş bildirmemişlerdir. Temelli 

(2006), ortaöğretim öğrencileriyle yaptığı çalışmasında öğrencilerin gen teknolojisi ve genetik 

mühendislik ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koymuştur.  

Ankette yer alan bu alt faktörlerden alınan puan ortalamalarının programlar arasında 

farklılık göstermesinin, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında bu konuların 

ayrı bir ders olarak verilmesinden ve kavramların spesifik olarak ele alınmasından 

kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Evrim soruları genlerin farklılaşması konusunu,  

Gen düzenlenmesi soruları ise genlerin uğradığı değişiklikleri ve sonuçları sorgulamaktadır. 
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Evrim ve gen düzenlenmesi faktörleri için programlar arasında bir farklılık görülmemesinin 

nedeni, bu konuların yazılı ve görsel basında sıkça tartışılması olabilir. Genetik soyut ve 

anlaşılması zor olan bir konu olması sebebiyle, her öğretim kademesinde konunun temel 

kavramlarının anlaşılmasında sorun yaşandığı bilinmektedir (Özcan, 2000; Tatar ve Koray, 

2005; Temelli, 2006; Keleş vd. 2006). Genel olarak değerlendirildiğinde, dört farklı 

programda öğrenim gören öğrencilerin genetik okuryazarlık ölçeğinden aldıkları puan 

ortalamalarının düşük çıkması konunun iyi öğrenilememesi ile ilgili bulguları 

desteklemektedir. Bu durumun sebebi olarak öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca genetik 

konusu ile ilgili gördükleri derslerin içerikleri ve bu içerikleri aktarmada kullanılan öğretim 

yöntemleri gösterilebilir. Etkili bir öğretim ve kalıcı bir öğrenme için, kullanılacak öğretim 

yöntem ve tekniklerin, araç-gereç ve materyallerin seçimine özen gösterilmesi gerekmektedir. 

Öğrencilerin öğrendikleri kavramları uygulayabilecekleri öğrenme ortamları 

oluşturulamadığında, yapılan öğretimin ezberden öteye geçemeyeceği düşünülmektedir (Uzun 

ve Sağlam, 2005; Saka ve Akdeniz, 2006; Karagöz ve Çakır, 2011). Bu sebeple öğrencilerin 

DNA, gen, kromozom, nükleotit, mitoz bölünme, mayoz bölünme, mutasyon ve modifikasyon 

gibi temel kavramları bildiği ama yorumlayıp aralarındaki ilişkiyi kuramadığı 

düşünülmektedir. 

Öneriler  

 Genetik öğretimindeki temel amaç, genetik ile ilgili temel kavramları bilen ve genel 

anlamda günlük hayatta karşılaşabileceği problemleri çözebilen,  problemdeki önemli bilgileri 

ve ipuçlarını yakalayabilen, bunları yorumlayabilen genetik okuryazarı bireyler yetiştirmektir 

(Karagöz ve Çakır, 2011).  Bu bağlamda araştırma bulguları değerlendirildiğinde, yakın 

zamanda farklı öğretim kurumlarında öğretmen olacak adayların genetik okuryazarlıklarının 

düşük olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda, öğretmen adayları için genetiğin temel 

kavramlarını da içeren güncel gelişmelere uygun bilgi ve kaynaklar sağlanıp temel düzeyde 

görülen genetik ile ilgili ders içeriklerinin güncellenmesi sağlanabilir. Ayrıca günümüzde gen 

teknolojisinin hızla ilerlemesinden dolayı bu konu ile ilgili öğrencilerde merak oluşturarak 

olayları araştırmaya yöneltmek gerekmektedir (Kılıç vd, 2004). Öğrencilerin genetik ile ilgili 

temel kavramları birbirleriyle ilişkilendirmeden anlamayıp geçmeleri sonraki konuları 

ezberlemelerine sebep olacak, bu da anlamlı öğrenmeyi engelleyecektir. Bu sebeple örneğin 

genetik materyalin doğasını öğrencilerin daha net kavrayabilmesi için kromozom, DNA ve 

gen gibi temel kavramların özellikleri, birbirleri ile olan ilişkileri ve canlılar için önemi 
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güncel konularla birlikte verilmelidir (Saka ve Cerah, 2004). Böylelikle öğrenme-öğretme 

ortamında öğrencilerin genetik konularına karşı artan ilgileri ile birlikte dersin verimliliği de 

artabilir. 
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Abstract – The aim of the present study is to develop concept cartoons for preschool children and to determine 

the reflections in the application process of these cartoons. The study was performed with 25 preschool teachers, 

10 university lecturers and 76 preschool children in 2011-2012 spring educational term in Çayeli region of Rize 

province. Within the framework of the study, five concept cartoons were developed. They were called as; “Aliş’s 

Bag”, “Monkey Kiki’s Experiment”, “Aliş’s Table”, “Boni at the Greengrocer’s” and “Little Bear Boni is at the 

Sandpool”. The concept cartoons were developed in three stages as: planning, implementing and evaluating. In 

the development process, the concept cartoons were revised with the feedback coming both from informal 

interviews performed with university lecturers and applied evaluation forms. Having finalized the materials, 

during the main application phase it was determined that the children listened the instructions carefully, they put 

forward their ideas enthusiastically, they liked the visuals. The defined results might arise from fortification 

effect of the concept cartoons over self-expression skills of the children. 

Key words: Preschool period, concept cartoons, science and nature activities, physics 
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Summary 

Introduction 

Concept cartoons are one of the visual materials that support the participation of 

children in an active way. In the activities of science and nature that are done during 

preschool, concept cartoons are thought of as a visual and stimulating source. Thus, in the 

concept cartoons many dialogues are presented to the children to make them feel closer to the 

event by pictures or drawings. About science and nature activities, there are many 

encouraging factors such as talking, discussion, research and exploration for children. The 
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aim of present study is to develop concept cartoons for preschool age children and to 

determine the reflections in the application process of these cartoons. 

Method 

As a means of collecting data, forms and unstructured observations were used. The 

answers given to evaluation forms criteria are shown in frequency tables. The process of the 

development of the concept cartoons was carried out in three stages; planning, application and 

evaluation. 

The Properties and Application of the Concept Cartoons 

As a visual, concept cartoons consist of depicting an event, characters and alternative 

ideas. In this study, concept cartoons focused on the event, characters and by drawing the 

events on separately cut bubbles. As can be seen in Figure 1, by covering cardboard floor; on 

the top of corner event’s picture and it’s around the event that present an idea to characters are 

attached and cardboard is again covered with a transparent film. Then cardboard which is 

mounted on a wooden platform is brought to class. The picture on the cartoon that describes 

the event also has a character named Monkey Kiki. The story is read by the teacher who then 

asks the class to help find the best answer to this cartoon about the event. The other animal 

friends that are placed around Monkey Kiki present ideas to solve this problem. 

Results 

Teachers’ responses on the form are presented in Table 2. 

Table 2   Preschool Teachers Evaluation of the Concept Cartoons 

Criteria 

The conformity level 

Good Acceptable Weak 
�̅� 

Average points 

The topics of the developed materials are suitable. 15 8 2 2.50 

The material is remarkable. 14 9 2 2.46 

The materials are motivating. 15 8 2 2.50 

Material can reveal children’s opinions on this issue. 13 9 3 2.41 

The material is unique. 14 8 3 2.46 

The materials about science and nature activities are suitable 

for their objectives and targets. 
15 8 2 2.49 

The content of the material is up to date. 12 9 4 2.33 

The material has no details. 13 8 4 2.32 

The material has no necessary information. 13 9 3 2.38 

Material is comprehensible. 15 7 3 2.47 

Material provides opportunity for children to research. 14 8 3 2.42 

Material provides opportunity to children for practicing. 15 8 2 2.48 

Material may provide motivation to children in long-term. 14 7 4 2.39 

 A topic can be studied on material. 13 8 4 2.34 

The material is suitable for the level of the student 15 7 3 2.45 

The material is consistent with the real life. 14 9 2 2.45 
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Lecturers’ responses on the form are presented in Table 3. 

Table 3  Lecturers Evaluation of the Concept Cartoons 

 

 

Criteria 

The conformity level 

Good Acceptable Weak 
 

Average points 

Images are arranged according to the principle of 

alignment. 
7 3  2.7 

There is material integrity. 7 3  2.7 

The colors used for the visual elements are used in 

accordance with the fact. 
7 2 1 

2.6 

The lines in material are used in a proper way. 8 2  2.8 

The characters used in the material are 

appropriately selected. 
6 4  

2.6 

The dimensions used in materials may help 

students’ perception of the actual size. 
7 1 2 

2.5 

The material is portable. 6 4  2.6 

The material is durable. 5 5  2.5 

The material is available. 7 2 1 2.7 

The color used in material is not more than the 

number of colors.  
8 2  

2.8 

 

The results obtained from the process of implementing the concept cartoons 

1. The teacher encouraged the children by asking questions during lessons to explain the 

reasons for the answers. 

2. Why children selected the chosen idea and not other ideas has also been determined. 

3. Compared with the first classes, children are more willing to express their ideas in the 

last classes.  

4. Mostly, shy children have also stated their ideas at their own request.  

5. From time to time the teacher has encouraged the children to express their opinions 

about alternative ideas apart from the correct one.  

Conclusion and Suggestion 

Thanks to the evaluation forms that were completed by the teachers and lecturers, most 

of the prepared concept cartoons criteria were found to be good and sufficient. This material 

is thought to be the result of their views being sought on a regular basis during preparation. In 

this context, material developers are strongly advised to ask for views from experts during 

application and evaluation stages of the material, including the stages of the preparation 

process, in addition to views from students and teachers. 

It has been observed that during the application of these materials, children liked the 

visual images that were used, were interested in concept cartoons, listened to the instructions 
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carefully and even timid children stated their ideas willingly. The defined results might arise 

from fortification effect of the concept cartoons over self-expression skills of the children. 
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Özet – Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemindeki çocuklara yönelik bazı fizik konularında kavram 

karikatürleri geliştirmek ve bunların uygulanması sürecindeki yansımaları belirlemektir. Çalışma 2011-2012 

bahar döneminde Rize’nin Çayeli ilçesindeki 25 okul öncesi öğretmeni, 10 öğretim elemanı ve 76 okul öncesi 

çocuğu ile yürütülmüştür. Çalışmada ‘Aliş’in Çantası’, ‘Maymun Kiki’nin Deneyi’, ‘Aliş’in Tablosu’, ‘Boni 

Manavda’ ve ‘Ayıcık Boni Kum Havuzunda’ konulu beş kavram karikatürü geliştirilmiştir. Kavram 

karikatürlerinin geliştirilmesi planlama (hazırlık), uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte gerek öğretmen ve öğretim elemanlarıyla yapılan informal görüşmelerden 

gerekse değerlendirme formlarından elde edilen veriler ışığında materyaller yeniden düzenlenmiştir. Geliştirilen 

materyallerin uygulanması sürecinde çocukların yönergeleri dikkatli bir şekilde dinledikleri, fikirlerini istekli bir 

şekilde söyledikleri ve kullanılan görsellerden hoşlandıkları belirlenmiştir. Bu durum kavram karikatürlerinin 

onların kendilerini ifade edebilme becerilerini desteklemesinden kaynaklanabilir. Okul öncesi sınıflarda 

çocukların fenle daha etkili bir şekilde meşgul olmalarını sağlayacak bu tür materyallerin geliştirilmesi ve 

uygulanması gerektiği önerilmiştir. 

Anahtar kelimeler: okulöncesi dönem, kavram karikatürleri, fen ve doğa etkinlikleri, fizik. 
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Giriş 

Doğuştan bilim insanına benzetilen okul öncesi dönem çocukları meraklı, çevrelerinde 

olup biten olayları gözlemleyen, dünya hakkında bilgi sahibi olmaya çalışan (Brenneman, 

2009), çeşitli aletlerin nasıl çalıştığını araştıran ve nesnelerle oynayarak ne olacağını görmeye 

çalışan bireyler olarak tanımlanmaktadırlar (Ünal & Akman, 2006). Bu çocukların merak ve 

araştırma duygularını destekleyen, zihinsel yeteneklerini uyaran en önemli etkinliklerden 

birinin de fen ve doğa etkinlikleri olduğu belirtilmektedir (Aktaş Arnas, 2002). Okul 
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öncesinde verilen fen eğitiminde çocukların temel bilimsel süreçleri kullanarak dünya ile ilgili 

temel kavramlarını genişletmesi beklenmektedir (Brewer & Bacon, 2001). Fen ve doğa 

etkinliklerinin, çocukların yaratıcılıklarında, bilişsel, sosyal, dil ve psikomotor gibi gelişim 

alanlarında kalıcı izler bıraktığı vurgulanmaktadır (Gomes, 2005). Bu nedenle okul öncesi 

öğretmenlerinin günlük programlarında fen ve doğa etkinliklerine yer vermesi çocuğun 

gelişimi için oldukça yararlı görülmektedir (Alisinanoğlu, Özbey & Kahveci, 2007; s.4). Bu 

etkinliklerin etkili bir şekilde yapılması çocukların sonraki yıllarda fen bilimlerine karşı 

olumlu tutum geliştirebilmeleri açısından da büyük önem taşımaktadır (Aktaş Arnas, 2003; 

s.44; Büyüktaşkapu, Çeliköz & Akman, 2012; Demiriz, 2001, s.86; Simpson & Oliver, 1990). 

Okul öncesi dönemde kavramların doğrudan aktarılmasıyla yapılan fen eğitiminin 

çocuğun zihinsel gelişimine katkıda bulunmadığı ve sadece bilgi yüküne neden olduğu 

belirtilmektedir (Gönen & Dalkılıç, 2000). Bu bağlamda düşünmenin ve anlamanın 

öğrenildiği okul öncesi dönemde (Poyraz & Dere, 2003) çocuklara verilecek olan fen ve doğa 

etkinliklerinin amacı; araştırma, sorgulama, keşfetme becerileri kazandırma olmalıdır 

(Kaptan, 1999; s.22). Fakat yapılan araştırmalar okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı 

etkinliklere yer vermediklerini, aktif öğrenme tekniklerinden yeterince faydalanmadıklarını, 

sınıflarında çoğunlukla kesme-yapıştırma gibi basit etkinlikleri yaptırdıklarını, fen konularına 

yeterince hâkim olmadıklarını, fen bilimine karşı çoğunlukla olumsuz tutum içinde 

olduklarını ve fen ve doğa etkinliklerini geleneksel yaklaşımlarla yaptıklarını göstermiştir 

(Ayvacı, Devecioğlu & Yiğit, 2002; Büyüktaşkapu, 2010; DeBoer, 2002; French, 2004; 

Gelman & Brenneman, 2004; Güler & Bıkmaz, 2002; Katz, Sadler & Craig, 2005; Kontos, 

1999; McBride & Schwartz, 2003; Plevyak, 2007; Roberts, Bailey & Nychka, 1991; 

Schwartz, Carta & Grant, 1996; Şahin,1996). Okul öncesinde fen eğitiminin genellikle ihmal 

edildiği anlaşılmaktadır (Kallery, 2004; Karaer & Kösterelioğlu, 2005; Özbey, 2006; 

Parlakyıldız & Aydın, 2004; Uysal, 2007). Fen eğitiminin ihmal edildiğinin bir göstergesi 

Greenfield ve diğer. (2009) tarafından ortaya konulmuştur. Geniş bir örneklem üzerinde 

yapılan araştırmada çocukların okul öncesi programlara oldukça düşük fen becerileriyle 

geldikleri ve programı tamamladıklarında da fenle ilgili önemli bir gelişme kaydetmedikleri 

belirlenmiştir (Greenfield ve diğer., 2009). Buna karşın Nayfeld, Brenneman ve Gelman 

(2011) ise basitçe iki kefeli bir terazinin nasıl kullanıldığına ilişkin çocuklara öğretmenin 

küçük bir yardımının, çocukların daha çok bilim konuşmasına ve bilimsel etkinlikler 

üretmelerine yardım ettiğini göstermiştir. Hatta ilerleyen zamanlarda çocuklar kendi başlarına 

kaldıklarında da teraziyi kullanarak denge sağlamaya yönelik etkinlikler yaptıkları, bununla 

ilgili sorulan sorulara cevap verdikleri, gözlem yaptıkları ve gözlediklerini açıkladıkları 
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belirlenmiştir. Buradan öğretmenlerin basit etkinliklerle de çocukları daha çok fen düşünmeye 

teşvik edebilecekleri anlaşılmaktadır. 

Yürütülen araştırmalar okul öncesi çocuklarının fen ve matematik eğitimine çok az 

zaman ayırdıklarını ve bunun da yüzeysel olduğunu ortaya koymuştur (Early ve diğer., 2010; 

Varol, 2013). Örneğin evreni temsil gücü oldukça yüksek olan bir örneklemle yapılan 

araştırmanın bulguları, okul öncesi öğretmenlerinin haftada bir veya iki defa, yaklaşık 60 

dakika fen öğrettiklerini göstermiştir (Saçkes, Trundle, Bell & O’Connell, 2011). Bu durumun 

sınıflarda bu alanlara yönelik materyallerin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit 

edilmiştir (Budunç, 2007; Güler & Bıkmaz, 2002; Karamustafaoğlu & Kandaz, 2006; 

Karamustafaoğlu & Üstün, 2006; Kıldan & Pektaş, 2009; Parlakyıldız & Aydın, 2004; Uysal, 

2007; Varol, 2013). Okul öncesinde fenle ilgili etkinliklerin sınıflarda mevcut olan 

materyallerle sınırlı olduğu (Ayvacı ve diğer., 2002; Saçkes, 2012) ve öğretmenlerin orijinal 

materyaller geliştiremedikleri belirlenmiştir (Ayvacı ve diğer., 2002; Pepele Ünal, 2006). 

Öğretmenlerin fen etkinliklerini sınırlı uygulamalarının nedenlerinden birinin de yetersiz fen 

eğitimi olduğu ifade edilmektedir (Saçkes, 2012). Okul öncesi sınıflarda fenle ilgili öğretim 

materyalleri olduğunda ise öğretmenlerin temel fen kavramlarını ve becerilerini öğretmeye 

motivasyonlarının arttığı ifade edilmektedir (Saçkes ve diğer., 2011; Tu, 2006).  

Okul öncesi öğretmenleri uyguladıkları fen ve doğa etkinliklerini planlarken çocukların 

geçmiş yaşantıları göz önünde bulundurularak, aktif olarak katılabilecekleri etkinlikler 

planlanmalı (Avcı & Dere, 2002; Dere & Ömeroğlu, 2001; Poyraz & Dere, 2003) ve onlara 

rehberlik yapılmalıdır (Demiriz, 2001). Çocukların her durumda düşünebilmesi, çözümler 

üretebilmesi, ürettiği çözümlerle başarılı olabilmesi ve üst düzey bilişsel becerilerinin 

geliştirilebilmesi için yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı etkinlikler uygulanmalıdır 

(Aydın & Yılmaz, 2010; So, 2002; Şahin, 2010). Yapılandırmacı öğrenme kuramı öğrenciyi 

merkeze alması, öğrencinin motivasyonunu artırması, bilimsel süreç becerilerini 

desteklenmesi gibi özelliklerinden dolayı öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini artırmaktadır 

(Boddy, Watson & Aubusson, 2003; Donaldson, 2004). Ancak sınıflarda yaşanan materyal 

eksikliklerinin yapılandırmacı kurama dayalı etkinliklerin uygulanmasını zorlaştırdığı 

belirtilmektedir (Northfield, Gunstone & Erickson, 1996). 

Eğitimde materyal kullanımının etkinliklerde harcanan zamanı kısalttığı, öğrencilerde 

ilgi uyandırdığı, sınıfa canlılık getirdiği (Aslan & Doğdu, 1993; s.40) ve öğrenilenlerin 

kalıcılığını artırdığı savunulmaktadır (Meydan & Akdağ, 2008). Bunun yanında kavramların 

doğasına uygun olarak geliştirilen öğretim materyalleri öğrencilerde var olan yanılgıları 
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gidermenin yanında kavramsal değişimi sağlayıp kavram yanılgılarını da gidermede etkili 

olduğu belirtilmektedir (Ercan, Taşdere & Ercan, 2010). İnsanlar, gördüklerine 

duyduklarından daha fazla inanmakta ve bilgileri zihinde daha kolay oluşturmaktadır (Örs, 

2007). Bu nedenle öğretmen sınıfta görsel materyallerden faydalanmalıdır (Meydan & Akdağ 

2008). Çocukla kurulan en yakın ilişki resimlerle yani görsel dille olmasına (Abacı, 2003) 

karşın, yeterince görsel öğeye yer verilmediği bilinmektedir. Örneğin Veziroğlu & Gönen 

(2012) yaptıkları bir çalışmada 250 resimli çocuk kitabını incelemiş ve sonuç olarak fen 

becerilerini içeren kazanımlarla ilgili görsel öğelere bu kitaplarda çok az yer verildiğini tespit 

etmişlerdir.  

Yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı sınıflarda, öğrencilerin sürece aktif bir şekilde 

katılımlarını ve sahip oldukları yanlış bilgilerin ya da alternatif kavramların ortaya 

çıkarılmasını destekleyecek görsel materyallerden biri de kavram karikatürleridir (Balım, İnel 

& Evrekli, 2008; Evrekli, 2010; Kabapınar, 2005). Brenda Keogh ve Stuart Naylor tarafından 

1990’lı yıllarda geliştirilen kavram karikatürleri; karikatürize edilmiş üç ya da daha fazla 

karakterin bir olay hakkında tartışmalarının resmedildiği görsel etkinlikler olarak 

tanımlanmaktadır (Keogh, Naylor & Wilson, 1998; Long & Marson, 2003; Naylor, Keogh & 

Downing, 2001; Stephenson & Warwick, 2002). Okul öncesi dönemde yapılan fen ve doğa 

etkinliklerinde kavram karikatürlerinin görsel ve uyarıcı bir kaynak olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir (Morris ve diğer., 2007). Çünkü kavram karikatürlerinde resim veya çizimler 

ile çocuğun kendini olaya yakın hissettirecek diyaloglar sunulmakta (Naylor & Keogh, 1999; 

2000), fen ve doğa etkinlikleri hakkında çocukları daha çok konuşmaya, tartışmaya, 

araştırmaya ve keşfetmeye teşvik edici unsurlar bulunmaktadır (Kılınç, 2008). Ayrıca kavram 

karikatürlerinin şaşırtmak, öğrenmeye özendirmek (Yıldız, 2008) ve düşünmeyi geliştirmeye 

yönelik alternatif görüşler öne sürmek gibi çok önemli özelliklere sahip olduğu ifade 

edilmektedir (Dabell, 2004). Bu anlamda kavram karikatürleri yapılandırmacı öğrenme 

kuramına uygun gerçekleştirilen fen etkinliklerinde kullanılabilecek bir öğretim aracı olarak 

önerilmektedir (Atasoy, 2008; Dabell, 2008; Kabapınar, 2005; Keogh & Naylor, 1999; 

Stephenson & Warwick, 2002). 

Alanyazında okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik fen ve doğa etkinliklerinde 

kullanılmak üzere geliştirilmiş kavram karikatürlerinin son derece sınırlı olduğu 

görülmektedir (Morris ve diğer., 2007). Bu çalışmayla alanyazına fen ve doğa etkinliklerinde 

kullanılmak üzere kavram karikatürlerinin kazandırılacağına inanılmaktadır. 

Çalışmanın Amacı 
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Bu çalışmanın amacı; okul öncesi döneme yönelik fizik konuları ile ilgili kavram 

karikatürleri geliştirmek ve bunların uygulanması sürecindeki yansımaları belirlemektir. Bu 

temel amaca ulaşabilmek için çalışmanın alt amaçları; 

i. okul öncesi öğretmenlerinin hazırlanan kavram karikatürlerinin materyal geliştirme 

ilkelerine uygunluğu ile ilgili düşüncelerini ve önerilerini belirlemek, 

ii. öğretim elemanlarının hazırlanan kavram karikatürlerinin materyal geliştirme ilkelerine 

uygunluğu ile ilgili düşüncelerini ve önerilerini tespit etmek ve 

iii. kavram karikatürlerinin uygulanması sürecindeki yansımaları ortaya çıkarmaktır. 

Yöntem 

Bu araştırma 2011-2012 bahar döneminde Rize’nin Çayeli ilçesinde yürütülmüştür. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubundaki çocuklar 60-72 aylık arasında olup okul öncesi 

eğitimi almakta olan çocuklardır. Çalışma grubunun araştırmanın aşamalarına göre dağılımı 

Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1   Çalışma Grubu 

Çalışma Grubu 
Geliştirme Süreci Uygulanabilirlik 

Aşaması Planlama  Uygulama  Değerlendirme  

Öğretmen  10  25  

Öğretim Elemanı 4  10  

Çocuk  21  76 

 

Hazırlanan materyallerin planlama aşamasında yaklaşık on öğretmen ve dört öğretim 

elemanıyla (yazı içinde zaman zaman ‘uzman’ ifadesi kullanılmıştır) informal görüşmeler 

yapılmıştır. Uygulama aşamasında, bir ilkokulun anasınıfındaki 21 çocuk yer almıştır. 

Değerlendirme aşamasında, 25 okul öncesi öğretmeni ve 10 öğretim elemanından 

yararlanılmıştır. Geliştirilen materyallerin uygulanabilirliğini sınamak ve uygulama 

sürecindeki yansımaları belirlemek için dört ayrı sınıfta toplam 76 çocukla uygulama 

yapılmıştır. Bu sınıflardan sadece birinde gözlemler yapılarak elde edilen bulgular bu 

araştırmada sunulmuştur. Diğer sınıflarda yapılan uygulamalar hakkında öğretmenlerle zaman 

zaman informal görüşmeler yapılarak bir paralellik olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 



47                                                                       OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK KAVRAM…  

                                               DEVELOPMENT AND APPLICATION OF CONCEPT … 

 

NEF-EFMED Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2014/ NFE-EJMSE Vol. 8, No. 2, December 2014 

Bu kısımda, kavram karikatürlerinin materyal geliştirme ilkelerine uygunluğunun 

değerlendirilmesi için kullanılan formlardan ve materyallerin uygulama sürecindeki 

yansımaları belirlemek için yürütülen yapılandırılmamış gözlemlerden bahsedilmiştir.  

Formlar 

Öğretim materyallerinin istenilen ilkelere uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde 

izlenebilecek yollardan birinin değerlendirme formları olduğu ve hazırlanan bu formlara 

işlenen verilerle materyal hakkında çeşitli yargılara ulaşmanın mümkün olacağı 

vurgulanmaktadır (Cabı, 2013; Seferoğlu, 2006). Bu araştırmada hazırlanan materyalleri 

değerlendirmek amacıyla alanyazında mevcut olan görsel tasarımı, biçimsel yapıyı (Cabı, 

2013; Seferoğlu, 2006), çoklu ortam setlerini, basılı materyalleri değerlendirme (Seferoğlu, 

2006) gibi materyal geliştirme ilkelerini içeren formlardan yararlanarak uygun içeriğe sahip 

formlar hazırlanmıştır. Bu süreçte öğretmenlerle ve öğretim elemanlarıyla zaman zaman 

gerçekleştirilen informal görüşmeler sonucunda iki ayrı değerlendirme formunun 

hazırlanmasına karar verilmiştir. Böylece materyalleri içerik bakımından değerlendirmesi için 

okul öncesi öğretmenlerine, yapısı ve görselliğini değerlendirmesi için de daha önce materyal 

geliştirme derslerini yürütmüş alanında uzman öğretim elemanlarına yönelik formlar 

hazırlanmıştır. Formlar hakkında başta tez danışmanı olmak üzere uzman ve öğretmen 

görüşlerine tekrar tekrar başvurularak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu iki form hakkında 

ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir. 

Öğretmen değerlendirme formu (ÖDF) 

ÖDF 16 adet “Materyal çocukların bu konudaki fikirlerini ortaya çıkarabilir”, 

“Hazırlanan materyal özgündür” ve “Hazırlanan materyal fen ve doğa etkinliklerinin amaç ve 

kazanımlarına uygundur” gibi içeriği değerlendirmeye yönelik maddelerden ve diğer 

önerileriniz kısımlarından oluşmaktadır. Öğretmenlerden her bir materyali ayrı ayrı bu 

ilkelere göre inceleyerek, her maddenin yanında yer alan “çok iyi”, “kabul edilebilir”, “zayıf” 

ifadelerinden birini işaretlemek suretiyle formları doldurmaları istenmiştir. Ayrıca 

materyallerle ilgili önerilerini hem sözlü hem de yazılı olarak bildirmeleri beklenmiştir. 

Öğretim elemanı değerlendirme formu (ÖEDF) 

ÖEDF 10 adet “Görseller hizalama ilkesine göre dizilmiştir”, “Materyalde bütünlük 

vardır” ve “Hazırlanan materyal kullanışlıdır” gibi yapı ve görselliği değerlendirmeye yönelik 

maddelerden ve diğer önerileriniz kısımlarından oluşmaktadır. Bu formun öğretim elemanı 

tarafından doldurulması ÖDF ile aynıdır.  
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Hem ÖDF ve hem de ÖEDF’den elde edilen veriler ışığında kavram karikatürlerinin 

içeriği ve bunların aktarıldığı iki boyutlu görsel materyal üzerinde gerekli düzenlemeler 

yapılmıştır.  

 

Yapılandırılmamış Gözlemler 

Geliştirilen kavram karikatürleri uygulanarak çocukların kavram karikatürlerine yönelik 

tepkileri ve ilgileri yapılandırılmamış gözlemlerle belirlenmiştir. Bu gözlemlerde herhangi bir 

form kullanılmamıştır. Çalışmanın ikinci yazarı olan araştırmacı uygulamanın yapıldığı 

sınıflardan birine gözlemci olarak katılmış, tüm materyallerin uygulanmasını bu sınıfta 

izleyerek kısa notlar tutmuş ve veri kaybını önlemek için video kaydı almıştır. Ayrıca sınıf 

öğretmeniyle derslerden sonra görüşülerek, gözlem bulgularının tutarlılığı sağlanmıştır. 

Bulgular bölümünde sadece bir sınıftan elde edilen gözlem verilerine yer verilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Değerlendirme formlarındaki ölçütler çok iyi, kabul edilebilir ve zayıf şeklinde 

derecelendirilerek, sırasıyla 3, 2 ve 1 şeklinde puanlandırılmıştır. Böylece materyallerin her 

bir ölçütten aldıkları puanların ortalaması (�̅�) hesaplanmıştır. Her bir ölçüte göre materyallerin 

aldıkları puanların ortalaması, bize materyallerin ilgili özellik bakımından ne düzeyde olduğu 

hakkında fikir vermiştir. Bu ortalama değerler ve formlardan elde edilen verilerin frekansları 

tablolarda sunulmuştur. Başlangıçta frekans değerleri her bir materyal için ayrı ayrı 

belirlenmiştir. Ancak bu değerlerin birbirine çok yakın olduğu görülünce tablolarda ortalama 

frekans değerlerinin verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca materyallerle ilgili öğretmenlerin ve 

öğretim elemanlarının önerileri tablolardan sonra düzenlenerek sunulmuştur. 

Kavram karikatürlerinin uygulanması sürecinde elde edilen video çekimleri araştırmacı 

tarafından tekrar tekrar izlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Yazılı hale getirilen gözlem süreci 

birkaç kez okunmuş ve elde edilen nitel veriler her bir ders için ayrı ayrı düzenlenerek 

sunulmuştur. 

Kavram Karikatürlerinin Geliştirilme Süreci 

Kavram karikatürlerinin geliştirilme süreci planlama, uygulama ve değerlendirme 

olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Planlama aşamasında; öncelikle kavram karikatürlerinin hangi fizik konularında 

hazırlanacağına karar verilmiştir. Okul öncesi fen eğitimi standartlarından biri olan fizik, 

cansız maddeleri inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır (NRC, 1996). Nesnelerin 
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pozisyonu ve hareketi, kuvvet, madde, yerçekimi, enerji, ışık, ısı, elektrik, manyetik ve 

makineler okul öncesi fizik konuları arasında yer almaktadır (Charlesworth & Lind, 2003; 

Kandır, Can Yaşar & Tuncer, 2010). Alanyazın ve okul öncesi öğretmenleriyle yapılan 

informal görüşmeler ışığında yazılı kaynaklarda çok rastlanmayan ve sınıfların fen ve doğa 

köşesinde eksik olduğu belirlenen fizik konularına yönelik karikatürlerin hazırlanmasına karar 

verilmiştir. Böylece fiziğin kuvvet (kuvvetten kazanç sağlayan ve böylece hayatımızı 

kolaylaştıran aletler), basınç (basıncın günlük hayatımızda kullandığımız aletlerdeki 

yansımaları), manyetizma (mıknatısın metalleri çekmesi), mumun yanması (madde olayları), 

denge (terazinin kefelerini dengeye getirme) gibi konularında beş adet kavram karikatürü 

resim kağıtları üzerine çizilmiş ve karakterlerin ifadeleri yerleştirilmiştir. İfadeler, ilgili 

alanyazında bu kavramlarla ilgili öğrenci görüşlerinden (alternatif fikirler) yararlanarak 

yazılmıştır. Eş zamanlı olarak okul öncesi öğretmenleriyle görüşülerek karakterlerin 

ifadelerine karar verilmiştir. Kavram karikatürleri 420mm x 594mm ebatlarındaki mukavvalar 

üzerine yeniden düzenlenerek yerleştirilmiştir.  

Uygulama aşamasında; bir okul öncesi sınıfında yürütülen derslerde çocukların kavram 

karikatürlerinde kullanılan karakterlerin isimlerini karıştırdıkları tespit edilmiştir. Bundan 

dolayı karakterler çocukların unutmayacağı ve ilgilerini çekeceği düşünülen hayvan 

figürleriyle değiştirilmiştir. Çocukların kavram karikatürlerinde kullanılan karakterlerin 

düşüncelerini unuttukları veya karıştırdıkları gözlenmiştir. Bu problemin nasıl çözülebileceği 

üzerine öğretim elemanlarıyla yürütülen görüşmeler sonucunda, karakterlerin düşüncelerinin 

de resmedilerek değiştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.  Yine sınıftan gelen dönütler ışığında 

karikatürde resmedilen olayla ilgili bir hikâye oluşturulmasına, karakterler arasında geçen 

konuşmaların karikatüre yapıştırılıp çıkartılabilecek şekilde ayrı kartonlara çizilerek 

arkalarına cırt cırtlı bant yapıştırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca kısa hikayelerin yazılı 

olduğu kağıtların ve diyalog kağıtlarının kaybolmaması için her karikatürün yer aldığı 

mukavvaların arkasına cepler oluşturulmuş ve oraya yerleştirilmişlerdir. 

Değerlendirme aşamasında; öğretmen ve öğretim elemanlarının materyalleri 

değerlendirmeleri için standart formlar uygulanmıştır. Yalın (2005) materyal değerlendirme 

sürecinde öğretim tasarımcıları, öğretmenler ve konu ile ilgili bilgisi olan uzmanlardan 

geliştirilmekte olan ürün hakkında bilgi toplanması gerektiğini ifade etmektedir. Standart 

formlardan elde edilen veriler yanında belirtilen öneriler dikkate alınarak materyallerde içerik, 

yapı ve görsellik ile ilgili son düzenlemeler yapılmıştır. Böylece “Aliş’in Çantası”, “Maymun 
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Kiki’nin Deneyi”, “Aliş’in Tablosu”, “Boni Manavda”, “Ayıcık Boni Kum Havuzunda” 

isimli toplam beş kavram karikatürü geliştirilmiştir. 

Geliştirilen Kavram Karikatürlerinin Özellikleri ve Uygulanması 

Burada örnek olarak “Aliş’in Çantası” isimli kavram karikatürünün özellikleri ve nasıl 

uygulandığı ele alınmıştır. Bir kavram karikatürü görsel olarak olay, karakterler ve alternatif 

fikirlerin resmedilmesinden ibarettir. Bu çalışmada kavram karikatürünün odaklandığı olay, 

karakterler ve baloncuklardaki olaylar resim kartonuna çizilerek, ayrı ayrı kesilmiştir. Şekil 

1’de görüldüğü gibi bir mukavva zemini kaplanarak üst köşeye olayın resmi ve etrafına olay 

hakkında fikir sunacak olan diğer karakterler yapıştırılmış ve mukavva tekrar şeffaf bir film 

ile kaplanmıştır. Daha sonra mukavva tahtadan yapılmış bir platform üzerine oturtularak 

sınıfa getirilmiştir. Karikatürde resmedilen olayla ilgili düşünen “Maymun Kiki” adında bir 

karakter de vardır. Öğretmen tarafından sınıfta okunan bir hikaye eşliğinde çocuklardan bu 

karakterin resmedilen olayla ilgili en doğru cevabı bulmasına yardımcı olmaları istenmiştir. 

Maymun Kiki’nin etrafına yerleştirilen diğer hayvan arkadaşları bu sorunun çözümü için 

fikirler sunmaktadırlar. Bu örnekte olduğu gibi, Aliş’in çantasını çok yorulmadan duvarın 

öteki tarafına nasıl taşıyacağı hakkında diğer karakterlerin fikirlerinin resmedildiği konuşma 

baloncukları karikatüre sırasıyla yerleştirilmiş (Şekil 2’ye bakınız.) ve çocuklardan doğru 

olanı seçmeleri beklenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1   Maymun Kiki Olayı Düşünüyor 
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 Şekil 2   Maymun Kiki Aliş’in Çantasını Duvarın Karşısına Nasıl Taşıyabileceği İle İlgili 

Diğerlerinin Fikirlerini Dinliyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3   Materyalin Arya Yüzü  

(Buraya karakterlerin fikirlerinin konulduğu kutular, karikatürün tamamlanmış ön yüzünün resmi ve 

karikatürde geçen hikâye yapıştırılmıştır.) 

 

Şekil 3’te öğretmene rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan materyalin arka yüzü 

görülmektedir. Bu kısmı sadece öğretmen görmektedir. Aliş’in çantası konulu bir hikâye 

tasarlanmış ve bu kısma yapıştırılmıştır. Karakterlerin fikirlerinin resmedildiği konuşma 

baloncukları da buradaki mavi, pembe ve sarı kutuların içinde muhafaza edilmektedir. 

Öğretmenin okuduğu hikâye eşliğinde sırasıyla çocuklar istenenleri yapmıştır. Dersler 
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sırasında öğretmen çocukların tümüne sırasıyla söz hakkı vererek düşüncelerini 

açıklanmalarına fırsat tanımıştır. 

Kavram karikatürlerinin her birinin uygulaması yaklaşık 30 dakika sürmüştür. Beş gün 

boyunca üçüncü ders saatinde yapılan uygulamalar bir haftada tamamlanmıştır 

Bulgular 

Bu bölümde, öncelikle kavram karikatürlerinin geliştirilmesi sürecinin değerlendirme 

aşamasından elde edilen bulgular sunulmuştur. Daha sonra geliştirilen materyallerin son 

uygulanması sırasındaki gözlemlerden elde edilen bulgular düzenlenerek sunulmuştur. 

Değerlendirme Formlarından Elde Edilen Bulgular 

Bu kısımda, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının değerlendirme formlarına (ÖDF ve 

ÖEDF) verdikleri cevaplar tablolar halinde düzenlenmiş ve ayrıca materyaller hakkındaki 

önerileri verilmiştir. 

ÖDF’den Elde Edilen Bulgular 

Burada, öğretmenlerin ilgili forma verdikleri cevaplar düzenlenerek Tablo 2’de 

sunulmuştur. Daha sonra öğretmenlerin materyaller hakkındaki önerileri verilmiştir. 

 

Tablo 2   Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Kavram Karikatürlerinin Değerlendirilmesi 

 

 

Ölçütler 

Uygunluk Düzeyi 

İyi 
Kabul 

Edilebilir 
Zayıf 

�̅� 

(Ortalama 

puanı) 

Geliştirilen materyalin konu başlıkları uygundur. 15 8 2 2,50 

Hazırlanan materyal dikkat çekicidir. 14 9 2 2,46 

Geliştirilen materyal güdüleyicidir. 15 8 2 2,50 

Materyal çocukların bu konudaki fikirlerini ortaya 

çıkarabilir. 

13 9 3 2,41 

Hazırlanan materyal özgündür. 14 8 3 2,46 

Hazırlanan materyal fen ve doğa etkinliklerinin amaç ve 

kazanımlarına uygundur. 

15 8 2 2,49 

Materyalin içeriği günceldir. 12 9 4 2,33 

Materyalde ayrıntılı bilgiye yer verilmemiştir. 13 8 4 2,32 

Materyalde gereksiz bilgiye yer verilmemiştir. 13 9 3 2,38 

Materyal anlaşılabilirdir. 15 7 3 2,47 

Materyal çocuklarda araştırma olanağı sağlar. 14 8 3 2,42 

Materyal çocuklarda uygulama olanağı sağlar. 15 8 2 2,48 

Materyal çocuklarda uzun süreli motivasyon sağlayabilir. 14 7 4 2,39 

Materyal üzerinden konu işlenebilir. 13 8 4 2,34 

Hazırlanan materyal çocukların seviyesine uygundur.  15 7 3 2,45 

Geliştirilen materyal gerçek hayatla tutarlıdır. 14 9 2 2,45 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin büyük çoğunluğu materyalleri iyi ve olduğu 

gibi kabul edilebilir olarak değerlendirmiştir. Oldukça az sayıda öğretmen materyalleri zayıf 

olarak nitelendirmiştir. Materyallerin bu ölçütlerden aldıkları puanların ortalama değerlerinin 

( ) 2,32 ile 2,50 arasında olduğu görülmektedir.  

Öğretmenlerden ikisi kavramların bu şekilde görsel hale getirilmesiyle okul öncesi 

çocukların zihinlerinde olayları canlandırmalarının daha kolay olacağını vurgulayarak tespit 

ettikleri zayıf noktaları şöyle ifade etmişlerdir: 

“…materyallinizdeki hayvanların boylarının hemen hemen hepsi aynı boyda fakat 

gerçekleri birbirinden farklı boylarda bence bunun düzeltilmesi lazım. Terazinin 

kefelerindeki elmalar da daha belirgin hale getirilebilir diye düşünüyorum…” 

“…Kum havuzunda mıknatısla çekilen kumun ve çivilerin ve kum havuzuna kova 

ile dökülen suyun çok belirgin olmadığını düşünüyorum…” 

Bu ifadelerden öğretmenlerin görsellerin daha belirgin hale getirilmesi ile ilgili önerileri 

olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kullanılan karakterlerin gerçek boyutlarında 

verilmesi önerilmiştir. 

Kavram karikatürlerini ilgi çekici bulan ve yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden 

başka bir öğretmenin önerisi ise şöyledir: 

“…Karikatürler için hazırladığınız hikâyeler okunurken karikatürlerin ön 

tarafının öğretmen tarafından görülmesi zorlaşır. Ön taraftaki karikatürün küçük 

bir resmi hikâyenin olduğu arka kısmına yapıştırılması uygun olabilir, bizde bazı 

hikâyeler böyle mesela…” 

Uygulama sırasında öğretmen materyalin arkasında durarak karakterlerin konuşma 

baloncuklarını bir hikâye eşliğinde materyalin ön yüzüne yapıştıracağından dolayı ön yüzü 

göremeyecektir. Bu nedenle öğretmen, ön yüzün tamamlanmış halinin bir resminin arka yüze 

yapıştırılmasını önermiştir.  

Başka bir öğretmen ise bu materyallerin fen ve doğa etkinliklerini daha basit, anlaşılır 

ve ilgi çekici bir hale getirebileceğini, çocukları fenle ilgili etkinliklere daha istekli 

katabileceğini belirtmiştir. Bu öğretmenin önerisi; 

“…Karikatürdeki baloncuğun içindeki duvarın iki yanında boşlukların bulunması 

çocukları yanıltacağını düşünüyorum. Baloncuğun hepsinin duvar olmasının daha 

uygun olacağını düşünüyorum. Duvarın önüne konulan eğik düzlemde daha 

belirgin olursa daha güzel olur…” 
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şeklindedir. Burada da yine kullanılan görsellerin belirgin hale getirilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. 

Bir öğretmen materyallerin uygulanması ile ilgili şöyle bir öneride bulunmuştur: 

“…Bence hikâyelerin güçlü bir ses tonu ile ve doğru cevabı belli etmeden 

okunmasının daha yararlı olacağını öğretmenlere söylemelisiniz…” 

Sadece materyallerle ilgili görüşlerini açıklayan bir öğretmen kavram karikatürlerinin ne tür 

fayda sağlayacağı konusu üzerinde durmuştur. 

“…Çocukları düşünmeye ve sorgulamaya itiyor. Hem resimler ve sorular var. Bu 

etkinlik çocuğun hem bilişsel hem de dil gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini 

düşünüyorum.” 

Bu öğretmene göre kavram karikatürleriyle yürütülen tartışmalar yoluyla çocukların dil 

gelişimi de olumlu etkilenebilir.  

ÖEDF’den Elde Edilen Bulgular 

Bu kısımda, daha önce materyal geliştirme ile ilgili dersler veren alanında uzman 

öğretim elemanlarının ilgili forma verdikleri cevaplar düzenlenerek Tablo 3’te sunulmuştur.  

 

Tablo 3   Öğretim Elemanlarına Göre Kavram Karikatürlerinin Değerlendirilmesi 

 

 

Ölçütler 

Uygunluk Düzeyi 

İyi 
Kabul 

Edilebilir 
Zayıf 

  

(Ortalama 

puanı) 

Görseller hizalama ilkesine göre dizilmiştir. 7 3  2,7 

Materyalde bütünlük vardır. 7 3  2,7 

Görsel öğelerde kullanılan renkler gerçeğine uygun olarak 

kullanılmıştır. 
7 2 1 2,6 

Materyalde çizgiler yerinde ve uygun kullanılmıştır. 8 2  2,8 

Materyalde kullanılan karakterler uygun seçilmiştir. 6 4  2,6 

Materyallerdeki kullanılan boyutların çocuklarda gerçek 

boyut algısının kazanımına yardımcı olabilir. 
7 1 2 2,5 

Hazırlanan materyal taşınabilir. 6 4  2,6 

Hazırlanan materyal dayanıklıdır. 5 5  2,5 

Hazırlanan materyal kullanışlıdır. 7 2 1 2,7 

Materyalde kullanılan renk sayısı fazla değildir. 8 2  2,8 

 

Tablo 3’e göre öğretim elemanları materyalleri görsellerin hizalanması, bütünlük, 

çizgilerin kullanımı, karakterlerin seçimi, taşınabilirlik, dayanıklılık ve renk kullanımı 

özelliklerine göre uygun bulmuşlardır. Materyallerde sadece bir öğretim elemanı renk 
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kullanımı ve kullanışlılık yönünden, iki kişi de gerçek boyut algısı yönünden zayıflık 

olduğunu ifade etmişler ve bunları gidermeye yönelik öneriler sunmuşlardır. Bu bağlamda 

öğretim elemanlarından biri, kavram karikatürlerinde kullanılan karakterleri gerçek hayattaki 

boyut ve renkleriyle kullanılması gerektiğini önermiştir. Diğer biri çocuklara yönelik 

yönergeler üzerinde durarak görüşünü şöyle ifade etmiştir:    

 “…Geliştirilen öğretim materyali, tümevarım öğelerine ve ilkelerine büyük 

oranda göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu haliyle uygulanabilir. 

Ancak uygulamada gerekli direktifler (yönerge) hazırlanmalı, çocuk 

yönlendirilmelidir…”  

İki öğretim elemanın materyallerle ilgili görüşleri şöyledir: 

“…Basit sade anlaşılır özelliklere sahip. Bütünlük, vurgu, ritim ve ahenk gibi 

özellikler yerinde. Uygulamaya hazır olduğunu düşünüyorum…” 

“…Materyaller görsellik ve materyal hazırlama ilkelerine göre bence uygun 

hazırlanmış…” 

Bu ifadelerden materyallerin uygulamaya hazır olduğu anlaşılmaktadır. 

Kavram Karikatürlerinin Uygulanması Sürecinden Elde Edilen Bulgular 

Bu kısımda, her bir kavram karikatürünün uygulanması süresince yürütülen 

gözlemlerden elde edilen bulgular ayrı başlıklar halinde sunulmuştur. Gözlem bulguları 

geliştirilen kavram karikatürlerinin uygulanması sırasındaki süreç dikkate alınarak 

düzenlenmiştir.  

“Aliş’in Tablosu” Adlı Kavram Karikatürü 

İlk ders olması nedeniyle öğretmen çocuklara kavram karikatürleri ile etkinliğin nasıl 

yürütüleceği hakkında kısaca bilgi vermiş ve kavram karikatürlerindeki karakterleri 

tanıtmıştır. Bu konuşmayı çocukların tümünün sessizce ve ilgiyle dinleyip kavram 

karikatürlerini dikkatlice inceledikleri gözlenmiş, daha sonrasında da heyecanlı bir şekilde 

arkadaşları ile konuştukları gözlenmiştir.  “Aliş’in Tablosu” adlı kavram karikatüründe, küt ve 

sivri arasındaki farkı vurgulamaya yönelik tartışmalara ağırlık verilmiştir.  

Kavram karikatüründeki olay hakkında çocuklara fikirleri sorulunca bir çocuk “Sarı 

çiviyi kullanmalı çünkü sarı çivi tabloyu daha sıkı tutar.” demiştir. Başka bir çocuk “Zıp zıp 

tavşan doğruyu söylüyor.” demiştir. Nedeni sorulduğunda bu çocuk “Çünkü ucu çok sivri” 

diye cevap vermiştir. Öğretmen “Peki, ucu sivri olduğunda ne oluyor?” diye sorduğunda aynı 

çocuk “Tabloyu daha sıkı asabilir.” diye cevap vermiştir.  Başka bir çocuk da “Sarı olan, 
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çünkü diğer çiviler yerinden oynar, yere düşer ve kırılabilir. Ama sarının ucu sivri onun için 

yere düşmez, duvara çok kolay girer.” demiştir. Çocuklardan konuşma güçlüğü yaşayan birine 

de “Hikâyedeki kahramanlardan hangisi doğruyu söylüyor?” diye sorulduğunda doğru cevabı 

parmağıyla göstermiştir. Fakat öğretmen hangisini diye tekrar sorduğunda “sarı olan” 

demiştir. Bunun üzerine öğretmen sarı olanın ucu nasıl diye sorduğunda “sivri” diye cevap 

vermiştir. Çocuklardan başka biri de “Diğerleri sivri değil, zıp zıp tavşanın çivisi sivri olduğu 

için onu kullanmalı.” demiştir. Sınıftaki en baskın düşüncenin “Sivri uca sahip çivi duvara 

daha kolay saplanır.” yönünde olduğu anlaşılmaktadır. 

Çocuklardan bazılarının birbiriyle rekabet içinde olduğu gözlenmiştir. Çocuklardan 

soruya ilk cevap verenlerden birinin “ Bence herkes farklı bir cevabı seçsin bu cevabı ilk ben 

verdim.” ve aynı çocuğun “Bu etkinliği çok sevdim bunu her gün yapalım.” dediği 

gözlenmiştir. 

Öğretmen etkinliğin en sonunda sınıfa kavram karikatürlerindeki gibi üç adet çivi ve bir 

çekiç getirip çocukların bunlara dokunmalarını sağlamıştır. Çocuklar bu materyalleri 

inceledikten sonra öğretmen çivileri sırayla duvara çakmaya çalışmış ve çocuklar bunu ilgiyle 

gözlemlemiştir. Kavram karikatürü uygulamasından sonra öğretmen çocuklara “Hangi 

hayvanı dinlememiz gerekiyormuş?” diye sorduğunda çocuklar hep birlikte “Zıp zıp tavşan” 

diye cevap vermiştir. 

Çocukların kavram karikatürlerine yeterince yoğunlaştıkları, bunlarla gerçekleştirilen 

etkinliği dikkatli bir şekilde takip ettikleri gözlenmiştir. Bu kavram karikatürü uygulamasında 

çocukların bireysel olarak fikirlerini açıklamada acemilik yaşadıkları belirlenmiştir. Çocukları 

fikirlerini açıklamaya teşvik etmek için öğretmen tarafından ardı ardına sorular sorulmuştur. 

“Boni Kum Havuzunda” Adlı Kavram Karikatürü 

“Boni Kum Havuzunda” adlı kavram karikatüründe, mıknatısın çektiği ve çekemediği 

maddeleri vurgulamaya yönelik tartışmalara ağırlık verilmiştir. Çocuklara kavram karikatürü 

hakkındaki fikirleri sorulmuş ve çocuklardan biri “Tin tin kaplumbağa doğruyu söylüyor” 

demiştir. Öğretmen “Neden Tin tin kaplumbağa?” diye sorduğunda çocuk “Çünkü mıknatıs 

kullanacak.” Öğretmen “Ne yapacak mıknatısla?” diye sorduğunda ise çocuk “Çivileri 

sökecek onunla” diye cevap vermiştir. Başka bir çocuk “Bence doğru olan mıknatıs değil, 

çünkü o kumu da çeker çiviyi de. Kum havuzu da o zaman boş kalır.” demiştir. Bu cevabın 

üzerine çocuklardan biri de “Mıknatıs metal şeyleri çeker, kumları çekmez, çivileri çeker 

çünkü onlar metal.” diye cevap vermiştir. Bunlara benzer bir görüşteki başka bir çocuğun da 
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çekingen bir şekilde “Tin tin kaplumbağa” dediği gözlenmiştir. Öğretmen nedenini 

sorduğunda çocuk “Çiviler metaldir ve mıknatıs metalleri çeker.” diye cevap vermiştir. 

Öğretmenin ve sınıftaki yardımcı elemanın bu çekingen çocuğun derse kendi isteğiyle 

katılmasına şaşırdığı gözlenmiştir. 

Öğretmen “Zıp zıp tavşan su döküp çivileri yüzdürmek istiyordu. Siz ne 

düşünüyorsunuz?” diye sorduğunda ise çocuklardan birinin “Tavşanı dinlemeli çünkü o çok 

su dökmüş.” demesi üzerine başka bir çocuk da“Tavşanın dediği doğru değil, kum çamur olur 

çivi de içine batar.” demiştir. Bunu üzerine başka bir çocuk da “Hayır yüzmez, ağır olanlar 

aşağıya düşer çivi ağır ama yaprak olsaydı yüzerdi.” diye cevap vermiştir. Sınıftaki yanlış 

cevap veren çocuklardan bazılarının etkinliğin sonlarına doğru doğru cevabı verenlerin 

açıklamalarıyla ikna olup fikirlerini değiştirdikleri gözlenmiştir. Sınıftaki en baskın 

düşüncenin “Çiviler mıknatısla toplanmalı” yönünde olduğu anlaşılmaktadır. 

Çocuklardan bazılarının kavram karikatürlerinde yer alan fikirlerin dışına çıkıp günlük 

hayattan esinlenip alternatif çözüm önerileri sundukları gözlenmiştir. Mesela çocuklardan biri 

“Hiçbirini yapmazdım gider ellerimle toplardım” dediği gözlenmiş ve başka iki çocuğun da 

bu değişik çözüm önerileri sunan arkadaşlarına destek verdikleri gözlenmiştir.  Fakat bunun 

üzerine başka bir çocuk da “Çivileri ellerinizle toplarsanız ellerinize batar ve çok çivi var 

toplayamazsınız” dediği gözlenmiştir. 

Öğretmen etkinliğin en sonunda “Kim doğruyu söylüyormuş?” diye sorduğunda 

çocukların hep beraber ve yüksek sesle “Tin tin kaplumbağa" dediği gözlenmiştir. Bunun 

üzerine öğretmenin ödül olarak herkesin kendini alkışlamasını istediği gözlenmiştir. 

Çocukların kavram karikatürleri ile gerçekleştirilen uygulamaları dikkatli bir şekilde 

takip ettikleri ve dinledikleri, kavram karikatürlerinde kullanılan görsellerin çocukların 

oldukça hoşlarına gittiği ve bunu bir daha yapmak istedikleri gözlenmiştir. Bunun üzerine 

öğretmen yarın buna benzer farklı bir kavram karikatürü uygulaması gerçekleştireceklerini 

söyler. Bunu duyan çocukların kendi aralarında sevindikleri gözlenmiştir. 

“Kiki’nin Deneyi” Adlı Kavram Karikatürü 

Öğretmen önceki günlerde yaptığımız karikatürlere benzer bir kavram karikatürü 

uygulaması gerçekleştireceklerini ve önceden yaptığımız uygulamalardan farklı olarak 

karakterlerin fikirlerini kendilerinin yapıştırabileceklerini söylemiştir. “Kiki’nin Deneyi” adlı 

kavram karikatüründe, yanma olayına yönelik tartışmalara ağırlık verilmiştir. 
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Çocuklara kavram karikatürü hakkındaki fikirleri sorulmuş ve çocuklardan biri 

“Öğretmenim tavşan doğruyu söylüyor” demiştir. Öğretmen “Peki zıp zıp tavşan ne demişti?” 

diye sorduğunda çocuk “Bardağın içinde mum birazcık yanacak sonra ateş küçülecek sonra 

sönecek. Televizyonda ben gördüm bu deneyi” diye cevap vermiş, öğretmen “Ateş neden 

sönecek?” diye sorduğunda ise çocuk “Çünkü orada az hava var açık olsaydı yanardı” diye 

cevap vermiştir. Buna benzer bir görüşteki çocuk “Mumun üstünü kapatırsak hava alamaz o 

zaman söner kapağı açarsak hava alır o zaman yanar” diye cevap vermiştir. Başka bir çocuk 

da arkadaşlarını destekler nitelikte bir cevap vererek “Tavşanın dediği doğru çünkü mum 

biraz yanıp sönecek.” demiştir. Nedeni öğretmen tarafından sorulduğunda ise “Ateşin 

bardağın içindeki nefesi bitecek sonra sönecek” demiştir. 

Öğretmen başka bir çocuğun fikrini sorduğunda çocuk “Tin tin kaplumbağa doğruyu 

söylüyor demiştir.” Nedeni sorulduğunda çocuk “Bardakta su olsaydı mumun üstüne 

dökülürdü ateş sönerdi. Bardakta su yok onun için hep yanar.” demiştir. Başka bir çocuk da 

arkadaşının cevabını destekler nitelikte “Evet bardakta su yok mum hep yanar ama bardağın 

içi duman dolar.” diye cevap vermiştir. Bu cevapların üzerine başka bir çocuk da “Kuzu 

doğruyu söylemiştir çünkü bardak ateşi korur, muma üflesek bile bardak ateşi korur, hep 

yanar o.” demiştir. Üç ayrı fikri savunan çocuklardan sırasıyla ilgili konuşma baloncuğunu 

materyalin üzerine yapıştırarak kavram karikatürünü tamamlamaları istenmiştir.   

Öğretmen Kikinin kavram karikatüründeki deneyinin aynısını sınıfta gerçekleştirmiş ve 

sonucun ne olacağını çocuklarla birlikte gözlemlemiştir. çocukların hepsinin heyecanla 

deneyin sonucunu bekledikleri gözlenmiştir. Mumun biraz yandıktan sonra söndüğünü gören 

çocukların kendi aralarında “Zıp zıp tavşanın dediği doğruymuş” dedikleri gözlenmiştir. 

Çocuklar bu deneyi tekrar yapmak istemiş ve öğretmen bu deneyi tekrar gerçekleştirmiştir. Bu 

deney sayesinde çocukların fikirlerinin güçlendiği gözlenmiştir. 

Bu çalışma yaprağının uygulanması sırasında çocukların çoğunun çekingen tutumlarını 

terk ettikleri ve fikirlerini açıklamada daha çok istekli oldukları belirlenmiştir. Karikatürler 

uygulanırken öğretmenin kavram karikatürlerindeki karakterlerin fikirlerini kim yapıştırmak 

ister demesi üzerine bütün çocukların bu fikirleri yapıştırmak istemesi ve çocukların bir ara 

kendi aralarında konuşmaya başlaması gibi küçük aksaklıkların öğretmenin uyarısıyla 

giderildiği gözlenmiştir. Yapılan uyarıyı çocukların dikkate alıp tartışmalar süresince 

birbirlerini dinledikleri ve gerekli gördükleri kısımlarda arkadaşlarının fikirlerini 

destekledikleri veya karşı görüş belirterek kendi görüşlerini günlük hayattan örneklerle 

savundukları tespit edilmiştir. 
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“Boni Manavda” Adlı Kavram Karikatürü 

Öğretmen önceki günlerde yaptığımız karikatürlere benzer bir kavram karikatürü ile 

etkinliğe başlayacaklarını söyleyip etkinliğe başlamıştır. Gerçekleştirilen kavram karikatürü 

uygulaması sırasında kavram karikatürlerinde kullanılan görsellerin çocukların oldukça 

hoşlarına gittiği gözlenmiştir. Öğretmen kavram karikatüründeki hikâyeyi bir elinde iki elma 

diğer elinde de bir elma ile canlandırmış ve çocuklar bunu dikkatle izlemişlerdir. “Boni 

Manavda” adlı kavram karikatüründe ağırlık kavramına yönelik tartışmalara ağırlık 

verilmiştir.  

Öğretmenin “Sizce karikatürdeki hangi kahramanımız doğruyu söylemiştir?” diye 

sorması üzerine çocuklardan biri “Tavşan doğru demiştir bir elma aşağıda iki elma yukarıda” 

demiştir. Bu çocuğun cevabından sonra yanında oturan arkadaşı da Tin tin kaplumbağanın 

doğru söylediğini söylemiş ve nedeni sorulduğunda ise bilmiyorum diye cevap vermiştir. Bu 

iki cevabın ardından başka bir çocuk “Tin tin kaplumbağa o (iki elma olan kefeyi parmağıyla 

göstererek) ağır aşağıda olması gerekir.” demiştir. Başka bir çocuk da “Tin tin kaplumbağa 

doğru söylemiştir çünkü iki elma ağır olduğu için aşağıda olur.” demiştir. Buna benzer 

görüşteki başka bir çocuk da “Kaplumbağa doğru söylemiş. Çünkü o ikili ağır o yüzden bir 

tanesi hafif olduğu için o yukarıda o aşağıda (parmağıyla terazi kefelerini göstererek) olur.” 

dediği gözlenmiştir. Öğretmen etkinliği çocuklarla “Terazi” adlı eğitici drama uygulaması ve 

sınıfa getirdiği oyuncak terazi ile sonlandırmıştır. 

Kavram karikatürlerinin uygulanması anında zaman zaman çocukların aralarında 

tartışmalarından dolayı gürültü artmıştır. Bu nedenle çocuklardan daha sessiz olmaları ve 

düşüncelerini parmak kaldırarak söylemeleri istenmiştir. Bazı çocukların düşüncelerini 

sınıftan ziyade öğretmene yönelerek ve sadece öğretmenin duyabileceği yükseklikteki bir 

sesle konuştukları belirlenmiştir. 

Serbest zaman etkinliklerinde çocukların kavram karikatürlerini kullanmaya çalıştıkları, 

kendi aralarında tartıştıkları ve birbirlerini hala ikna etmeye çalıştıkları gözlenmiştir. Bir 

çocuğun arkadaşına “Hadi sen de öğretmenimiz gibi karikatürdeki hikâyeyi oku biz de cevap 

verelim, sen okuma yazmayı biliyorsun ben daha adımı yazamıyorum” dediği gözlenmiştir. 

Sınıftaki en baskın düşüncenin “Terazinin iki elma olan kefesi aşağıda bir elma olan kefesi de 

yukarıda olur.” olduğu gözlenmiştir. Çocukların kavram karikatürü ile gerçekleştirilen 

etkinliği tekrar yapmak istediklerini öğretmene belirtikleri gözlenmiştir. 
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“Aliş’in Çantası” Adlı Kavram Karikatürü 

Öğretmen karikatür uygulamamızın en sonuncusunu yapacaklarını söyleyip etkinliğe 

başlamıştır. Çocuklar bu duruma çok üzülmüşler fakat bunun üzerine çocuklardan biri de 

“Öğretmenim lütfen bir defa daha yapalım” demiştir. “Aliş’in Çantası” adlı kavram 

karikatüründe basit makinelerden eğik düzlemi vurgulamaya yönelik tartışmalara ağırlık 

verilmiştir.  

Öğretmen çocuklara “Sizce Maymun Kiki hangi arkadaşını dinlemelidir?” diye 

sorduktan sonra çocuklardan biri “Zıp zıpı dinlerse daha az yorulur çünkü çantayı hop diye 

atar sonrada parka oynamaya gider.” demiş ve bunun üzerine başka bir çocuk “Hayır tavşanı 

değil kaplumbağayı dinlemeli” diye arkadaşına karşı çıkmıştır. Bun üzerine başka bir çocuk 

da “Tin tin kaplumbağayı dinlemeli böylece Aliş daha az yorulacak” demiştir.” Sınıfın tam 

olarak yarısı Tin tin kaplumbağanın ifade ettiği yanlış cevabı seçmiştir. Bu nedenle sınıftaki 

en baskın düşüncenin “Çantayı duvarın üstüne çıkıp iple çekmeliyiz” şeklinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Sınıftaki çocuklardan sadece ikisi doğru olan cevabı bilmiştir. Bu çocuk da fikrini 

“Kuzuyu dinlemeli çünkü oraya bir tahta koyarsa kaydırak gibi çantayı sürükler.” şeklinde 

ifade etmiştir. Bunun üzerine başka bir çocuk da “Bence zıp zıp tavşan çünkü Aliş hooop diye 

çantayı atar. O zaman hiç yorulmaz” demiştir. 

Çocuklar kavram karikatürlerinde yer alan fikirlerin dışına çıkıp günlük hayattan 

esinlenip alternatif çözüm önerileri sundukları gözlenmiştir. Farklı çözüm arayışı içinde olan 

çocuklardan biri “Ayağımın altına taşları teker teker dizip duvarın üstüne çıkarım.” Başka bir 

çocuğun “Duvarın dibine kum taşırım ondan sonra kumun üstüne çıkar duvarın üstünden 

geçerim” demiştir. Başka bir öğrencinin de “Öğretmenim çocuk duvarın önüne merdiven 

koyarak çıksın” dediği gözlenmiştir. Bu çocuklar kavram karikatürlerinde yer almayan fikirler 

üretmiş ve günlük hayattan esinlenip alternatif çözümler aramışlardır.  

Kavram karikatürü ile gerçekleştirilen uygulamaya çocukların çoğunun yanlış cevap 

verdiğinden öğretmen çocuklara yol göstermek istemiş ve olayı canlandırmaya çalışmıştır. 

Öğretmen sınıftaki yüksek bir masanın üzerine ağır bir çantayı sınıftaki bir çocuğa 

karikatürlerdeki seçenekleri denettirerek çıkartmaya çalışmıştır. Doğru cevabı gören 

öğrencilerin çok şaşırdıkları ve doğru cevabı bilen çocuğun sevinç çığlıkları attığı 
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gözlenmiştir. Bunun üzerine çocukların kavram karikatürü ile gerçekleştirilen etkinliği tekrar 

yapmak istedikleri gözlenmiştir. 

 

Bu kısım aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

1. Öğretmen dersler süresince sorular sorarak çocukları cevaplarının nedenlerini de 

açıklamaya teşvik etmiştir. Örneğin bir çocuğun “Tavşanın dediği doğru, çünkü mum 

biraz yanıp sönecek.” şeklindeki cevabının ardından öğretmen neden bu şekilde 

düşündüğünü sorduğunda öğrenci “Ateşin bardağın içindeki nefesi bitecek sonra 

sönecek” şeklinde açıklama yapmıştır. 

2. Çocukların fikirlerini ifade ederken karakterlerin isimlerini sıklıkla kullandıkları 

gözlenmiştir. Örnek olarak “zıp zıp tavşan doğruyu söylüyor” ve “tin tin 

kaplumbağa” verilebilir. 

3. Çocuklar seçtikleri fikri niçin seçtiklerini, seçmedikleri fikirleri de niçin 

seçmediklerini de açıkladıkları belirlenmiştir. Örneğin “Diğerleri sivri değil, zıp zıp 

tavşanın çivisi sivri olduğu için onu kullanmalı”, “Mıknatıs metal şeyleri çeker, 

kumları çekmez, çivileri çeker çünkü onlar metal” gibi ifadelerle düşüncelerini 

açıklamışlardır. 

4. İlk derslere kıyasla son derslerde çocukların fikirlerini açıklamada daha istekli 

oldukları gözlenmiştir.  

5. Çoğunlukla çekingen çocukların da kendi istekleriyle fikirlerini belirttikleri 

gözlenmiştir. 

6.  Zaman zaman öğretmen doğru fikrin dışındaki fikirler hakkında çocukların 

düşüncelerini açıklamalarını sağlamıştır. Örneğin, ”Boni Kum Havuzunda” isimli 

materyalde “Zıp zıp tavşan su döküp çivileri yüzdürmek istiyordu. Siz ne 

düşünüyorsunuz?”  şeklinde sormuştur. Bunu üzerine bir çocuk “Hayır yüzmez, ağır 

olanlar aşağıya düşer çivi ağır ama yaprak olsaydı yüzerdi.” diye cevap vermiştir. 

7. Karikatürdeki ifadelerin dışında da çocukların fikirler belirttikleri gözlenmiştir. 

Örneğin, bir çocuk kum havuzundaki çivileri toplamayla ilgili “Hiçbirini yapmazdım 

gider ellerimle toplardım”,  başka bir çocuk “Duvarın dibine kum taşırım, ondan 

sonra kumun üstüne çıkar duvarın üstünden geçerim” demiştir. 

8. Çocukların sadece doğru söyleyen karakterin ismini söylemedikleri ayrıca fikirlerini 

de ayrıntılı bir şekilde açıkladıkları belirlenmiştir. Örneğin, çocuklar “Kaplumbağa 

doğru söylemiş. Çünkü o ikili ağır o yüzden bir tanesi hafif olduğu için o yukarıda o 
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aşağıda (parmağıyla terazi kefelerini göstererek) olur.”, “Mumun üstünü kapatırsak 

hava alamaz o zaman söner kapağı açarsak hava alır o zaman yanar” gibi 

açıklamalar yapmışlardır. 

9. Çocuklar her dersin sonunda kavram karikatürünü tekrar yapmak istediklerini 

belirtmişlerdir. 

10. Çocukların görsellerden hoşlandıkları gözlenmiştir. 

11. Öğretmen kavram karikatürleriyle yapılan tartışmaları tamamladıktan sonra 

karikatürlerde geçen olayları deneysel olarak sınıfta gerçekleştirmiş ve çocukların 

doğrudan gözlem yapmasını sağlamıştır. Yanlış cevap veren çocuklar kolaylıkla ikna 

olurken, tartışmalar sırasında doğru cevap veren çocukların haklı olmanın verdiği bir 

mutluluk yaşadıkları gözlenmiştir.   

12. Başlangıçta yanlış cevap veren öğrencilerin diğer çocuklar fikirlerini açıkladıkça 

doğru cevap konusunda ikna oldukları gözlenmiştir. 

13. Haftanın sonuna doğru serbest zaman etkinliklerinde çocukların kavram 

karikatürlerini kullanmaya çalıştıkları, kendi aralarında tartıştıkları ve birbirlerini hala 

ikna etmeye çalıştıkları gözlenmiştir. Bir çocuğun arkadaşına “Hadi sen de 

öğretmenimiz gibi karikatürdeki hikâyeyi oku biz de cevap verelim” dediği 

gözlenmiştir. 

Sonuçlar ve Öneriler 

Bu bölümde araştırmanın bulgularının yorumundan elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara 

dayanarak yapılan öneriler yer almaktadır. 

Öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının değerlendirme formları yoluyla yaptıkları 

incelemede hazırlanan kavram karikatürlerini materyal geliştirme ilkelerine uygun bulmaları, 

onların bu materyallerin hazırlık aşamasında da düzenli olarak görüş ve önerilerine 

başvurulmasının ve bir sınıfta materyallerin uygulamasının yapılarak eksik görülen hususların 

anında giderilmesinin sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda materyal geliştiricilere, 

materyalin hazırlık aşaması da dâhil olmak üzere uygulama ve değerlendirme aşamalarında 

öğrenci ve öğretmenler yanında uzman görüşlerine de muhakkak başvurulması gerektiği 

önerilmektedir. Böylece geliştirilmek istenen materyallerin sadece içerik bakımından değil 

görsellik ve yapısal özellikler bakımından daha nitelikli bir hale getirilebileceği 

düşünülmektedir.   
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Öğretmenlerin içerik bakımından materyallerde önemli bir zayıflık görmedikleri, daha 

çok bunların uygulanmasına yönelik öneriler sundukları belirlenmiştir. Özellikle kavram 

karikatürleri öğrencilere sunulurken, yani karikatürde sergilenen olayın ve bu olayla ilgili 

karakterlerin düşünceleri ifade edilirken bu sürece öğretmen tarafından anlatılan bir hikâyenin 

eşlik etmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu durum okul öncesi dönemdeki çocukların evde ve 

okulda en yoğun yaşadıkları öğrenme aktivitesinin okunan hikâyeleri dinleme ve sorulan 

sorulara cevap verme şeklinde bir öğrenme alışkanlığının sonucu olduğu düşünülmektedir. 

Kavram karikatürlerinin hikâyeleştirilerek sunulması, çocukların eğlenerek öğrenebilmeleri 

için etkili bir öğrenme ortamı sağlamıştır. Bu bağlamda okul öncesi çocuklarının daha çok 

bilimle meşgul olmalarını sağlamak için bilimsel içerikli hikâyelerin ilgili uzmanların 

işbirliğiyle yazılabileceği düşünülmektedir. 

Materyallerin öğretmenler tarafından yeterli bulunduğu özelliklerine dikkat edildiğinde 

bunların (güdüleme, dikkat çekicilik, motivasyonu artıma, gerçek hayatla tutarlılık, fikirleri 

açığa çıkarma) aynı zamanda kavram karikatürlerinin alanyazında sıkça söz edilen nitelikleri 

olduğu görülmektedir. Buradan geliştirilen kavram karikatürlerinin amacına uygun bir yapıda 

olduğu sonucuna varılabilir. Bu materyalleri öğretmenlerin okul öncesi sınıflarında çocukların 

konuya dikkatini çekmek, güdülerini artırmak, motivasyonlarını sağlamak, ayrıntılı kuramsal 

bilgiler vermek yerine az ve öz ifadelerle günlük hayatla fen arasında ilişki kurmalarına 

yardım etmek ve fen olayları hakkında tartışmalarını sağlamak amacıyla rahtlıkla 

uygulayabilecekleri düşünülmektedir.    

Geliştirilen materyallerin uygulanması sırasında çocukların kullanılan görsellerden 

hoşlandıkları, kavram karikatürlerine ilgi gösterdikleri, yönergeleri dikkatli bir şekilde 

dinledikleri ve çekingen öğrencilerin de fikirlerini istekli bir şekilde belirttikleri gözlenmiştir. 

Bu durum, kavram karikatürlerinin onların kendilerini ifade edebilme becerilerini 

desteklemesinin ve konuşmaya cesaretlendirmesinin sonucu olabilir. Düşünmenin ve 

anlamanın öğrenildiği okul öncesi dönemde (Poyraz ve Dere, 2003), kavram karikatürleri 

yoluyla sunulan fen ve doğa konularını çocukların araştırması, sorgulaması ve keşfetmesiyle 

onlara hem kavramsal düşünme becerilerinin hem de bilimsel süreç becerilerinin 

kazandırılabileceği düşünülmektedir. Saçkes vd. (2011) etkili bir fen öğretimi için çocukların 

gözlemler, tahminler yapmalarına ve soruları yanıtlamalarına fırsat veren gelişimsel bakımdan 

uygun materyalleri içermesi gerektiğini ifade etmektedir. Bunun için okul öncesinde diğer fen 

konularına yönelik bu tür materyallerin geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği 

önerilmektedir. 
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Öğretmenlerin kavram karikatürlerinin uygulanması tamamlandıktan sonra çocuklara 

karikatürde geçen olayı deneysel olarak yapıp göstermeleri okul öncesi dönemdeki çocukların 

somuttan soyut düşünmeye henüz geçmekte olmalarının sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu 

araştırmada sadece kavram karikatürlerinin geliştirilmesi amaçlandığı için onu takip eden 

sürede çocukların meşgul olmaları için herhangi bir etkinlik tasarlanmamıştır. Bu uygulamada 

da görüldüğü gibi kavram karikatürlerinden sonra çocukların konuyu pekiştirmeleri ve daha 

somut olarak olayı gözlemelerine imkân vermek için deneysel etkinlikler hazırlanabilir.  
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 Abstract – The aim of this study is investigating the impacts of  a secondary school science exhibition on the 
students in charge  in the exhibition.  For this aim, researchers did  the participant open observation  and made 
semi structured interviews with 9 students in order to gather data. The data that was obtained from the interviews 
was analyzed with the content analysis method. Furthermore, the data that was obtained from the observations 
was used to compare with the data obtained from the interviews to see whether they show consistency or not. At 
the end of the analyses, 15 codes were determined for the positive impacts of the exhibition process on the 
students in charge and these codes were gathered under 4 categories. These categories were communication, 
positive emotions/abilities, awareness and knowledge. Besides, 10 codes were determined for the negative 
impacts of the exhibition on the students in charge and these codes were gathered under 4 different categories. 
These were teacher, audience, physical environment and student based reasons. What’s more, research results 
show that the data obtained from the interviews and the observations shows consistency. When, the negative 
impacts of the exhibition on the students in charge was considered, it was seen that teachers who organizes 
exhibition has principle roles and responsibilities and with the help of the teachers most of the negative effects 
can be destroyed or minimized. 
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Summary 

Introduction 

 Many science exhibitions which are carried out whether inside or outside of the school 

environments can be considered as a bridge between formal and informal learning 

environments. Such kind of exhibitions have been started to be organized by many schools in 

Turkey like other many foreign countries.  
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In the science exhibitions, students have a chance to design  many experiments in 

various fields (physics, chemistry, biology) and to present their experiments on the 

determined date and hour for visitors who visit the exhibition. In the process of the 

preparation of the exhibition and time when the exhibition occurs, students are responsible for 

providing the materials, setting up the experiments, and presenting them accurately. Whereas, 

duty of the teachers who are responsible for the organization of the exhibition is to help  the 

students in charge whenever they need during the exhibition. Many studies those the subject 

areas related to science exhibition generally focus on the impacts of science exhibitions on the 

guest whose aim is to only visit the exhibition. Thus, unlike them, in this study we aimed to 

investigate the impacts of science exhibitions on students in charge in the exhibition which is 

carried out in a secondary public school in Ankara.  

Problem sentence and sub problems: What are the impacts of the science exhibition which 

was held in a secondary school attached to the Ministry of National Education in Ankara on 

the students in charge? 

1- What are the positive impacts of the science exhibition,  which was held in a 

secondary school attached to the Ministry of National Education in Ankara  on the students in 

charge? 

2- What are the negative impacts of the science exhibition, which was held in a 

secondary school attached to the Ministry of National Education in Ankara  on the students in 

charge? 

Study Group: This study was carried out in  a secondary school which is attached to the 

Ministry of National Education in Ankara in 2009-2010 spring semester. The study group of 

this research  consisted of 42 students who were in charge in the exhibition that was held in 

2009-2010 spring semester. They were in 10th and 11th grade level in 2009-2010.  

Data Gathering and the Analyses: In order to gather research data, the ‘participant open 

observation’  was done by the researchers. During the observation, the data was recorded 

immediately and the observation notes were taken as well. The exhibition was carried out for 

three days and, three hours a day. During this process, the researchers observed the exhibition 

on the second and the third day of the exhibition from beginning to the end.  The researchers 

were especially experienced about the experiments in the field of physics and chemistry, and 

also they had a command of the experiments and the explanations.  During the observations, 
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researchers stayed away from the students and they only helped them by answering their 

questions about the experiments if necessary. 

Moreover, semi structured interviews were constructed with 9 students. Each interviews 

generally took 15-20 minutes and all of them were done away from the crowd to keep them to 

feel free. Then, interviews were immediately recorded to supply data reliability. 

The data that was obtained from the interviews were analyzed by using the content 

analysis method. The data that was obtained from the observations was used in order to 

compare them with the data obtained from the interviews to see, whether they show 

consistency or not. 

Results 

At the end of the research analyses, firstly, 15 codes were determined as the positive 

impacts of the exhibition on the students in charge. Then, these codes were gathered under 4 

categories by considering their similar properties. Furthermore, as the negative impacts of the 

exhibition on the students in charge, 10 codes were determined under 4 other categories. 

The four positive categories and their 15 positive codes that are gathered under them are 

given below: 

Category 1: Communication; Codes Related to Category 1: Communication with friends, 

Communication with people except family, teachers or friends, Communication with 

teachers and Communication with family. 

Category 2: Positive Emotions/Skills; Codes Related to Category 2: Having a good time, 

Being curious , Controlling the excitement, Feeling himself/herself be important. 

Category 3: Awareness; Codes Related to Category 3: Being aware of the responsibilities 

of being a listener, Being aware of being able to do experiments with basic materials, 

Being aware of his/her own responsibilities, Being aware of his/her own deficiencies/faults. 

Category 4: Knowledge; Codes Related to Category 4: Obtaining new information, 

Applying the new information and Remembering the old information. 

 

The four negative categories and their 10 negative codes that are gathered under them are 

given below:  
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Category 1: Teacher Related Deficiencies; Codes Related to Category 1: Lack of 

coordination, Losing students’ passions, Obligations, and Giving difficult subjects to 

students. 

Category 2: Audience Related Deficiencies; Codes Related to Category 2: Negative 

reactions of the guests, and Unreactive reactions of the guests.  

Category 3: Environmental Conditions Related Deficiencies; Codes Related to Category 3: 

Environmental related deficiencies, and The material related deficiencies. 

Category 4: Student Related Deficiencies; Codes Related to Category 4: Installing your 

own responsibility to someone else, and Students’ lack of interest to each other. 

Conclusions 

 In conclusion, in this study it was determined that science exhibitions have positive and 

also negative impacts on the students in charge. When the positive impacts is analyzed, it can 

be seen that the Ministry of National Education has great contributions on the path of the 

success of the students who are in charge. When the negative impacts are analyzed, it can be 

seen that the teachers who organized the exhibition had too many responsibilities and duties 

to do students sometimes can find them inefficient. However, with their help and 

interventions negative impacts can be disappeared easily. 
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Özet – Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen bilim 

sergisinin, sergide görev alan öğrenciler üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, sergi 

sürecinde gerçekleştirilen katılımcı açık gözlemler ve sergi sonunda sergide görevli 9 öğrenciyle yapılan yarı 

yapılandırılmış görüşmeler ile veri toplanmıştır. Elde edilen görüşme verileri için içerik analizi 

gerçekleştirilmiştir. Gözlem verileri ise, mülakatlardan elde edilen verileri destekleyip desteklememeleri 

açısından ele alınmıştır. İçerik analizi sonucunda, sergide görev alan öğrenciler üzerinde serginin olumlu 

etkileriyle ilgili 15 kod, 4 tema altında toplanmıştır. Bu temalar; iletişim, olumlu duygular/beceriler, farkındalık 

ve bilgi temalarıdır. Serginin olumsuz etkileriyle ilgili 10 kod, farklı 4 tema altında toplanmıştır. Bu temalar ise 

öğretmen, dinleyici, fiziki koşullar ve öğrenci kaynaklı nedenler temalarıdır. Çalışmada ayrıca gözlem verilerinin 

genel olarak görüşmelerden elde edilen bulguları desteklediği belirlenmiştir. Serginin, görev alan öğrenciler 

üzerindeki olumsuz etkileri incelendiğinde, sergiyi koordine eden öğretmenlere büyük görev ve sorumlulukların 

düştüğü, öğretmenlerin müdahalesi ile olumsuzlukların birçoğunun ortadan kaldırılabileceği veya en az seviyeye 

indirilebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Fizik eğitimi, fen eğitimi, bilim sergisi 

DOI No: 10.12973/nefmed.2014.8.2.a4 

Giriş 

 Öğrenme, bireylerin doğumlarıyla başlayıp yaşamları boyunca devam eden bir süreci 

kapsamaktadır. Bu süreç, okul gibi bir eğitim kurumunda gerçekleşebileceği gibi ev, bahçe 

veya sinema gibi herhangi bir doğal ortamda da gerçekleşebilir. Öğrenme ortamlarındaki bu 

farklılık öğrenmenin formal ve informal öğrenme olarak adlandırılmasına neden olmaktadır. 

Formal öğrenme, genellikle okul gibi bir eğitim merkezinde veya iş yerinde düzenlenmiş ve 

planlanmış şartlarda gerçekleşen öğrenme olarak tanımlanırken informal öğrenme iş, aile veya 
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serbest zamanlarla ilgili günlük etkinliklerin sonucunda ortaya çıkan, hedefleri, öğrenme 

zamanı veya öğrenme destekleri açısından planlanmamış, programlanmamış ve rastgele bir 

öğrenme olarak tanımlanmaktadır (Borat, 2009). Bu yüzden de informal öğrenme, formal 

öğrenmenin aksine hayatın her noktasında devam eden öğrenme olarak ifade edilebilmektedir 

(Best, 2007).  

 Öğretimde formal ve informal öğrenmenin birlikte ele alınması gerekirken ne yazık ki 

informal öğrenmenin eğitim ve öğretimdeki önemi yeterince anlaşılamamıştır. Bu görüşü 

destekleyecek şekilde Soong ve Yager (1993), öğrencilerin bütün bilgilerin kaynağı olarak 

kendilerinde tecrübe oluşturabilecek bir araç olarak sadece ders kitaplarını gördüklerini, 

öğrenci velilerinin de öğrenciler gibi ders kitaplarını öğretimin merkezine koyduklarından 

öğrenci ödevlerinde ders kitaplarının kullanılmadığı takdirde velilerin bu duruma tepki 

gösterdiklerini belirtmektedir (akt. Gönen ve Kocakaya, 2006). Oysa bu konuda birçok 

öğrenci ve öğrenci velisinin ihmal ettiği bir husus söz konusudur. İnformal çevreler, formal 

çevrelerin ortaya koyamadığı öğrenmeyi değişik yollarla cesaretlendirir, değişik öğrenme 

stillerine sahip öğrencilere farklı imkânlar sağlayıp, her öğrencinin kendi hızında ve öğrenme 

stilinde öğrenmesine yardımcı olur (Melber ve Abraham, 1999). Aynı zamanda, informal 

öğrenme ortamları, öğrencilerin gerçek nesneler ile bireysel olarak ilişki kurabilmesine olanak 

verdiği için öğrencilerde olumlu tutum, değer ve yeni bakış açıları kazandırarak öğrenmeyi 

kolaylaştırır (Kelly, 2000; Martin, 2004, Pedretti, 2004). Özellikle son yıllarda, formal 

öğrenmeyi destekleyen, okul dışı ortamlarda gerçekleştirilen etkinliklerin önemi üzerine 

yurtdışında çok sayıda araştırma yapılmıştır. Örneğin, Braund ve Reiss (2006) fen müzeleri, 

bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri ve botanik parklar gibi okul dışı ortamlarda fen 

öğreniminin öğrencilere oldukça ilgi çekici geldiğini vurgulamış ve okul dışı bağlamların 

resmi okul derslerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtmişlerdir. Crowley, Callanan, 

Galco, Topping ve Shrager (2001) ise ailelerinin de katılımıyla bilim müzelerini ziyaret eden 

ve müzelerdeki etkinliklere katılan çocukların, bireysel olarak etkinlik yapan çocuklara göre 

daha iyi motive olduğunu, daha fazla bilgi ve bilimsel düşünme becerisi kazandığını tespit 

etmişlerdir. Gebbels, Evans ve Murphy (2010), 7. sınıfa kayıtlı ve kısmen öğrenme zorluğu 

çeken 16 fen öğrencisiyle yürüttükleri projelerinde, uygulama öğrencileri için, okul dışı 

gezilerini de kapsayan özel bir öğretim programı hazırlamışlardır. Proje sonunda bu 

uygulamanın geleneksel yöntemle fen anlatımına göre öğrenciler üzerinde çevrelerindeki 

diğer insanlara daha emin olarak fen öğrendiklerini söyleyebildikleri, çok daha fazla 

eğlendikleri, diğer arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurabildikleri gibi pozitif etkileri olduğu 

tespit edilmiştir. Luehmann (2009), okul dışı deneyimin “Newton’un kanunları” konusunun 
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öğretimindeki etkisini araştırdığı özel durum çalışmasında, sınıf içi benzer davranışlar 

gösteren 5 öğrenci ile nitel düzeyde bir çalışma yürütmüştür. Luehmann (2009) çalışmanın 

sonucunda, okul dışı deneyimlerle destekli öğretimin, sadece sınıf içerisinde gerçekleştirilen  

öğretime göre çok daha etkili olduğunu tespit etmiş ve okul dışı deneyimlerin öğrenciler için 

oldukça gerekli olduğu vurgulamıştır.  Öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini arttırmak için 

Braund ve Reiss (2006) ise laboratuar temelli fen eğitiminin, okul dışındaki etkinliklerle (alan 

gezileri, bilim merkezi gezileri, planetaryum gibi sanal mekân gezileri vb.) tamamlanması 

gerektiğini vurgulamıştır.   

 Luehmann’a (2009) göre fen derslerinin en önemli özelliklerinden biri, fen derslerinde 

öğrenilen bilgilerin transfer edilebilir ve öğrencilerin dünya ile deneyimlerini 

zenginleştirebilme potansiyeline sahip olmasıdır. Eğitimcilerin görevi ise, bu potansiyeli 

ortaya çıkarabilmek için uygun ortamların oluşturulmasını sağlamaktır. Bu ortamların en 

başında bilim sergileri gelmektedir. Formal öğrenme ortamları ile informal öğrenme ortamları 

arasında bir köprü olarak düşünebileceğimiz “okul içi ve dışı bilim sergileri” yurtdışında 

olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda birçok okul tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. 

Bilim sergilerinde öğrenciler, çeşitli alanlarda (fizik, kimya, biyoloji vb.) deney tasarlamakta 

ve tasarladıkları bu deneyleri bilim sergisi için belirlenen tarih, saat ve mekânlarda gelen 

ziyaretçilere sunmaktadır. Bilim sergilerinin hazırlık ve gerçekleşme sürecinde deney 

malzemelerinin temin edilmesinden, düzeneklerin kurulmasından ve deneylerin 

sunulmasından öğrencilerin kendileri sorumlu olmakta, sergiden sorumlu öğretmenlerin 

görevi ise, sergi organizasyonunu üstlenmek ve gerekli olduğu durumlarda öğrencilere 

yardımcı olmaktır. Bilim sergilerinin, sergiyi gezmeye gelen ziyaretçiler üzerindeki etkilerini 

araştıran ve pozitif sonuçların elde edildiği çalışmalara alan yazında sıklıkla rastlanmaktadır 

(örneğin, Davidsson ve Jakobsson, 2009; DeWitt ve Osborne, 2010; Falk ve Storksdieck, 

2005; Fernaândez ve Benlloch, 2000; Heard, Dival ve Johnson, 2000; Nakamichi, 2007; 

Özdem, Alper ve Erar, 2012; Rennie, ve Williams, 2006). Fen eğitiminde deney yapmanın 

önemi birçok araştırmada (örneğin, Hofstein ve Lunetta, 1982; Uzal, Erdem, Önen ve Gürdal, 

2010; Kırıkkaya ve Tanrıverdi, 2009) vurgulanmasına rağmen, deneylerle iç içe olan bilim 

sergilerinin, sergide görev alan ve deneyleri birebir yapan öğrenciler üzerindeki etkilerini 

belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Ancak, bu amaçla 

ilişkilendirilebilecek bazı çalışmalar tespit edilmiştir. Örneğin, Uzal, Erdem, Önen ve Gürdal 

(2010), öğrencilerin basit deney malzemeleri ile deney tasarlayıp yapması ile ilgili olarak 102 

sınıf ve fen öğretmeni ile çalışmışlardır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerin kendi 
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deney malzemelerini kendilerinin hazırlamasının onların yaratıcılığını, fen öğrenme ve deney 

yapmaya karşı ilgilerini arttıracağı, günlük yaşamda karşılaşılan bazı problemleri kendi 

kendine, basit yollarla ve araçlarla çözebileceğine olan inanç ve güven duygularını 

geliştireceği, çevrelerindeki birçok kullanılabilir ve/veya atık malzemeleri bir deney aracı 

olarak kullanabileceğini fark etmelerini sağlayacağı gibi pozitif düşüncelere sahip oldukları 

belirlenmiştir. Kırıkkaya ve Tanrıverdi (2009) tarafından yönetici, fen bilgisi öğretmeni, 

öğrenci ve fen bilgisi zümre başkanları ile yapılan araştırma da Uzal ve ark. (2010) tarafından 

yapılan tespitleri destekler niteliktedir. Ayrıca, basit malzemelerle deneyler yapmanın 

öğrencilerin fene/fen derslerine yönelik tutumlarını olumlu etkilediği de birçok araştırma 

sonucunda tespit edilmiştir (Karamustafaoğlu, 2003; Koç ve Böyük, 2012; Öztürk, 2007). 

Sonuç olarak, deney tasarlamanın ve yapmanın öğrenciler üzerinde çok sayıda pozitif etkileri 

olduğu görülmektedir. Görevli öğrencilerin kendilerinin deney hazırladıkları ve yaptıkları, 

formal eğitim ile informal eğitim arasında bir köprü görevi gören bilim sergilerinin de bu 

açıdan eğitimde büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, bilim sergilerinin, 

sergide görev alan öğrenciler üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Problem Cümlesi 

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen 

bilim sergisinin, sergide görev alan öğrenciler üzerindeki etkileri nelerdir? 

Alt Problemler:  

 1- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki bir ortaöğretim kurumunda 

gerçekleştirilen bilim sergisinin, sergide görev alan öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri 

nelerdir?  

 2- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki bir ortaöğretim kurumunda 

gerçekleştirilen bilim sergisinin, sergide görev alan öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri 

nelerdir?  

Yöntem 

Çalışma Grubu 

 Çalışma, Ankara ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaöğretim kurumunda 

2009-2010 yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, bu 

ortaöğretim kurumunda, 2009-2010 eğitim öğretim yılında 10. ve 11. fen sınıflarında öğrenim 

gören ve bilim sergisinde görev alan toplam 42 öğrenci oluşturmaktadır. Gözlem verileri, 42 
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öğrencinin tamamını kapsayacak şekilde, görüşme verileri ise 9 öğrenci ile yarı 

yapılandırılmış görüşme yapılarak toplanmıştır. Görüşme yapılan 9 öğrenci, sergi sürecindeki 

gözlemler sırasında belirlenmiş ve öğrenci çeşitliliğinin sağlanabilmesi için farklı özelliklere 

sahip olduğu düşünülen (hevesli olan veya olmayan, aktif veya çekingen olan gibi) bireyler 

seçilmiştir.  

Verilerin Toplanması 

 Çalışmada veri toplamak amacıyla, araştırmacılar tarafından “katılımcı açık gözlem” 

yapılmış, veriler anında yazılı hale getirilerek gözlem notları tutulmuştur. Sergi, üç gün 

boyunca günde üç saat sürecek şekilde toplamda 9 saat gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 

araştırmacılar, serginin ikinci ve üçüncü günü sergiyi başından sonuna kadar 

gözlemlemişlerdir. Araştırmacılar, özellikle fizik ve kimya deneyleri hakkında deneyimli 

olup, yapılan deneylere ve deneylerin açıklamalarına hâkim durumdadırlar. Gözlem sırasında 

araştırmacılar, öğrencilerin bazen yanlarında, bazen arkalarında, bazen onlara uzak mesafede 

oturmuşlar, gerektiğinde öğrencilerin deneyler ile ilgili sorularını yanıtlamışlar, onlara 

yardımcı olmuşlardır.  

 Verilerin geçerliğini artırmak ve veri çeşitliliğini sağlamak amacıyla ayrıca, 9 öğrenci 

ile her biri ortalama 20 dakika sürecek şekilde, yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve 

görüşmeler anında yazılı hale getirilmiştir. Görüşmeler sırasında kullanılan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu, ulusal-uluslararası literatürden yararlanılarak araştırmacılar 

tarafından üç uzmanın görüşleri de dikkate alınarak geliştirilmiş olup EK’ de verilmiştir.  

Verilerin Toplandığı Ortam 

 Gözlem verileri, bilim sergisinin gerçekleştiği salonda toplanmıştır. Serginin 

gerçekleştiği salon, okulun bodrum katında, alçak tavanlı ve ortalama (6x20) m2 boyutlarında 

ve dikdörtgen şeklindedir. Mekânda 20’si Kimya, 75’i Fizik ve 20’si Biyoloji konularıyla 

ilgili olmak üzere 115 deney, kendi aralarında gruplandırılarak masalar üzerine hazırlanmıştır. 

Masalar ise salonun kenarlarına yerleştirilmiştir. Masaların duvara bakan kenarına, 

yorulduklarında oturabilmeleri için, görevli öğrenci sayısı kadar sandalye yerleştirilmiştir. 

Salonun orta kısmı ise sergiye gelen ziyaretçilerin rahat gezebilmeleri için boş bırakılmıştır.  

Sergide görevli öğrenciler, sergi sürecinde kendi sorumluluğundaki deneylerin bulunduğu 

masaların başında yer almışlardır.  

 Görüşme verileri ise, serginin sonunda öğrenci ve araştırmacılar ile birebir olarak sergi 

kalabalığından (sergi sonundaki toplanma aşamasının hareketliliğinden) uzak bir ortamda 
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gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin sergi sürecinin sonunda yapılmasının sebebi, görüşme 

formunda tüm süreci kapsayan soruların yer almasıdır. 

Verilerin Analizi 

 Çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşmelerden ve gözlem notlarından elde edilen veriler 

olmak üzere iki çeşit veri toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizine tabi 

tutularak ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. İçerik analizi sürecinde öncelikle tüm öğrencilerin 

sorulara verdiği cevaplar, iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak okunmuştur. Okuma 

sırasında, sergi sürecinin öğrencilerin üzerinde bıraktığı belirlenen her bir olumlu ve olumsuz 

etkinin altı çizilmiş, ardından bu etkiler için uygun kavramlar kullanılarak kodlama 

yapılmıştır. Kodlama sırasında anlam ön planda tutulmuş dolayısıyla farklı öğrencilerin farklı 

kelimeler kullanarak aynı etkiyi belirten ifadeleri için aynı kod verilmiştir. Örneğin, dört 

farklı öğrenci tarafından söylenen “okulumuzdaki kendi öğretmenlerimiz gezdiğinde onlara 

anlatmak çok eğlenceliydi”, “düzeneği hazırlamak benim için zevkliydi”, “ herkesle beraber 

bir şeyler yapmak çok güzeldi”, “ben böyle etkinlikleri, aktif olmayı çok seviyorum” 

cümlelerinin hepsi aynı kod (güzel zaman geçirme/eğlenme) içinde yer almıştır. Ardından iki 

araştırmacı bir araya gelerek verdikleri kodları karşılaştırmış, gerek kodların içerikleri gerekse 

kodların isimlendirilmesi ile ilgili olarak görüş birliğine vardıktan sonra kodlara son 

şekillerini vermişlerdir. Böylece, içerik analizinde kod verme işlemi tamamlanmıştır. 

Ardından, olumlu ve olumsuz etkileri ifade eden kodlar için ayrı ayrı olacak şekilde, kodlar 

arasındaki ortak yönlerin belirlenmesi yoluyla sınıflandırma yapılarak temalar 

oluşturulmuştur. 

 Analiz sonuçlarının güvenirliği ile ilgili olarak, olumlu etkileri ifade eden kodlar ve 

olumsuz etkileri ifade eden kodlar için ayrı ayrı olacak şekilde güvenirlik analizleri aşağıdaki 

süreç izlenerek gerçekleştirilmiştir:  

Olumlu etkileri ifade eden kodların güvenirliği için, araştırmacılarla aynı Anabilim 

Dalı’nda görev yapan farklı bir öğretim elemanına iki adet liste verilmiştir. Listelerden birinde 

olumlu etkileri ifade eden 15 kod, ikincisinde ise, 4 tema yer almıştır. Öğretim elemanından, 

bu iki listeyi kullanarak birinci listedeki kodları ikinci listedeki temalarla eşleştirmesi 

istenmiştir. Ardından, öğretim elemanının eşleştirmeleri, araştırmacılarınkilerle 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” sayıları tespit edilerek, 

araştırmanın güvenirliği “(görüş birliği)/(görüş birliği+görüş ayrılığı)” formülü (Miles and 

Huberman 1994) kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda % 100 oranında bir 

uzlaşma olduğu görülmüştür. Olumsuz etkileri ifade eden kodların güvenirliğini belirlemek 
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amacıyla da 10 kod ve 4 tema için aynı süreç izlenmiş, hesaplanan uzlaşma ilk etapta %80 

olarak bulunmuştur. Ancak yapılan ikili görüşmeler sonucu, iki uzlaşılmamış kodlamanın 

yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı tespit edilerek, ortak mutabakata varılmış ve uzlaşma 

%100 olmuştur. Nitel çalışmalarda, iki araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyum %90 ve 

üzerinde olduğunda, arzu edilen düzeyde bir güvenirlik sağlanmış olmaktadır (Miles and 

Huberman 1994). Bu yüzden, çalışmanın analizinde kullanılan kod ve tema listelerinin 

güvenilir olduğu kabul edilmiştir. 

 Gözlemlerden elde edilen veriler ise iki araştırmacı tarafından mutabakata varılarak, 

öncelikle dört başlık altında toplanacak şekilde düzenlenmiştir. Bu dört başlık şu şekildedir: 

1) Bilim sergisinin düzenlendiği fiziki ortama ait veriler, 2) Bilim sergisinde görevli 

öğretmenlere yönelik veriler, 3) Bilim sergisinde görevli öğrencilere yönelik veriler ve 4) 

Bilim sergisine gelen ziyaretçilere yönelik veriler. Gözlemlerden elde edilen veriler, 

görüşmelerden elde edilen verilerle tutarlılık gösterip göstermemesi açısından yorumlanmıştır.  

Bulgular 

Bulgular, Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

bulgular olmak üzere iki alt başlıkta sunulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde 

edilen bulgular ayrıntılı bir şekilde verilmiş, gözlem verilerinden elde edilen bulgular ise, 

görüşme verilerinden elde edilen bulgularla bağlantılar kurularak açıklanmıştır. Raporlaştırma 

sırasında görüşme yapılan 9 öğrenciden bahsedilirken, öğrencilerin gerçek isimleri 

verilmeden Ö1, Ö2, Ö3, Ö4,Ö5, Ö6, Ö7, Ö8 ve Ö9 isimlendirmeleri kullanılmıştır. Kodlarla 

ilgili açıklamalar yapılırken gerektiği durumlarda öğrencilerin cümlelerinden örnekler 

verilmiştir. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar orijinal hali ile verildiğinde, gereksiz 

bilgi verilmesini önlemek amacıyla, öğrencilerin cümlelerinin sadece gerekli kısımlarına yer 

verilmiştir. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

 “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen 

bilim sergisinin, sergide görev alan öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?” şeklinde 

ifade edilen birinci alt probleme ilişkin bulgular aşağıdaki alt başlıklarda sunulmuştur. 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Verilerinden Elde Edilen Bulgular:  

 Görüşme verilerinin içerik analizi sonucunda serginin öğrenciler üzerindeki olumlu 

etkilerine yönelik belirlenen 15 kod 4 adet tema altında toplanmıştır.  Kodlar ve kodların yer 
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aldığı temalar Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de temalar en sık rastlanandan en az rastlanana 

doğru, kodlar ise kendi temaları içerisinde en sık rastlanandan en az rastlanana doğru 

yazılmıştır. 

 
Tablo 1  Bilim Sergisinin Öğrenciler Üzerindeki Olumlu Etkileri 

Tema Kod 
Kodun 

Görülme 
Sıklığı 

Kodun Tespit 
Edildiği 

Öğrenci Sayısı 
İletişim Arkadaşları ile iletişim kurma 9 6 

Aile, öğretmen ve arkadaşlarının dışındaki 
kişilerle iletişim kurma 

8 6 

Öğretmeni ile iletişim kurma 6 5 
Aile bireyleriyle iletişim kurma 6 4 

Olumlu Duygular/ 
Beceriler 

Güzel zaman geçirme/eğlenme 10 6 
Merak etme 6 6 
Heyecanı kontrol etme 5 5 
Kendini önemli hissetme 2 2 

Farkındalık  Dinleyici sorumluklarının farkında olma 4 4 
Basit malzemelerle deney yapabileceğinin 
farkında olma 

4 4 

Kendi sorumluluklarının farkında olma 3 3 
Kendi eksiklerinin/ hatalarının farkında olma 2 2 

Bilgi  Yeni bilgiler edinme 7 5 
Bilginin uygulanması 3 3 
Eski bilgilerin hatırlanması 2 2 

 

 Her bir tema ve temaların altında yer alan kodlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

 Tema-1: İletişim:  “İletişim” teması altında 4 kod yer almaktadır. Bu kodlar ve kodlara 

ait bulgular aşağıdaki gibidir. 

 Arkadaşları ile iletişim kurma: Görüşme verileri incelendiğinde 6 öğrencinin verdiği 

cevaplardan, sergi sürecinde öğrencilerin beraber araştırma yaptıkları, deneylerin 

açıklamalarını tartıştıkları, birbirlerinin deneylerine yardım ettikleri tespit edilmiştir. Bu 

durumun sonucu olarak da bu öğrencilerin mevcut arkadaşları ile olan iletişimlerinin olumlu 

yönde arttığı belirlenmiştir. Örneğin, Ö2 öğrencisinin 14. soruya verdiği cevabın ilgili kısmı 

“… herkesle beraber bir şeyler yapmak çok güzeldi. Özellikle yan masalarımda bulunan 

arkadaşlarımla daha da kaynaştık. Birbirimizi idare ettiğimiz durumlar oldu. Yani birimiz 

olmadığında birbirimizin deneylerini anlattık…” şeklindedir. Ö3 öğrencisinin 9. Soruya 

verdiği cevap ise “… zaten tüm deneyleri hep beraber hazırladık. Hazırlıklar bittikten sonra 

da, daha kimse gelmeden tüm deneyleri gezdik.” şeklindedir. 

 Aile, öğretmen ve arkadaşlarının dışındaki kişilerle iletişim kurma: Sergi sürecinde  aile, 

öğretmen ve arkadaş dışındaki, yani daha önce hiç tanımadıkları ve iletişim kurmadıkları 
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kişilerle iletişim kurabildiklerini sözel olarak dile getiren 6 öğrenci tespit edilmiştir. Örneğin, 

6. soruya Ö5 öğrencisi “Malzemelerimiz okulda mevcut değildi. Ben ve bazı arkadaşlarım 

kendi imkânlarımızla çevredeki başka okullara gidip oralardan temin ettik. Özellikle kimya 

için gerekli kimyasal madde okulumuzda yoktu biz temin ettik…” 11. soruya Ö1 öğrencisinin 

verdiği cevap ise “… Farklı sınıflardan farklı kişilerle tanıştım, çevrem genişlemiş oldu.” 

şeklindedir. Benzer şekilde, Ö5 öğrencisi, serginin kendisine kazandırdığı en önemli şeyin 

yeni arkadaşlar edindirme olduğunu şu örnek ile belirtmiştir. “Ben geçen sene geldim okula o 

yüzden de çoğu kişiyi tanımıyordum ama bu sergi esnasında diğer sınıflar da sergiyi görmeye 

geldikleri için hem onlarla hem de başka okullardan gelen kişilerle tanışma fırsatım oldu bu 

benim için çok iyi oldu. Çevre edindim.” 

 Öğretmeni ile iletişim kurma: Beş öğrencinin, öğretmeni ile kurdukları iletişimin daha üst 

düzeye taşındığı, hatta bu durumun öğrencileri çok mutlu ettiği tespit edilmiştir. Örnek olarak 

Ö3 öğrencisinin 14. soruya verdiği “Öğretmenimle bu kadar samimi olacağımı hiç tahmin 

etmezdim, bu çok güzeldi.” cevabı ile Ö1 öğrencisinin 7. soruya verdiği “Düzeneği 

öğretmenimle beraber hazırladım. Benim deneyimin malzemeleri hazır olduğu için ve tek 

deney yaptığım için çok uzun sürmedi. Nasıl hazırlamam gerektiğini öğretmenim bana anlattı 

zaten, hatta beraber hazırladığımız için anlatarak gösterdi.” cevabı verilebilir. 

 Aile bireyleriyle iletişim kurma: Dört öğrencinin verdiği cevaplardan, öğrencilerin 

okuldaki sorumluluklarını ev ortamına taşıdıkları ve aile bireyleri ile iletişime geçerek 

onlardan yardım aldıkları belirlenmiştir. Örneğin, 5. soruya Ö2 öğrencisi “…Bu sistemlerin 

yapısını babam biliyordu. Deneyleri bulmama babam yardım etti.” cevabını, 7. soruya Ö7 

öğrencisi “Abim yardım etti elektrik motorunda ama diğer deneyi ben buldum.” cevabını 

vermiştir. 

 Tema-2: Olumlu Duygular/ Beceriler: “Olumlu Duygular ve Beceriler” teması altında 4 

kod yer almaktadır. Bu kodlar ve kodlara ait bulgular aşağıdaki gibidir. 

 Güzel zaman geçirme/ eğlenme: 6 öğrencinin verdiği cevaplardan, öğrencilerin sergi 

sürecinde güzel zaman geçirdikleri, eğlendikleri belirlenmiştir. Örneğin, Ö6 öğrencisinin 8. 

soruya verdiği cevapta “…çünkü birine bir şeyler anlatmak çok güzel...” cümlesi yer 

almaktadır. Ayrıca, Ö3 öğrencisinin 3. soruya verdiği cevap ise “Ben bu şenlikte görev almayı 

çok istedim, ben böyle etkinlikleri, aktif olmayı çok seviyorum.” dur. Benzer şekilde, bazı 

öğrenciler (örneğin Ö1, Ö2, Ö6) bilim sergilerinde görev almanın çok eğlenceli olduğuna 

inandıklarından böyle sergilerde ne zaman olsa görev almak istediklerini belirtmişlerdir. 
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 Merak etme: 6 öğrencinin, kendi deneylerine ilaveten, sergide yer alan diğer deneylere ve 

açıklamalarına karşı da merak duygularının oluştuğu tespit edilmiştir. Örneğin 9. soruya Ö5 

öğrencisi “… diğer deneylerin açıklamalarının bazılarını arkadaşlarıma sordum bazılarını ise 

kendim düşündüm nasıl olabilir diye.” cevabını Ö8 öğrencisi, “…bazılarını arkadaşlarım 

anlattı bazılarını da kendim araştırarak öğrendim.” cevabını vermişlerdir. Ö5 öğrencisi ise, 

sergide yapılan deneylerin yarıdan fazlasını biliyor olmasına rağmen bilmediklerinin nasıl o 

şekilde gerçekleştirdiği üzerine yoğun bir şekilde düşündüğünü, ardından arkadaşlarından 

doğrusunu öğrendiğini belirtmiştir. 

 Heyecanı kontrol etme: Beş öğrencinin normalde topluluk karşısında konuşurken 

heyecanlandıkları ama sunumları yaptıkça heyecanlarının azaldığı, rahatladıkları 

belirlenmiştir. Ö1 ve Ö4 öğrencilerinin 11. soruya verdikleri cevaplar sırasıyla şu şekildedir: 

“Deneyleri sunarken ilk gün çok heyecanlanmıştım, titrediğimi hatırlıyorum. Ama üçüncü 

gün artık iyice alışmıştım, heyecanımı yendim…”, “…normalde çok heyecanlıyımdır ama 

burada azaldı...” Ayrıca Ö3 öğrencinin 11. soruya verdiği cevaptan, normalde çok heyecanlı 

bir yapısının olmamasına rağmen sunum yaparken heyecanlandığı, ama bu heyecanını 

sunumlar sırasında giderdiği tespit edilmiştir.  

 Kendini önemli hissetme: İki öğrenci sergi sürecinde kendilerini önemli hissettiklerini 

vurgulamışlardır. Ö1 öğrencisi 14. soruya verdiği cevapta, serginin açıldığı gün Milli Eğitim 

Müdürü’nün geldiğini ve hepsiyle teker teker ilgilendiğini belirterek, bu durumun onu çok 

mutlu ettiğini vurgulamıştır. Ö3 öğrencisinin 12 soruya verdiği cevap ise “…okulumuzdaki 

kendi öğretmenlerimiz gezdiğinde onlara anlatmak çok eğlenceliydi, kendimi önemli biri gibi 

hissettim. Mesela hiç fenle ilgisi olmayan öğretmenlerimiz geldiğinde sanki onların 

bilmediklerini onlara anlatıyormuşum gibiydi.”şeklindedir. 

 Tema-3: Farkındalık: “Farkındalık” teması altında 4 kod yer almaktadır. Bu kodlar ve 

kodlara ait bulgular aşağıdaki gibidir. 

 Dinleyici sorumluklarının farkında olma: Dört öğrencinin, sergiyi ziyaret eden 

dinleyicilerin de sorumluluklarının olduğunu fark ettikleri belirlenmiştir. Öğrenciler, 

dinleyicilerin deneyi anlatan görevlilere karşı saygılı olmaları, onlarla dalga geçmemeleri, 

deneyleri ve anlatılanları küçük görüp bu doğrultuda tepkiler vermemeleri, disiplinsiz 

davranışlarda bulunmamaları gerektiğini ve sorumluluklarının bilincinde olmaları gerektiğini 

düşünüyorlar. Örnek olarak Ö3 ve Ö4 öğrencilerinin 12. soruya verdikleri cevaplar sırasıyla 

şu şekildedir: “Saygılı dinlemelerini isterim. Mesela 9. sınıflar çok şımarıktı. Onlara anlatmak 
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çok sıkıcıydı …”, “Bazen alaycı davranışlar oldu, alay etmesinler. Diğer liseden (komşu lise) 

gelenler önce kolay gelsin dediler, sonra deneyi dinlediler, bu çok hoşuma gitti… ”   

 Basit malzemelerle deney yapabileceğinin farkında olma: Dört öğrenci, deneyler 

sırasında kullandıkları malzemelerin kolay ulaşılabilen, günlük hayatta kullanılan malzemeler 

olduğunu vurgulamıştır. Örneğin, 6. soruya Ö2 öğrencisi “Çivi bile dahil olmak üzere hepsini 

evden kullandım” cevabını vermiştir. Ö6 öğrencisi ise, tüm malzemeleri evden getirdiğini 

vurgulamıştır (örneğin, çay bardağı, toplu iğne, alüminyum folyo). 

 Kendi sorumluluklarının farkında olma: Üç öğrencinin verdiği cevaplardan, öğrencilerin 

sergi sürecinde sorumluluk aldıkları ve sorumluluklarının bilincinde oldukları belirlenmiştir. 

Örnek olarak Ö1 öğrencisinin 8. soruya verdiği “… birimizin eksikliği demek bir şeylerin 

aksaması demek. Yani birimizin eksikliği diğerini etkiliyor. Fedakarlık işi bu, ders saatinden 

fedakarlık var, zamandan fedakarlık var…” cevabı ile Ö2 öğrencisinin 14. soruya verdiği 

“…özellikle yan masalarımda bulunan arkadaşlarımla daha da kaynaştık. Birbirimizi idare 

ettiğimiz durumlar oldu. Yani birimiz olmadığında birbirimizin deneylerini anlattık…” cevabı 

verilebilir. 

 Kendi eksiklerinin/ hatalarının farkında olma: Ö1 ve Ö2 öğrencilerinin verdiği 

cevaplardan, sergi sürecinin öğrencilerin eksiklerinin ve hatalarının farkına varmalarını 

sağladığı tespit edilmiştir. Ö1 ve Ö2 öğrencilerinin 12. soruya verdikleri cevaplar sırasıyla şu 

şekildedir: “…ama bazı öğretmenler yardımcı oluyor. Benim yanlışımı düzelten öğretmenler 

oluyor. Bu benim için iyi oluyor.”, “öğretmenler geldiğinde daha donanımlı olmam 

gerektiğini düşündüm. Daha da bilgilenmeliydim. Küçük yaşlara anlatırken zorlandım. Çünkü 

onların seviyesine inmek çok zor. Anlamaları için daha basit anlatmak gerekiyor…” 

 Tema-4: Bilgi: “Bilgi” teması altında 4 kod yer almaktadır. Bu kodlar ve kodlara ait 

bulgular aşağıdaki gibidir. 

 Yeni bilgiler edinme: Beş öğrencinin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde, sergi 

sürecinde öğrencilerin yeni bilgiler edindikleri ve daha önce anlayamadıkları konuları, 

uygulamalı olarak gördüklerinde anladıkları belirlenmiştir. Örneğin, Ö2 öğrencisi üçüncü 

soruya “…burası etüt gibi geldi bana…” cevabını, Ö3 öğrencisi 11. soruya “…kimyada 

konuyu anlamıyordum mesela. Burada araştırma yaparak o konuyu anladım. Fizikte deneyler 

sayesinde bilgilerim yerlerine oturdu…” cevabını vermişlerdir. 

 Bilginin uygulanması: Üç öğrenci, daha önce öğrendikleri bilgilerle ilgili uygulama 

yaptıklarında, bilgilerinin yerlerine oturduğunu, ezberledikleri bilgilerin anlaşıldığını, 
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konuların daha iyi öğrenildiğini belirtmişlerdir. Ö1 öğrencisinin 3. soruya verdiği cevap 

“…bide işin içinde olunca her şeyi daha iyi öğreniyor insan…”, Ö2 öğrencisinin 11. soruya 

verdiği cevap ise “…bilgime bilgi eklendi. Daha önce ezberlediğim bilgileri burada 

uygulamalı olarak gördüm… “ şeklindedir.  

 Eski bilgilerin hatırlanması: 11. soruya, Ö4 öğrencisinin verdiği “…bilgilerim 

tazelendi…” cevabı ve Ö5 öğrencisinin verdiği “Bilmediklerim demeyim de unuttuğum 

bilgileri hatırlamamda yardımcı oldu…” cevabı değerlendirildiğinde, sergi sürecinin 

öğrencilerin eski bilgilerini hatırlamalarına yardımcı olduğu belirlenmiştir.  

Gözlem Notlarından Elde Edilen Bulgular:  

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen bilim 

sergisinin, sergide görev alan öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine yönelik olarak gözlem 

notlarından elde edilen bulguların görüşme notlarından elde edilen bulgularla paralellik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Örneğin,  öğrencilerin deneylerini hazırlama aşamalarında 

birbirleriyle iletişim şekli ve sunum aşamalarında gelen ziyaretçilerle kurdukları iletişim 

sırasında yaşadıkları heyecan, jest ve mimikleri yorumlandığında sergi sürecinde, hem 

birbirleriyle hem ziyaretçilerle hem de öğretmenleriyle iletişim kurdukları ve güzel zaman 

geçirdikleri görülmüştür. Bir başka örnek, öğrencilerin ilk deney sunumlarında çok 

heyecanlandıklarının, sonraki sunumlarında ise heyecanlarının azaldığının gözlenmiş olması, 

zamanla heyecanlarını kontrol altına alabildiklerini göstermektedir. Diğer bir örnek ise, 

sergiye gelen bazı ziyaretçilerin öğrencilerin eksik ve hatalarını düzelttiklerinin görülmüş 

olmasıdır. Gözlem notlarından ayrıca, görüşme notlarından elde edilenlere ilave olarak farklı 

bir olumlu etki tespit edilmiştir: Sergide yapılan deneylerin birçoğunun Gazi Üniversitesi’nde 

2010 yılında gerçekleştirilen 6. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi sergisinden 

alındığı tespit edilmiştir. Öğrenciler, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen sergiyi gezdiklerini ve 

kendi sergileri için oradan deneyler seçtiklerini belirten ifadeler kullanmışlardır. Bu durumda, 

bilim sergisinde görevli olmanın, öğrencileri diğer sergileri gezme ve deneyleri ayrıntılı 

olarak incelemeye teşvik ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen 

bilim sergisinin, sergide görev alan öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?” şeklinde 

ifade edilen ikinci alt probleme ilişkin bulgular aşağıdaki alt başlıklarda sunulmuştur. 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Verilerinden Elde Edilen Bulgular:  

NEF-EFMED Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2014/ NFE-EJMSE Vol. 8, No. 2, December 2014 



ŞAHİN, E & ÇELİKKANLI, N.Ö.                                                                                                                             87  

Görüşme verilerinin içerik analizi  sonucunda serginin örenciler üzerindeki olumsuz 

etkilerine yönelik belirlenen 10 kod, 4 tema altında toplanmıştır. Kodlar ve kodların yer aldığı 

temalar Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de temalar en sık rastlanandan en az rastlanana doğru, 

kodlar ise kendi temaları içerisinde en sık rastlanandan en az rastlanana doğru yazılmıştır. 

 
Tablo 2  Bilim Sergisinin Öğrenciler Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

Tema Kod 
Kodun 

Görülme 
Sıklığı 

Kodun Tespit 
Edildiği Öğrenci 

Sayısı 
Öğretmen kaynaklı  Koordinasyondaki eksiklikler 8 5 

Hevesin kırılması 5 5 
Zorunda bırakılmak 2 2 
Konunun öğrenciye ağır gelmesi 2 2 

Dinleyici kaynaklı Ziyaretçilerin olumsuz tepkisi 4 3 
Ziyaretçilerin tepkisizliği 1 1 

Fiziki koşullar 
kaynaklı 

Mekan kaynaklı olumsuzluklar 4 4 
Araç Gereç Kaynaklı olumsuzluklar 1 1 

Öğrenci kaynaklı  Kendi sorumluluğunu başkasına yükleme 1 1 
Öğrencilerin birbirlerine olan ilgisizliği 1 1 

 

 Her bir tema ve temaların altında yer alan kodlar ayrıntılı olarak aşağıda açıklanmıştır.  

 Tema-1: Öğretmen Kaynaklı:“Öğretmen Kaynaklı” teması altında 4 kod yer 

almaktadır. Bu kodlar ve kodlara ait bulgular aşağıdaki gibidir. 

 Koordinasyondaki Eksiklikler: Sekiz öğrencinin verdiği cevaplardan, sergi 

koordinasyonunda bazı eksikliklerin (ortamın havasız olması, bazı görevli öğrencilere verilen 

deney sayısının fazla olması, sergiye davet edilen ziyaretçilerin çeşitliliği ile ilgili olarak 

görevli öğrencilerin bilgilendirilmemesi vb.) olduğu ve bu eksikliklerin öğrencileri olumsuz 

yönde etkilediği tespit edilmiştir. Örneğin, Ö3 öğrencisi 16. soruya “İlk gün çok yoğun oldu. 

Üç sınıf birden girdi. Aslında sınıfları teker teker alacaktık içeri ama nasıl oldu bilmiyorum. 

Üçü birden girdi. İçeride adım atacak yer kalmadı bir ara. Buna izin vermezdim. Bide çok 

fazla deney vardı, çok sıkışıktı masalar, daha az deney olsun isterdim.” cevabını,  Ö1 

öğrencisi ise 13. soruya üzgün bir ses tonu ile “Dün burasının açık olması gereken saatte, 

komşu okuldaki bilim şenliğine gidildi. Ben gitmemiştim ve o sırada başka okullardan buraya 

gelen sınıflar oldu. Ama burası boş olduğu için geri dönmek zorunda kaldılar….” cevabını 

vermiştir.  

 Hevesin Kırılması: Öğrencilerin verdiği cevaplardan, sergi sürecinde, özellikle 

karşılaşılan aksaklıklar sırasında öğretmenlerin öğrencilere olan olumsuz davranışlarının 

öğrencileri çok olumsuz etkilediği, onların hevesini kırdığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin 
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çabalarının takdir edilmemesinin de onların heveslerini kırdığı tespit edilmiştir. Örneğin Ö4 

öğrencisi 13. soruya “Bir ara öğretmenim kızdı bize, haksız yere kızdı, arkadaşım şenliğe 

katılmaktan vazgeçtiğini söyledi, çok üzüldük. Deneylerin dışında da görevimiz vardı bizim. 

Onlarla ilgili sorun yaşadık…” cevabını vermiştir. Ö3 öğrencisi ise, yaka kartlarının 

dağıtılması sırasında sorun yaşadığını, kartları beğenmeyenlerin tepki vermesi sonucunda 

onlara kızdığını belirterek bir ara görevinden ayrıldığını ifade etmiştir. Ö3 öğrencisinin 13. 

soruya verdiği cevabın bir kısmı “…hazırladığım yaka kartlarını beğenmeyenler oldu, oysa ki 

biz onları hazırlamak için nasılda uğraşmıştık…” şeklindedir. Ayrıca, öğrencilerin kendi 

araştırıp buldukları deneyleri sergide yapamamalarının da onların heveslerini kırdığı 

görülmüştür. Örneğin Ö9 öğrencisi beşinci soruya  “Aslında ben kendim bir deney 

bulmuştum. Öğretmenim o olmaz dedi bana diğer deneyi verdi… ben çamaşır makinesi 

yapmak istiyordum ama beğenmedi hocam…” cevabını vermiştir. 

 Zorunda Bırakılmak: Öğrencilerin sergide görev almaları için, öğretmenleri tarafından 

sergi sürecinin ders notlarına yansıyacağının söylenmesi, öğrenciler üzerinde sergiye 

katılmaya yönelik bir baskı oluşturmuş olabileceği düşünülmektedir. Örneğin Ö6 öğrencisi, 

üçüncü soruya verdiği cevapta, sergiye katılmasını öğretmeninin proje ödevi olarak 

değerlendireceğini belirtmiş ve bu nedenle, sergiye katılması gerektiği için katıldığını 

söylemiştir. Ö9 öğrencisi ise sergiye hem eğlenmek için, hem de not için katıldığını 

söylemiştir.  

 Konunun Öğrenciye Ağır Gelmesi: Bazı deneyleri yapan öğrencilerin, deney konusunu 

anlamadıkları için, ezberden anlattıkları belirlenmiştir. Örneğin, Ö3 öğrencisi ile 10. soru 

kapsamında konuşulurken “anlaşılması zor olan deneylerde mi var sence?” sorusu 

sorulduğunda öğrenci, “evet, ezberden anlatan arkadaşlar da var” cevabını vermiş indüksiyon 

akımı ile ilgili olan deneyi örnek olarak göstermiştir.  

 Tema-2: Dinleyici Kaynaklı: “Dinleyici Kaynaklı” teması altında 2 kod yer almaktadır. 

Bu kodlar ve kodlara ait bulgular aşağıdaki gibidir. 

 Ziyaretçilerin Olumsuz Tepkisi: Dört öğrencinin verdiği cevaplardan, sergiyi ziyaret 

edenlerin, sergide görev alan öğrencileri rahatsız edecek düzeyde tepkiler (dalga geçmek, 

deneyi beğenmemek ve küçümsemek vb.) verdikleri anlaşılmaktadır. Örneğin Ö2 öğrencisi 

12. soruya “… biraz daha disiplinli olsalar, bazen bizimle dalga geçtiler çok kızdım…” 

cevabını, Ö1 öğrencisi 13. soruya “…gelenlerden bazılarının olağanüstü beklentileri var, çok 

büyük şeyler bekliyorlar, deneyimizi anlatınca da “hııı bu muydu” diyorlar…” cevabını 

vermiştir. 
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 Ziyaretçilerin Tepkisizliği: Bir öğrenci ise dinleyicilerin hiç bir şey sormadığını, tepki 

vermeden sadece dinleyip gittiklerini vurgulamıştır. 

 Tema-3: Fiziki Koşullar Kaynaklı: “Fiziki Koşullar Kaynaklı” teması altında 2 kod yer 

almaktadır. Bu kodlar ve kodlara ait bulgular aşağıdaki gibidir. 

 Mekân Kaynaklı Olumsuzluklar: Dört öğrencinin cevaplarından, serginin gerçekleştiği 

mekânla ilgili bazı olumsuzluklar (mekânın havasız olması, mekânda istenmeyen tarzda 

müzik çalması, mekânın küçük olması) olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Ö2 öğrencisinin 13. 

soruya verdiği cevap “beni en olumsuz etkileyen buranın havasıydı. Kalabalık olduğunda çok 

boğucu oluyordu…” şeklinde, Ö1 öğrencisinin 16. soruya verdiği cevap ise, “bu kadar dar bir 

ortamda yapmak istemezdim. Daha eğlenceli olsun diye müzik sistemi kurardım. Özellikle ilk 

gün burada çok kargaşa oldu, kargaşayı azaltacak önlemleri düşünürdüm.” şeklindedir.  

 Araç-Gereç Kaynaklı Olumsuzluklar: Ö8 öğrencisi 13. soruya verdiği cevapta, 

deneylerini bir süre yaptıktan sonra ispirtonun bitmesi sebebiyle, deneyini daha sonra 

yapamadıklarını belirtmiştir. 

 Tema-4: Öğrenci Kaynaklı: “Öğrenci Kaynaklı” teması altında 2 kod yer almaktadır. 

Bu kodlar ve kodlara ait bulgular aşağıdaki gibidir. 

 Kendi Sorumluluğunu Başkasına Yükleme: Ö6 öğrencisi 7. soruya verdiği cevapta 

sergide sunacağı deneyin düzeneğini tamamen annesinin yaptığını belirtmiştir. 

 Öğrencilerin Birbirlerine Olan İlgisizliği: Ö9 öğrencisi 9. soruya verdiği cevapta 

sergideki tüm deneyleri gezmediğini belirtmiştir. Bu durumun sebebini de “… ciddi 

anlatmıyorlardı biz dinlemek istediğimizde”  cümlesi ile açıklamıştır.   

Gözlem Notlarından Elde Edilen Bulgular:  

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen bilim 

sergisinin, sergide görev alan öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik olarak gözlem 

notlarından elde edilen bulguların görüşme notlarından elde edilen bulgularla paralellik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Örneğin,  serginin düzenlendiği mekân incelendiğinde yeterli 

sayıda pencere ve havalandırmanın olmadığı ve bu durumdan öğrencilerin yakındıkları 

gözlenmiştir. Mekânda, deneyleri sunan öğrencilerin ve deneylerin oldukça sıkışık vaziyette 

oldukları, ayrıca ziyaretçiler geldiğinde onların hareketlerini zaman zaman kısıtlayacak 

düzeyde kalabalık bir ortam oluştuğu gözlenmiştir. Diğer bir örnek, bazı erkek öğrencilerin 

arkadaşlarının hazırlamış olduğu yaka kartlarını takmaktan memnun görülmedikleri, bu 

memnuniyetsizliğin sebebinin ise, yaka kartlarının daha sade olmasını istemeleri olduğu 
 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 
Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education 



90                                                   BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİM SERGİSİNİN… 
                                      THE IMPACTS OF A SECONDARY SCHOOL SCIENCE EXHIBITION ON THE STUDENTS... 

gözlenmiştir. Bu durum mülakatlar sırasında da tespit edilmiştir. Bir başka örnek, gelen 

ziyaretçilerin bazılarının deneyi dinlemek yerine deneylerle dalga geçtikleri, bu durumun da 

deneyleri sunan öğrencileri olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. Gözlem notlarından 

ayrıca, görüşme notlarından elde edilenlere ilave olarak farklı olumsuz etkiler de tespit 

edilmiştir. Bu etkilerden biri, bazı öğrencilerin yaptıkları deneyin tehlikeli olduğunun farkında 

olmamalarıdır. Mekânda ateşle ilgili deneyi olan bir öğrencinin ateşi yakarak arkadaşlarını 

kovaladığı, onları korkutmaya çalıştığı gözlenmiştir.  Diğer bir olumsuz etki, bir öğrencinin 

gelen ziyaretçiye, deneyinin başında olmayan arkadaşının deneyini hatalı anlattığı 

gözlenmiştir. Bu durum bazı öğrencilerin kendi deneylerinin dışındaki deneylere tam hâkim 

olmadıklarının, hatta bazı yanlış anlamalara sahip olabileceğinin bir göstergesidir. 

Tartışma ve Sonuç 

Uluslararası alanyazınında “Outdoor Education” veya “Outdoor Environmental 

Education” olarak geçen ve dilimize “Okul Dışı Eğitim” olarak çevrilebilecek bir yöntem de 

öğretimde zaman zaman kullanılmaktadır (Öztürk, 2009). Bu eğitimin temel amacı sınıf 

ortamlarını okul dışı ortamlarla bütünleştirerek eğitimi daha etkili hale getirebilmektir. Sınıf 

ortamı dışında da devam eden eğitim anlayışı ülkemizde henüz gereken önemini 

kazanamamakla birlikte Türk Milli Eğitiminin amaçlarına bakıldığında bu amaçların sadece 

sınıf içi eğitimle verilemeyeceği oldukça açıktır. Örneğin, öğrencilerin yapıcı, yaratıcı ve 

verimli kişiler olarak yetişmeleri, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, 

beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazanmaları Türk Milli Eğitiminin amaçları 

arasında yer almaktadır.  Bu amaçlara ulaşmak için eğitim sürecinde sınıf dışı ortamlarda da 

çeşitli etkinliklere yer verilmelidir. Örneğin, öğrencilerin iletişim becerilerini, gurur hislerini, 

öğrenme isteklerini arttırması (Gebbels, Evans ve Murphy, 2010) gibi gerekçelerle bu okul 

dışı etkinliklerinden biri okul dışı geziler olabilir. Braund ve Reiss’de (2006) laboratuvar 

temelli fen eğitiminin, okul dışındaki etkinliklerle tamamlanması gerektiğini vurgulamıştır. 

Bu etkinliklerden biri de okul içi, ancak ders dışı etkinlik olan, bu çalışmanın da kapsamında 

yer alan bilim sergileri olabilir. Çünkü bu çalışmada bilim sergilerinin sergide görev alan 

öğrenciler üzerinde birçok olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Örneğin, bilim sergisi 

kapsamında öğrencilerin arkadaşları, öğretmenleri ve aile bireyleri gibi birçok kişiyle iletişim 

kurarak sürece katıldıkları tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca sergide görevli öğrencilerin 

sergi boyunca eğlendikleri, merak duygularının aktif olduğu, heyecanların kontrol altına 

alabilmeyi öğrendikleri, kendileri ve diğer kişiler ile ilgili olarak birçok konuda farkındalık 

kazandıkları, hem dersler hem de derslerinin kapsamı dışında yeni bilgiler edindikleri, daha 
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önce öğrendiklerini de uygulama imkânı buldukları tespit edilmiştir. Sergi sürecinin diğer bir 

boyutu da görevli öğrencilerin kendi sergileri için seçecekleri veya tasarlayacakları deneyleri 

belirleyebilmek için farklı sergileri gezme eğiliminde olmalarıdır. Bu eğilimle ilişkili olarak 

öğrenciler, sergide yapılan deneylerin birçoğunun Gazi Üniversitesi’nde 2010 yılında 

gerçekleştirilen 6. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi serginden alındığını 

belirtmişlerdir. Bu durumda, bilim sergilerinde görev almanın öğrenciler üzerinde, kendi 

sergilerine deney seçmek veya deney tasarlamak amacıyla başka sergileri ziyaret ederek o 

sergilerdeki deneylere daha ayrıntılı ve seçici bir açıdan bakabilmelerini sağlaması açılarından 

da olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Bu sonuç, fen müzeleri, bilim merkezleri gibi 

ortamlarda fen öğrenmenin öğrencilere oldukça ilgi çekici geldiğini vurgulayan Braund ve 

Reiss (2006)’in düşüncelerini de desteklemektedir. Hatta bu ilgi öğrenci için kendi görev 

alacağı sergi söz konusu olduğunda daha da artabilir. Benzer şekilde, bilim sergilerinin 

sergileri gezmeye gelen ziyaretçiler üzerindeki etkilerinin araştırıldığı ve pozitif sonuçların 

elde edildiği araştırmalar mevcuttur (Davidsson ve Jakobsson, 2009; DeWitt ve Osborne, 

2010; Falk ve Storksdieck, 2005; Fernaândez ve Benlloch, 2000; Heard, Dival ve Johnson, 

2000; Nakamichi, 2007; Rennie, ve Williams, 2006). Bu araştırmalarda elde edilen pozitif 

sonuçların, öğrencilerin diğer sergileri sadece gezmek amacıyla değil, kendi deneylerini 

belirlemek ve tasarlamak amacıyla ziyaret ettiklerinde artabileceği yorumu yapılabilir.  

Alanyazında, bilim sergilerinin, sergide görev alan ve deneyleri birebir yapan öğrenciler 

üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bir çalışmaya ulaşılamamıştır. 

Ancak bu amaçla ilişkilendirilebilen bazı çalışmalar mevcuttur. Örneğin, Uzal ve ark. (2010) 

tarafından, öğrencilerin deney tasarlayıp yapmalarının öğrenciler üzerindeki etkilerinin 

belirlendiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin deney tasarlayıp 

yapmaları sonucunda, basit malzemeleri deney aracı olarak kullanabileceklerini fark ettikleri 

tespit edilmiştir. Bu sonuç, bu çalışmada farkındalık teması altında elde edilen “basit 

malzemelerle deney yapabileceğinin farkında olma” olumlu etkisi ile tutarlılık 

göstermektedir. Ayrıca Uzal ve ark. (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmada elde edilen 

diğer sonuçlar bu çalışmada elde edilen sonuçlarla birebir aynı olmasa da, deney tasarlama ve 

gerçekleştirmenin, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ulaşma yolunda oldukça çok olumlu 

etkileri olduğunu göstermektedir. Örneğin, çalışmada deney tasarlama ve gerçekleştirmenin 

öğrencilerin yaratıcılıklarını, fen öğrenme ve deney yapmaya karşı ilgilerini arttırdığı, 

çevrelerine inceleyen üreten, araştıran bir gözle bakmaya başlamalarını sağladığı gibi olumlu 

etkiler de tespit edilmiştir. Bu çalışmada tespit edilen, sergide görev alan öğrenciler 
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üzerindeki etkiler incelendiğinde bu etkilerin çoğunun tutumlarla birebir ilişkili olduğu 

açıktır. Alan yazında basit malzemelerle deneyler yapmanın öğrencilerin fene/fen derslerine 

yönelik tutumlarını arttırdığının tespit edildiği çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, Koç ve 

Böyük (2012) tarafından ilköğretim 7. sınıf öğrencileri ile “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde 

basit malzemelerle yapılan deneylerin öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisini 

incelemek amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda, öğrencilerin birebir yaptıkları 

çevresel malzemelerle düzenlenebilen basit fen deneylerinin, öğrencilerin fene yönelik 

tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Benzer şekilde, Öztürk (2007) tarafından 7. 

sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen çalışmada da kuvvet-enerji kavramlarıyla ilgili olarak 

dersin, öğrencilerin çevrelerinden temin ettikleri malzemelerle gerçekleştirdikleri deneyler 

yapmaları temelinde işlenmesinin, fene yönelik tutumları dersin geleneksel yönteme göre 

işlenmesine göre daha fazla arttırdığı belirlenmiştir. Karamustafaoğlu (2003) da, basit araç-

gereçlerle hazırlanan deneylerin öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği sonucuna 

varmıştır. Tutumlarla ilgili tespit edilen bu sonuçların, bilim sergisinin sergide görevli 

öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine yönelik olarak bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile 

uyumlu olduğunu söylemek mümkündür.  

Ayrıca bu çalışmada, sergi sürecinin sergide görev alan öğrenciler üzerinde olumsuz 

etkilerinin de olduğu belirlenmiştir. Bu etkiler görüşme verilerine göre öğretmen kaynaklı, 

dinleyici kaynaklı, fiziki koşullar kaynaklı ve öğrenci kaynaklı olmak üzere dört kategoride 

sınıflandırılmıştır. Ancak olumsuz etkiler irdelendiğinde birçoğunun, gerekli önlemler alındığı 

takdirde ortadan kaldırılabileceği anlaşılmıştır. Özellikle öğretmen kaynaklı olan kategoriler 

(koordinasyondaki eksiklikler, öğrencilerin hevesinin kırılması, sergiye katılım için 

öğrencinin zorunda bırakılması, deneyin açıklaması için gerekli fizik konusunun öğrenciye 

ağır gelmesi) tamamen öğretmenin durumun farkına vararak düzeltmesi sonucunda ortadan 

kaldırılabilecek etkilerdir. Dinleyici kaynaklı olan olumsuz etkilere bakıldığında, 

ziyaretçilerin olumsuz tepkilerinin ya da tepkisizliklerinin öğrencileri olumsuz yönde 

etkilediği görülmüştür. Ancak ziyaretçilerle ilgili olumsuzlukların ortadan kalması mümkün 

olmadığından, öğrenciler sergi sürecinin başında konuşma yoluyla hazırlandığı takdirde bu 

durumun öğrenciler üzerinde bırakacağı olumsuz etki en aza indirilebilir, hatta bu durum 

onlar açısından olumlu yöne dahi çevrilebilir. Burada da görev yine sergiyi koordine eden 

öğretmenlere düşmektedir. Fiziki koşullar kaynaklı olumsuz etkiler (mekân kaynaklı, araç 

gereç kaynaklı) incelendiğinde, mekândan kaynaklanan olumsuzlukların azaltılabileceği ya da 

ortadan kaldırılabileceği görülmektedir. Örneğin mekânın havasız olması daha çok mekândaki 

ziyaretçi sayısının fazla olmasından ya da bir başka değişle mekânın ziyaretçiler için küçük 

NEF-EFMED Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2014/ NFE-EJMSE Vol. 8, No. 2, December 2014 



ŞAHİN, E & ÇELİKKANLI, N.Ö.                                                                                                                             93  

olmasından kaynaklanmıştır. Bu çeşit olumsuzluklar, mekâna alınan ziyaretçilerin daha az 

sayıdaki gruplar halinde alınmasıyla, camların sıklıkla açılarak mekânın havalandırılmasıyla 

veya okulun imkânı varsa serginin daha geniş ve ferah bir ortamda gerçekleştirilmesiyle en 

aza indirilebilir veya ortadan kaldırılabilir. Araç gereç kaynaklı olumsuzluklar da yine 

öğretmenin sorumluluğunda olacak şekilde ortadan kaldırılabilir. Son olarak sergide görev 

alan öğrencilerden kaynaklanan olumsuzluklar (kendi sorumluluğunu başkasına yükleme, 

öğrencilerin birbirlerine olan ilgisizliği)  irdelendiğinde, bu durumun öğretmen tarafından 

farkında olmanın zor olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin öğrencinin kendi sorumluluğunu 

tamamen annesine yükleyerek deney düzeneğini annesinin hazırlaması, öğretmen tarafından 

fark edilemeyebilir. Bu nedenle, bu durumu düzeltmek mümkün olmayabilir. Diğer bir etki 

olan öğrencilerin birbirlerine olan ilgisizliği ise yine öğretmenin doğru yönlendirmeleri 

doğrultusunda en aza indirilebilir ya da ortadan kaldırılabilir. İlave olarak gözlem verilerinden 

elde edilen olumsuzluklardan biri, bazı öğrencilerin yaptıkları deneyin tehlikeli yanlarının 

olduğunun farkında olmamasıdır. Bu durum yine öğretmenin kontrolünde olması gereken bir 

durumdur. Öğrencilerden birinde gözlenen diğer bir olumsuzluk ise, öğrencinin gelen 

ziyaretçiye, deneyinin başında olmayan arkadaşının deneyini hatalı anlatmasıdır. Bu durum 

bazı öğrencilerin kendi deneylerinin dışındaki deneylere tam hâkim olmadıklarının, hatta bazı 

yanlış anlamalara sahip olabileceklerinin bir göstergesidir. Bu sorun da yine öğretmenin 

deneylerin açıklamaları konusunda daha hassas olması ile düzeltilecek bir sorundur. 

 Sonuç olarak, bu çalışmada bilim sergilerinin sergide görev alan öğrenciler üzerinde 

hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Olumlu etkiler 

incelendiğinde sergi sürecinin, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ulaşma yolunda öğrenciler 

için büyük katkılarının olduğu görülmüştür. Olumsuz etkiler incelendiğinde ise, sergiyi 

koordine eden öğretmenlere büyük görev ve sorumlulukların düştüğü, öğretmenlerin 

müdahalesi ile olumsuzlukların birçoğunun ortadan kaldırılabileceği veya en az seviyeye 

indirilebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Öneriler 

Bu araştırmada sergi sürecinin görevli öğrenciler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

amacıyla, genel olarak sergide görevli öğrencilerden görüşme ve gözlem yoluyla veri 

toplanmıştır. Benzer amaçlarla gerçekleştirilecek yeni çalışmalarda, serginin düzenlenmesinde 

görevli eğitimcilerden ve sergiyi ziyaret eden kişilerden de veri toplanabilir. İlave olarak, 

bilim sergilerinin etkileri konusunda daha kapsamlı sonuçların elde edilebilmesi için, serginin 
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düzenlenmesinde görevli eğitimciler üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalar da 

gerçekleştirilebilir. 

Gerek özel gerekse devlete bağlı bazı eğitim kurumlarında zaman zaman bilim sergileri 

düzenlenmektedir. Bu araştırma sonucunda sergilerin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmeleri 

için özellikle sergiyi düzenleyen kişilere birçok açıdan büyük sorumlulukların düştüğü tespit 

edilmiştir. Bu nedenle bilim sergilerinin düzenlenmesinde görev alacak eğitimcilerin, varsa 

hem kendi deneyimlerinden yola çıkarak hem de bilim sergilerinin, görevli öğrenciler 

üzerindeki etkilerini araştıran çalışma sonuçlarından yararlanarak öğrencilerin 

karşılaşabileceği olumsuz etkileri önlemeye yönelik tedbirler almaları önemlidir. 

Araştırma sonucunda bilim sergilerinin, görevli öğrenciler üzerinde oldukça fazla 

olumlu etkilerinin olduğu ve olumlu etkilere göre daha az düzeyde olan olumsuz etkilerinin 

birçoğunun ortadan kaldırılabileceği ya da en az seviyeye düşürülebileceği belirlendiğinden, 

eğitim kurumlarının yöneticilerinin bilim sergilerinin düzenlenmesi konusunu önemsenmeleri 

ve kurumlarda görevli eğitimcileri bilim sergileri düzenlemeleri için desteklemeleri, teşvik 

etmeleri önemlidir. 
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EK 

Bilim Sergisinin, Sergide Görev Alan Öğrenciler Üzerindeki Etkilerini Belirlemek Amacıyla 

Hazırlanan Öğrenci Görüşme Formu 

1- Daha önce bir bilim sergisine katıldın mı? 
2- Daha önce bir bilim sergisinde görev aldın mı? 
3- Bilim sergisinde görev almanın sebebi nedir? 
4- Bilim sergisinde hangi deneyleri yaptın? 
5- Deneyleri kendin mi seçtin? 

 Kendisi seçtiyse: Neden bu deneyleri seçtin? 
 Kendisi seçmediyse: Bu deneyleri isteyerek mi aldın? 

6- Deney malzemelerini nereden aldın?  
7- Deney düzeneğini nasıl hazırladın? 

 Tek başına mı? 
 Yardım eden oldu mu? 
 Hazırlamak ne kadar sürdü? 

8- Eğer resmi tatil olsaydı yine de sergide görev almak ister miydin? 
9- Kendi deneylerinin dışında bilim sergisindeki diğer deneyleri de biliyor musun?  

 Deneylerin açıklamalarını biliyor musun?  
 Biliyorsa: Nasıl öğrendin? 

10- Sergideki diğer deneyler arasında yapmak ve sunmak istediklerin var mıydı? Neden?  
11- Bu serginin sana kattıkları hakkında ne düşünüyorsun? 
12- Deneyini dinleyen ziyaretçilerin nasıl davranmasını istersin? 

 Hangi yaş grubuna anlatmayı tercih edersin? Neden? 
 Ziyaretçi öğretmen olduğunda sunumunda farklılık oldu mu? 
 Yaşı küçük olan öğrencilere sunumun nasıldı? 

13- Sergi boyunca hoşuna gitmeyen bir durum oldu mu? Varsa anlatır mısın? 
 Örneğin, hevesini kıran bir davranış 

14- Sergi boyunca hoşuna giden, seni etkileyen bir olayı anlatır mısın? 
15- Önümüzdeki yıl bilim sergisi yapılacaksa tekrar görev almak ister misin? 
16- Eğer öğretmen olsan bu sergiyi nasıl yapardın? 
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Abstract –The purpose of this study is to investigate the effects of GeoGebra software assisted instruction on 

vocational school students’ academic achievement and their attitudes towards mathematics. Furthermore, 

students’ views on using GeoGebra software in geometry course was also examined. The research was 

conducted at a large university located on the southwest of Turkey with 46 participants from vocational higher 

school students. The control group consisted of 24 students and the experimental group consisted of 22 students. 

The research was implemented by using GeoGebra software in Math course. While the experimental group 

exposed a lecture with GoeGebra software, the control group exposed a traditional lecture for four weeks. The 

data were collected using Mathematics Achievement Test and Mathematics Attitudes Scale. The analysis of data 

revealed that teaching algebra with GeoGebra software increased student attitude significantly towards 

mathematics and GeoGebra software. However the control and experimental groups did not differ in terms of 

student achievement in mathematics.
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Summary
Introduction

Mathematics is often thought of as a difficult subject that students may struggle with. 

However, it is also known one of the key subjects for problem solving. The main reason for 

mathematics teaching is to get ready students for a real life. Therefore, a growing demand 

have been witnessed for qualified mathematics teachers. This is a major challenge to today's 

mathematics teacher training institutions. Furthermore, mathematics teachers are experiencing 
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enormous changes not only in the mathematics content they teach, but also in the way they 

teach. 

Information and communications technologies (ICT) have become essential tools for 

teaching and learning mathematics. These technologies can be used in a variety of ways to 

improve and enhance the teaching of mathematics. For instance, instructional math software, 

tablet PCs, laptop computers are successfully changing how mathematics is taught. 

Furthermore, ICT tools can provide students with opportunities to explore different 

representations of mathematical concepts and allow them in making connections both theory 

and practice. Researches indicate that there is a limited use of ICT in classroom practices 

(Ruthven, Hennessy & Brindley, 2004; Zakaria & Lee, 2012). This points out a need for 

mathematics teachers to obtain an understanding of how ICT tools can be utilized to extend 

students’ problem solving and thinking skills. Therefore, the significance of preparing 

teachers to teach mathematics using the necessary technological tools has been highlighted 

many research studies. Studies about integrating technology in teaching mathematics 

described “technology, pedagogy, and content knowledge” (TPACK) coined by Mishra and 

Koehler (2006) as the three different types of knowledge as what teachers needed to know and 

figure out how to use instructional technology tools effectively to deliver content particular

subject matter. The basic components of TPACK are content, technology, and pedagogy 

(Mishra & Koehler 2006). 

GeoGebra is an open source software with rapidly growing worldwide popularity. It 

allows educators to create interactive learning environment to foster experimental and 

discovery learning for students while visually interacting with mat geometry, algebra, and

calculus, graphing and statistic.

The process of effectively integrating technological tools into mathematics teaching 

and learning is a challenging task for educators. Even though, having an access to 

technological tools in schools has been improved, integration of technology into curriculum 

requires substantial preparation and training. Therefore, the purpose of this study is to 

investigate the effects of GeoGebra software assisted instruction method on students’ 

achievement and attitudes towards mathematics upper secondary education. In addition, the 

students’ view on using GeoGebra software in geometry class was also examined. 

Methodology
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A nonequivalent control group design was employed. Experimental (n=22) and 

control group (n=24) were used. While, the experimental group exposed a lecture with 

GoeoGebra software facilitated the control group exposed a traditional lecture for four weeks.

The study was conducted at a large university located the southwest of Turkey on 

upper secondary program students (N=46).

The data were collected pre and post mathematics test consisting 16 multiple choice 

questions to measure the academic achievement of the students. Furthermore the mathematics 

Attitudes Scale (Duatepe & Cilesiz, 1999) was conducted to measure students attitudes 

towards mathematics. In addition to obtain students’’ opinions about the GeoGebra software 

dynamic GeoGebra software attitude scale (Ogwel, 2009) was also employed.

To analyze academic achievement pre and posttest arithmetic means and normal 

distributions of the test scores were used. Due to small group of students, non-parametric 

significant test was carried out. To compare control and experimental groups pre and posttest 

scores and to measure attitudes towards mathematics Mann-Whitney U test was used within 

group for pre and posttest and pre and post survey comparisons Wilcoxon signed rank test 

was carried out. Furthermore, content analysis and descriptive analysis were used in 

evaluating the qualitative data of the research.

Results

The results demonstrated that teaching algebra with GeoGebra software increased the 

experimental group students’ attitude significantly towards mathematics and GeoGebra 

software. However the experimental and control groups did not differ between students’ 

success in mathematics. This result yields similar outcome with the studies (Carter & Ferrucci 

2009; Kutluca & Zengin 2011; & Özdemir 2011). After the study conducted, the experimental 

group students’ attitudes towards mathematics was observed in an increased manner, but on 

the other hand, the control group student’s attitudes towards mathematics were decreased due 

to the cumulative feature of mathematics science and  the decreased interest of the students by 

the time towards the lesson. During the data collection, it was observed that the experimental 

group students were interested and enjoyed exposing GeoGebra lessons. They also expressed 

their interest describing the GeoGebra lesson as more constructive, concrete and interactive. 

It is recommended that the subjects like algebra which the students can face in abstract 

and higher learning levels, should be enriched with computer-assisted materials such as

GeoGebra that has more interactive and concrete explanations. Traditional teaching methods 

and materials in mathematics instruction are commonly used in schools. To improve students’ 
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attitude towards Mathematics, multimedia rich learning environments and curriculum needs to 

be employed. Hence, there is a need to shift from the traditional method of teaching tools to 

more interactive instructional tools to promoting students’ positive attitude towards 

Mathematics.

Future studies need to be bear to identify other factors that the integration of 

GoeGebra software in teaching and learning of mathematics that educators and students can 

benefit. It is also suggested that similar studies should be conducted with higher number of 

participants to improve generalizability of the outcomes. 
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Özet – Bu çalışmanın amacı dinamik bir geometri yazılımı olan GeoGebra programının önlisans düzeyindeki 

öğrencilerin parabol konusundaki başarılarına ve matematik dersine karşı tutumlarına etkisinin ve bir dinamik 

geometri yazılımı olan GeoGebra hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma için Türkiye’nin Güney 

Batısında bulunan büyük bir üniversitenin meslek yüksek okulu öğrencilerinden 22 kişilik deney; 24 kişilik 

kontrol grubu oluşturulmuştur. Dört hafta süren dersler kontrol grubunda anlatım tekniği ile işlenirken deney 

grubunda GeoGebra ile bilgisayar destekli olarak işlenmiştir. Çalışma sonunda yapılan başarı analizlerinde 

deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Grup içi başarı durumlarında da çalışma 

öncesi ve sonrasında anlamlı bir fark yoktur. Yapılan tutum ölçeklerinin analizinde çalışmanın deney grubu

öğrencilerinin matematiğe ve GeoGebra yazılımına karşı tutumlarını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Fakat 

deney ve kontrol grupları arasında matematik dersi başarısı açısından herhangi bir önemli fark bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler: GoeGebra, bilgisayar-destekli öğretim, matematiğe karşı tutum, matematik başarısı
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Giriş

Matematik ve geometri bilimi öğrenciler açısından anlaşılması zor, günlük hayatta 

karşılığı olmayan çok az kişinin başarılı olabileceği bir disiplin olarak görülürken; 

öğretmenlerde soyut kavramlarla örülü olan bu disiplinleri öğrencilere aktarmada ciddi 

zorluklar yaşamaktadır. Özellikle geleneksel öğretim yöntemlerini takip eden, tahta, kitap ve 

anlatım yöntemlerini kullanan eğitimciler ve onların eğitiminde matematiği öğrenmeye 

çalışan öğrenciler soyut matematiksel kavramları anlamada zorluklarla karşılaştıkları 
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belirtilmektedir (Baki, 2000; Hannula, 2002; Umay, 1996). Sınırlı duyulara hitap eden 

öğrenme ortamları sebebiyle bilişsel ve duyusal olarak doyuma ulaşamayan öğrenciler, 

disiplinsiz davranışlar göstermekte dolayısı ile sınıfın dikkati dağılmakta ve başarısını 

azaltmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin çoğu teknolojiyi nasıl başarılı bir şekilde müfredata 

entegre edeceklerini de bilmemektedir (Ruthven, Hennessy & Brindley, 2004).

Teknolojinin her alanda gösterdiği ilerleme, eğitim alanında da kendini göstermiş ve 

öğrenme ortamlarının geleneksel yapısının değişmesine sebep olmuştur. Tepegöz ve slâyt 

makineleri ile başlayan sınıf içi teknolojiler, bilgisayar destekli öğretim kavramı ile yeni 

boyutlar kazanmıştır.

Eğitimde geniş bir alanda kullanım imkânı bulan bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) 

genel bir ifade ile öğrenme-öğretme etkinliklerinin bilgisayar yardımı ile birden fazla duyu 

organına hitap edecek şekilde yürüterek öğrenciye bilginin daha kolay kazandırılmasıdır 

(Baki, 2000). Başka bir ifade ile BDÖ, bilgisayar ortamında ders materyallerinin 

hazırlanmasını, uygulamacı öğrenci modelini, uyarlanabilir ve esnek programların şema, 

grafik, çalışma yaprakları ve sunumların kullanılması ifade eder (Alakoç, 2003; Ersoy, 2003). 

Eğitsel bir video çekimi ve uygulanması, bilgisayar üzerinde hazırlanacak eğitsel bir oyun, 

hemen hemen tüm disiplinler için hazırlanan yazılımlar, geniş bir şemsiye olan bilgisayar 

destekli öğretimin içinde gösterilebilir.

Öğretmenlerin teknolojiyi ustalıkla sınıf ortamında kullanımına yönelik ihtiyaç her 

geçen gün artmaktadır. Fakat teknoloji kullanım bilgi ve becerisi sınıf ortamında teknolojinin 

iyi bir şekilde kullanımının garantisi değildir. Burada sorulması gereken soru, öğretmenlerin 

teknolojiyi öğretimlerine entegre ederken neleri bilmesi gerektiğidir. Mishra ve Koehler 

(2006) “Teknolojik Pedagoji İçerik Bilgisi” terimini ortaya atarken öğretmenlerin teknolojiyi 

sınıf ortamına entegre etme sürecinde bilmesi gerekenlerin çerçevesini anlatmayı 

amaçlamışlardır. Bilgi ve teknoloji içerikten ayrı düşünülemez. İyi bir matematik öğretimi,

teknolojinin pedagoji ve matematik ile ilişkisini anlamayı gerektirir (Hughes, 2005). 

Piaget’nin “Bilişsel Gelişim Kuramı” ve Bruner’in “Buluş yoluyla öğretim” kuramlarında 

öğrenmenin öğrencinin aktif katılımı ile yaparak, yaşayarak gerçekleşmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Bu itibarla BDÖ çerçevesinde hazırlanan yazılım ve programlar görselliğin

yanı sıra interaktif yapıları ile kullanıcılarının derse aktif katılımlarına zemin 

hazırlamaktadırlar.

Eğitim amaçlı yazılımlar her alanda olduğu gibi matematik ve bir alt disiplini olan 

geometri içinde geliştirilmiştir. Matematik yazılımları, matematik ve alt disiplinlerinin 

öğretiminde, sıralı komutlarla çalışan görsel ve matematiksel içerikleri kullanan bilgisayar 
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programlarıdır (Hohenwarter & Fuchs, 2004). Bu programlar özellikle cebir ve geometri 

dalları arasında anlamlı bağlar kurarak farklı alanlarda matematiğin kullanımına zemin teşkil 

etmektedir. Bu yazılımlar geometri gibi görsel içerik ağırlıklı bir alanda yoğunlaşmış görünse 

de farklı alt disiplinler için de yazılımlar mevcuttur (Altun, 2006; Tutkun, Öztürk & Demirtaş, 

2011). Bu yazılımlar sayesinde kullanıcılar, matematik konu içeriğini ezberlemek yerine 

matematik etkinliklerini yorumlar, kullanıcı özgürlüğü ile görsel olarak yaptıklarının 

sonuçlarını tartma fırsatı bulur. Bu yazılımlar, kullanıcılara çizerek ve modelleyerek kendi 

matematiksel evrenlerini oluştururken; onlara yeni keşif yolları da açar (Van De Walle, 1994; 

İpek, Özmüş, Giziroğlu & Kıyak, 2010).

Bilgisayar tabanlı eğitsel matematik yazılımları bilgisayar cebir sistemleri (BCS) ve 

Dinamik geometri yazılımları (DGY) olarak iki ana gurupta tanımlanabilir. Bunlardan 

birincisi BCS, genelde mesleki matematik alanlarında kullanılır (Matlab vb), DGY ise daha 

çok matematiksel işlevleri anlamaya yönelik temel programlardır (GeoGebra vb). DGY türü 

yazılımlar; bilgisayar ortamında geometrik şekiller oluşturularak, bu şekillerin çevre, açı, alan 

gibi argümanları hesaplanabilir, şekiller ekranda hareket ettirilebilir. Bu hareket sırasında 

şekle ait hesaplamalarda dinamik olarak değişmektedir. Ayrıca, oluşturulan şekiller çeşitli 

dönüşümlerden sonra ikinci halde taşınabilir, değiştirilebilir ve hareket ettirilebilir. Bu gibi 

farklı ve işlevsel özellikleri ile dinamik geometri yazılımları, matematik eğitimde kendine 

önemli bir edinmiştir (Kaleli Yılmaz, Ertem & Güven, 2010).

GeoGebra

Araştırmada bir DGY türü yazılım olan GeoGebra tercih edilmiştir. GeoGebra spesifik 

bir dinamik matematik yazılımı olarak ilk kez bir yüksek lisans tezinde ortaya çıkmıştır 

(Hohenwarter, Hohenwarter, & Lavicza 2009). GeoGebra, kullanım kolaylığı olarak bir 

dinamik geometri yazılımı, genel özellikleri ile bir bilgisayar cebir sistemidir. Bu da kullanım 

sıklığı ve kullanıcı yaygınlığını artırmaktadır. En basit bir anlatımla GeoGebra; cebir ve 

geometri konuları arasındaki ilişkileri görselleştirmeye yardımcı olmaktadır (Hohenwarter, 

Preiner & Yi, 2007). Preiner (2008), yürüttüğü bir araştırmanın sonucunda, öğretmenler 

GeoGebra’yı , “kullanımı kolay bir öğretim aracı” olarak tanımlamıştır. Yazılımın Türkçe 

kullanılabilmesi ve ücretsiz olması kullanıcılar açısından tercih sebepleri arasında 

gösterilebilir. GeoGebra, ders kitaplarını aynen PC ortamına aktaran yazılımlardan çok uzak, 

matematik disiplinlerinin somutlaştırılarak anlaşılmasını sağlayan çok yararlı ve interaktif bir 

programdır (Kabaca, Aktümen, Aksoy & Bulut, 2011). GeoGebra yazılımı, koordinat, 

denklem ve değişkenleri direk olarak ekleyebilme , fonksiyonları cebirsel olarak tanımlama 

gibi görselleştirme ve sembolik özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Aynı zamanda ışın, 
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nokta, doğru parçaları, ışın, doğru, konik kesitleri gibi geometri bileşenleri arasında dinamik 

ilişkiler sağlar. Windows, Mac, iOS X, Ubuntu & Debian, Opessus gibi günümüz PC 

dünyasının en yaygın işlemcilerini kullanan özel ve tüzel kişilerce kullanımı oldukça 

yaygındır (Zengin & Kutluca, 2011).

Alanyazında matematik eğitiminde bilgisayar tabanlı eğitsel yazılımların kullanımı ve 

etkinliği üzerine çalışmalar mevcuttur. Alanyazın incelendiğinde özellikle GeoGebra ile ilgili 

araştırmaların son yıllarda ivme kazandığı görülmektedir.

Carter ve Ferrucci (2009), GeoGebra’nın öğretmen adaylarının geometriyi anlamaları 

üzerine yaptıkları çalışmada GeoGebra’nın sadece geometriyi anlamayı yükseltmediği 

bununla birlikte geometrik kavramları anlamak için motivasyon ve geometri ile ilgili olumlu 

tutum sağladığını belirlemişlerdir. 

Özdemir (2011), çalışmasında öğretmen adaylarının, anlatımı zor olan bir konunun 

GeoGebra’yı oyun tabanlı bir aktivite ile öğretilmesinin eğlenceli ve matematiğe olan ilgiyi 

arttırıcı nitelikte buldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Kutluca ve Zengin (2011), yaptığı araştırmada matematik öğretiminde GeoGebra 

kullanımı hakkında matematik öğretmen adaylarının görüşlerini değerlendirmişlerdir. 

Araştırmanın sonucunda GeoGebra kullanılarak hazırlanan etkinlik ve uygulamalar 

matematik öğretmen adayları tarafından zevkle ve istekle kullanılmış, Görsel derinliğe sahip 

GeoGebra programının kalıcılığı arttırdığı ve matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilerin 

daha kolay fark edilmesini sağladığı belirtilmiştir.

Tatar, Akkaya ve Kağızmanlı (2011), yaptıkları çalışmada ilköğretim matematik 

öğretmeni adaylarının, GeoGebra yazılımı ile oluşturdukları materyallerin niteliğini belirleme 

ve dinamik matematik yazılımı kullanılarak yapılan matematik öğretimine bakış açılarını 

ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Öğretmen adaylarının oluşturduğu materyaller ve uygulanan 

anketlerin değerlendirilmesi sonucunda; Öğretmen adaylarının daha çok geometri alanında 

materyal hazırladıkları,  GeoGebra’nın sürgü aracının sık kullanıldığı, buna karşın, hesap 

çizelgesinin kullanılmadığı, kullanılan adım sayısının 11-40 arasında değişkenlik gösterdiği 

tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adayları, dinamik geometri yazılımlarının öğrenci 

öğrenmesi için olumlu katkılar sunacağını ve meslek hayatlarında buna benzer programlar 

kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.

Aktümen, Yıldız, Horzum ve Ceylan. (2011), ilköğretim matematik Öğretmenlerinin 

GeoGebra yazılımının öğretimde kullanılabilirliği hakkındaki görüşlerini incelemişlerdir. 

Çalışmada farklı okullardan seçilmiş 11 öğretmen için 16 saatlik bir hizmet içi seminer 

düzenlenmiş, akabinde de yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Araştırma sonucunda 



DEMİRBİLEK, M. & ÖZKALE, A.                                                                                                                           106

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education

araştırmaya katılan matematik öğretmenleri, GeoGebra yazılımının; öğrenme sürecine olumlu 

yansıyacağını, ders için ön hazırlıkta ve öğretimde kullanılabileceğini ve matematik dersine 

karşı olumlu tutum değişikliklerine neden olacağı belirtilmiştir. Özellikle GeoGebra 

programının Türkçe menüye sahip olmasının kolay öğrenmeye yardımcı olacağından söz 

edilmiş; fakat bu tür programların uygulanması için yeterli zamanın olmadığı ve programın 

öğrenimi için öğretmen yetersizliklerinin bulunduğuna da parmak basılmıştır.

Selçik ve Bilgici (2011), GeoGebra yazılımı vasıtasıyla hazırladıkları çalışma 

yapraklarını bir ilköğretim okulunda 17 katılımcının sağlandığı yedinci sınıf öğrencilerine 11 

saati içeren ders sürecinde uyguladığı deney gurubu ile, bilgisayarın ve yazılımın

kullanılmadığı 15 katılımcıdan meydana gelen kontrol gurubunun akademik başarılarını 

karşılaştırdığı çalışma gerçekleştirmiştir. Bu araştırma sonucunda deney gurubunun kontrol 

gurubundaki öğrencilere göre daha yüksek bir akademik başarı sergilediğini ortaya 

konmuştur. GeoGebra yazılım uygulamasından 30 gün sonra gerçekleştirilen izleme sınavı 

sonuçları deney gurubu katılımcılarının bilgilerinin kontrol gurubu katılımcılarının bilgilerine 

göre daha kalıcı olduğu tespit edilmiştir.

Uygulamadan bir ay sonra yapılan izleme testinin sonuçlarına göre, deney grubu 

öğrencilerinin bilgilerini kontrol grubu öğrencilerinin bilgilerine göre daha kalıcı olduğu 

gözlemlenmiştir.

Karaaslan, Karaaslan ve Delice (2012) çalışmalarında 9.sınıf geometri öğretim 

programının “Temel geometrik kavramlar ve koordinat geometriye giriş” ünitesindeki 

“Analitik düzlemde vektörler” ve “Analitik düzlemde doğru denklemleri” konularına yönelik 

GeoGebra yazılımı ile etkinlikler hazırlamıştır. Buluş yoluyla öğrenme yöntemine uygun 

olarak oluşturulan bu etkinlikler ile ilgili öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının uygulandığı araştırmada, 

ilgili konulara yönelik hazırlanan etkinliklerin öğretim programındaki kazanımlara uygun 

olduğu, okulun fiziki koşulları yeterli ve öğretmenin yazılım hakkında bilgisi olduğunda ders 

içerisinde rahat bir biçimde uygulanabileceği ifade edilmiştir.

Zengin (2012), çalışmasında kutupsal koordinatları, kutupsal denklemler ve grafiklerini 

GeoGebra yazılımı ile görselleştirmiştir. Bu amaç kapsamında kutupsal koordinatların 

tanımıyla ilgili iki, kutupsal denklemler ve grafikleriyle ilgili üç dinamik materyal 

hazırlanmıştır. Bu materyallerin konunun somutlaştırabilmesine katkı sağladığı, öğrenme 

ortamlarında rahatça kullanıldığı, öğrenci ve öğretmene fayda sağladığı görülmüştür. Dinamik 

geometri yazılımlarının ilk ve orta dereceli okullardaki matematik eğitimlerinde 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yukarıda görüldüğü üzere yaygındır. Ancak yüksek 
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öğretimde özellikle de mesleki eğitim alınan yüksek okullarda matematik eğitimini 

etkinleştirecek DGY vb. teknoloji kullanımları ve bunun üzerine çalışmaları yeterli değildir. 

Bu durum akademik başarı düzeyi nispeten düşük olan meslek yüksek okullarında öğrenim 

gören öğrencilerin matematik dersine olan ilgisini, çalışma isteğini ve başarısını 

etkilemektedir.

Bu çalışmanın amacı dinamik bir geometri yazılımı olan GeoGebra programının 

önlisans düzeyindeki öğrencilerin parabol konusundaki başarılarına ve matematik dersine 

karşı tutumlarına etkisinin ve bir dinamik geometri yazılımı olan GeoGebra hakkındaki 

görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada, GeoGebra etkinlikleri ile örülmüş ders ortamının 

başarıya etkisi var mıdır? Teknoloji destekli yapılan öğretimin derse karşı olumlu tutum 

oluşturmaya katkı sağlamakta mıdır? GeoGebra programı hakkında öğrenciler neler 

düşünmektedir? sorularına cevaplar aranmaktadır.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Araştırmada eşitlenmemiş kontrol gruplu yöntem kullanılmıştır.. Araştırma 2012-2013 

eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek 

Yüksek Okulu Otomotiv ve Enerji Bölümü 1.sınıf 2.öğretim öğrencileri ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma tüm safhalarla birlikte 6 hafta ile sınırlı tutulmuştur. Otomotiv 

bölümü öğrencilerinden 22 kişi deney grubu, enerji bölümü öğrencilerinden 24 kişi kontrol 

grubu olarak rastgele seçilmiştir. Çalışmada deney ve kontrol gruplarını oluşturan otomotiv ve 

enerji bölümlerinin 2012 giriş puanları karşılaştırılmış ve birbirine yakın değerler olduğu 

görülmüştür. 

Tablo 1 Çalışma Takvimi

Deney grubu Kontrol grubu

Örneklem sayısı 22 24

Haftalar

1. Hafta Matematik kaygı ölçeği, Başarı öntesti,

GeoGebra Tanıtımı

Matematik kaygı ölçeği

Başarı öntesti

2. Hafta GeoGebra destekli öğretim Anlatım yöntemi ile öğretim

3. Hafta GeoGebra destekli öğretim Anlatım yöntemi ile öğretim

4. Hafta GeoGebra destekli öğretim Anlatım yöntemi ile öğretim

5. Hafta GeoGebra destekli öğretim Anlatım yöntemi ile öğretim

6. Hafta Başarı sontesti, GeoGebra tutum ölçeği Başarı sontesti
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İlk olarak deney ve kontrol grubu öğrencilerine matematik kaygı ölçeği uygulanmış 

ardından konu ile ilgili başarı öntesti yapılmıştır. 6 haftalık çalışma süresince kontrol 

grubunda, müfredata uygun anlatım yöntemi ile dersler işlenirken, deney grubunda hazırlanan 

ders yönergesine uygun olarak GeoGebra etkinlikleri öğrencilere uygulanmıştır. Çalışma 

sonunda kontrol grubuna başarı sontesti ve matematik kaygı ölçeği uygulanırken, deney grubu 

öğrencilerine başarı sontesti ve matematik kaygı ölçeği ile birlikte GeoGebra tutum ölçeği 

uygulanmıştır. Çalışma takvimi Tablo1’de verilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada öğrencilerin mevcut başarısını ve çalışma sonrası başarı gelişimlerini ölçmek 

için; ders öğretim görevlisi tarafından hazırlanan,16 çoktan seçmeli sorudan oluşan başarı 

testi, başarı öntesti ve başarı sontesti olarak uygulanmıştır. Her s orunun ağırlığı bir puan 

olarak belirlenmiştir. Yanlış cevaplar doğru cevapları azaltmamaktadır. Buna göre en yüksek 

puan on altı (16) en az puan sıfır (0)’dır. Araştırmanın kapsam geçerliliğini güçlendirmek için 

soruların dağılımında konuların ağırlıkları dikkate alınmış ve uzman görüşlerine başvurularak 

başarı ölçek aracının geçerliliği sağlanmıştır. Başarı testinin hazırlanmasında aşağıdaki alt 

öğrenme alanları dikkate alınmıştır.

Önlisans Mesleki matematik dersi parabol konusunu alt öğrenme alanları;

 Parabolün tanımı

 Parabol denkleminin özellikleri

 Parabolün tepe noktası, minimum ve maksimum noktaları

 Parabol grafiğinin çizimi

 Farklı parabol denklemlerinin yazılması

 Parabol denklem ve eşitsizliklerinin çözüm kümesi

 Farklı parabollerin birlikte incelenmesi olarak belirlenmiştir (Çuvalcıoğlu, 2010).

Test, güvenirliğinin ölçülmesi için Otomotiv Bölümü 1. Sınıf 1. Öğretim 

öğrencilerinden seçilen 21 kişiye uygulanmış; testin Cronbach alfa güvenirliği 0.76 çıkmıştır.

Çalışmada öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarını ve bu tutumların çalışma ile gelişimini 

öğrenmek amacıyla Duatepe ve Çilesiz (1999), tarafından geliştirilen beşli likert tipi

“Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçeğin Cronbach alfa 

güvenirliği 0.96 ‘dır. Otuz sekiz (38) maddeden oluşan ölçekte 3 farklı tutum ölçülmektedir.
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Bunlar; matematiğe karşı ilgi-sevgi-zevk, güven-korku, matematiğin katılımcıların mesleki 

hayatlarında ve geleceklerindeki önemidir.

Ayrıca deney grubu öğrencilerinin çalışma süresince kullandıkları GeoGebra ile ilgili 

fikir ve görüşlerini toplamak için Ogwel (2009), tarafından geliştirilen “GeoGebra Dinamik 

Geometri Yazılımı Tutum Ölçeği” nden faydalanılmıştır.

İşlem

Çalışma öncesinde deney ve kontrol grupları belirlendikten sonra derslerin 

başlangıcından önce deney ve kontrol grubu öğrencilerine parabol konu bilgilerini sınayan bir 

başarı öntesti ve matematiğe karşı tutumlarını ölçen bir anket uygulanmıştır. Dersler 

müfredata uygun hazırlanan ders yönergeleri çerçevesinde 4 hafta (8 saat) boyunca kontrol 

grubunda anlatım yöntemi kullanılarak; deney grubunda GeoGebra DGY ile bilgisayar 

destekli işlenmiştir. Bu uygulama öncesi deney grubu öğrencilerine 2 ders saati süresince 

araştırmacı tarafından GeoGebra eğitimi verilmiştir. GeoGebra’nın en temel özelliği cebir ve 

geometri konuları arasındaki ilişkileri görselleştirmeye yardımcı olmasıdır (Hohenwarter & 

Preiner, 2007). Yazılımın bu özelliği göz önünde bulundurularak, çalışmada cebir-geometri 

disiplinlerini analitik bakış açısıyla beraber kullanmaya en müsait konulardan olan biri olan 

parabol tercih edilmiştir. Bu eğitimde deney grubu öğrencilerine geniş bir kapsama sahip olan 

GeoGebra yazılımı içerisinden parabol konusunda kullanabilecekleri temel fonksiyonlar 

gösterilmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1 Parabol kollarının yönünün incelenmesi çalışmasından örnek görüntü

Verilerin Analizi

Çalışmada araştırılan üç ana problem vardır. Bunlar çalışmanın öğrencilerin başarısına 

etkisi, matematik tutumlarına etkisi ve deney grubu öğrencilerinin GeoGebra hakkındaki 

görüşleridir. 
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Başarı durumu analizleri için; öncelikle grupların başarı öntesti-başarı sontesti

ortalamalarına ve alınan skorların normal dağılımına bakılmıştır. Çalışma örneklemini 

oluşturan grupların öğrenci sayılarının otuzdan küçük olması ve alınan skorların normal 

dağılıma sahip olmaması nedeniyle veri analizinde non-parametrik testler kullanılmıştır.

Deney-kontrol grupları başarı öntesti ve başarı sontesti başarı durumları; ilkanket ve 

sonanket matematiğe karşı tutumları karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi

kullanılmıştır. 

Grupiçi başarı öntesti-başarı sontesti; ilkanket-sonaket karşılaştırmalarında Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.

Deney grubu öğrencilerinin GeoGebra DGY hakkındaki görüşlerini içeren “GeoGebra 

tutum ölçeği” nin içerik ve betimsel analizi yapılmıştır.

Bulgular ve Yorumlar

1.Deney ve Kontrol Gruplarının Başarı durumları 

Çalışma başarı durumu veri analizi için başarı öntesti ve başarı sontesti sonuçlarının 

ortalamaları incelenmiştir. Tablo 2’de başarı öntesti ve başarı sontesti sonuçları için deney ve 

kontrol gruplarının ortalamaları verilmektedir.

Tablo 2 Deney ve Kontrol Gruplarının Başarı Öntesti ve Başarı Sontesti Ortalamaları

Gruplar N Başarı öntesti
ortalamaları

Başarı sontesti
ortalamaları

Deney 22 2,86 4,09

Kontrol 24 3,29 3,58

Tablo 2’e göre deney ve kontrol gruplarının başarı öntesti ve başarı sontesti ortalamaları 

birbirine yakındır. Çalışma öncesi gruplar benzer yapıdadır. 16 soruluk testte her sorunun 

cevabı bir puandır. Çalışmaya katılan öğrencilerin başarı öntesti  ortalamaları 3,07; başarı 

sontesti  ortalamaları 3,84‘tür. Her iki sonuçta öğrencilerin ortalama bir başarı testinden 

geçmelerine yetecek seviyede değildir. Çalışma başında kontrol grubunun ortalaması deney 

grubuna göre biraz daha fazla olmasına rağmen bu küçük fark çalışma sonunda deney grubu 

lehine dönmüştür.

Deney ve kontrol grupları başarı öntesti ve başarı sontesti sonuçları için normal dağılım 

testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3 Başarı öntesti ve Başarı sontesti sonuçları için normal dağılım testi sonuçları

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

istatistik sd p istatistik sd p

Başarı 

öntesti
,21 46 ,00 ,92 46 ,00

Başarı 

sontesti
,24 46 ,00 ,93 46 ,01

Başarı öntesti ve başarı sontesti puanlarının normal dağılıma sahip olmaması (başarı 

öntesti p= 0,003 <0,05 ; başarı sontesti p =0,006 < 0,05) ve grup öğrenci sayılarının T testine 

uygunsuzluğu (Ndeney=22<30; Nkontrol=24<30) sebebiyle veri analizinde parametrik olmayan

testler kullanılmıştır.

Çalışmada uygulanılan başarı öntesti sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun 

arasında fark olup olmadığını öğrenmek amacıyla yapılan Mann-Whitney U Testi sonuçları 

Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4 Deney ve kontrol grupları başarı öntesti sonuçları için Mann Whitney U testi sonuçları

Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P

Deney 22 21,98 483,50
230,50 ,45

Kontrol 24 24,90 597,50

Deney ve kontrol grupları arasında çalışma öncesinde başarı yönünden anlamlı bir fark 

yoktur (p= 0,45>0,05).

Çalışmada uygulanılan başarı sontesti sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun 

arasında fark olup olmadığını öğrenmek amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonuçları 

Tablo 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5 Deney ve kontrol grupları başarı sontesti sonuçları için Mann Whitney U testi 
sonuçları

Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P

Deney 22 25,41 559,00
222,00 ,34

Kontrol 24 21,75 522,00

Deney ve kontrol grupları arasında çalışma sonunda da başarı yönünden anlamlı bir fark 

görünmemektedir (p= 0,34>0,05).
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Çalışmada deney grubuna uygulanan GeoGebra destekli öğretimin başarıya etkisinin 

incelenmesi için Başarı öntesti-Başarı sontesti sonuçlarına göre yapılan Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6 Deney grubu başarı sontesti-başarı öntesti sonuçları için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
sonuçları

Başarı sontesti-

Başarı öntesti
N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z P

Negatif sıra 4 10,00 40,00

2,00 ,045
Pozitif sıra 14 9,36 131,00

Eşit 4
Toplam 22

Tablo 6’ ya göre deney grubu öğrencilerinin başarı sontesti puanları ile başarı öntesti

puanları arasında bindelik dilimde başarı yönünden anlamlı bir fark vardır (p= 0,045< 0,05).

Çalışmada kontrol grubuna uygulanan öğretimin Başarı öntesti-Başarı sontesti

sonuçlarına göre yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7 Kontrol Grubu Başarı sontesti-Başarı öntesti sonuçları için Wilcoxon İşaretli Sıralar 
Testi sonuçları

Başarı sontesti-

Başarı öntesti
N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z p

Negatif sıra 8 9,88 79,00

,99 ,32

Pozitif sıra 12 10,92 131,00
Eşit 4

Toplam 24

Tablo 7’de kontrol grubu öğrencilerinin başarı sontesti puanları ile başarı öntesti

puanları arasında başarı yönünden anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p= 0,32< 0,05).

2. Deney ve Kontrol Gruplarının Matematik Kaygı Durumları

Çalışmada kullanılan Duatepe ve Çilesiz (1999) tarafından geliştirilen “Matematik 

Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” 3 farklı tutumu ölçmektedir. Bunlar; matematiğe karşı ilgi-

sevgi-zevk, güven-korku, matematiğin katılımcıların mesleki hayatlarında ve geleceklerindeki 

önemidir.
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2.1. Çalışma başlangıcında Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Matematiğe Karşı 

Tutumlarının ölçülmesi

Çalışmanın başında uygulanılan matematiğe karşı tutum ölçeği sonuçlarına göre deney 

ve kontrol gruplarının matematiğe karşı tutumları arasında fark olup olmadığını öğrenmek 

amacıyla yapılan Mann Whitney U-testi sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8 Çalışma öncesi deney ve kontrol grupları matematik tutumlarına yönelik Mann-Whitney U Testi 
sonuçları

Tutum Grup N
Sıra 

Ortalaması
Sıra Toplamı U p

İlgi-Sevgi-Zevk
Deney 22 19,14 421,00

2,12 .03Kontrol 24 27,50 660,00

Korku-Güven
Deney 22 23,86 525,00

,18 ,86
Kontrol 24 23,17 556,00

Matematiğin meslek 
hayatlarında ve 

geleceklerindeki önemi

Deney 22 22,57 496,50
,45 ,65

Kontrol 24 24,35 584,50

Çalışma öncesinde sadece İlgi-Sevgi-Zevk tutumlarına göre kontrol grubu lehine anlamlı 

bir fark ortaya çıkmıştır. (p=0,03<0,05).

2.2. Çalışmanın Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Matematiğe Karşı Tutumlarına 

Etkisi

Çalışmanın sonunda uygulanılan matematiğe karşı tutum ölçeği sonuçlarına göre deney 

ve kontrol gruplarının matematiğe karşı tutumları arasında fark olup olmadığının ve 

çalışmanın matematiğe karşı tutumlara etkilerinin öğrenilmesi amacıyla yapılan Mann 

Whitney U-testi sonuçları Tablo 9’da gösterilmiştir.

Çalışma sonunda yapılan matematiğe karşı tutum ölçeğinin bahsi geçen 3 tutum için 

analizleri incelendiğinde; çalışma sonunda deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir (p=0,00< 0,05). Tablo 7 ve Tablo 8 incelendiğinde ilgi-sevgi-zevk düzeyi 

çalışma öncesinde kontrol grubunda daha yüksektir. Buna karşılık çalışma sonunda ilgi-zevk-

sevgi tutumu düzeyleri ölçümünde deney grubu katılımcılarında artış, kontrol grubu 

katılımcılarında düşüş gözlemlenmektedir.
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Tablo 9 Çalışma sonunda yapılan ankete göre deney ve kontrol grupları Matematik tutumlarına 
yönelik Mann Whitney U Testi sonuçları

Tutum Grup N
Sıra 

Ortalaması
Sıra Toplamı U p

İlgi-Sevgi-Zevk
Deney 22 32,48 714,50

4,35 ,00Kontrol 24 15,27 366,50

Korku-Güven
Deney 22 31,25 687,50

3,76 ,00
Kontrol 24 16,40 393,50

Matematiğin meslek 
hayatlarında ve 

geleceklerindeki önemi

Deney 22 30,91 680,00
3,59 ,00

Kontrol 24 16,71 401,00

2.3. Deney grubu ilkanket-sonanket sonuçlarına göre matematik tutumlarının gelişiminin 

incelenmesi

Çalışmada deney grubuna uygulanan İlkanket-Sonanket sonuçlarına göre İlgi-Sevgi-

Zevk tutumlarına yönelik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir.

Tablo 10 Deney grubu matematik tutumları gelişimi için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları

Tutum İlkanket-Sonanket N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z p

İlgi-Sevgi-Zevk

Negatif sıra 0 ,00 ,00

4,11 ,00
Pozitif sıra 22 11,50 253,00

Eşit 0
Toplam 22

Korku-Güven

İlkanket-Sonanket N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z p

Negatif sıra 7 8,50 59,50

1,95 ,05
Pozitif sıra 14 12,25 171,50

Eşit 1
Toplam 22

Matematiğin meslek 

hayatlarında ve 

geleceklerindeki 

önemi

İlkanket-Sonanket N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z p

Negatif sıra 4 7,12 28,50

3,18 ,00
Pozitif sıra 18 12,47 224,50

Eşit 0
Toplam 22



115                                                                                 GEOGEBRA KULLANIMININ ÖNLİSANS MATEMATİK…
                                                  INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF USING GEOGEBRA…

NEF-EFMED Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2014/ NFE-EJMSE Vol. 8, No. 2, December 2014

Tablo 10.’daki verilere göre deney grubu öğrencilerinin korku-güven haricindeki 

matematik tutumlarında son anket puanları lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p= 

0,00<0,05).

2.4. Kontrol Grubu İlkanket-Sonanket Sonuçlarına Göre Matematik Tutumlarının Gelişiminin 

İncelenmesi

Çalışmada kontrol grubuna uygulanan İlkanket-Sonanket sonuçlarına göre İlgi-Sevgi-

Zevk tutumlarına yönelik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 11’de gösterilmiştir.

Tablo 11. Kontrol grubu matematik tutumları gelişimi için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
sonuçları

Tutum İlkanket-Sonanket N
Sıra 

Ortalaması
Sıra Toplamı Z p

İlgi-Sevgi-Zevk

Negatif sıra 17 10,71 182,00

0,92 ,36
Pozitif sıra 7 16,86 118,00

Eşit 0
Toplam 24

Korku-Güven

İlkanket-Sonanket N
Sıra 

Ortalaması
Sıra Toplamı Z p

Negatif sıra 19 13,00 247,00

2,78 ,05
Pozitif sıra 5 10,60 53,00

Eşit 0
Toplam 24

Matematiğin meslek 

hayatlarında ve 

geleceklerindeki 

önemi

İlkanket-Sonanket N
Sıra 

Ortalaması
Sıra Toplamı Z p

Negatif sıra 15 12,27 184,00

1,40 ,16
Pozitif sıra 8 11,50 92,00

Eşit 1
Toplam 24

Tablo 11 incelendiğinde kontrol grubu katılımcılarının çalışma öncesi ve sonrası 

matematik tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. (p >0,05).

3.Deney Grubunun GeoGebra Dinamik Geometri Yazılımına Yönelik Görüşleri
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Deney grubu katılımcılarına çalışma sonrası, bir DGY olan GeoGebra ile ilgili izlenim, görüş 

ve yorumlarının değerlendirilebilmesi için Ogwel (2009) tarafından geliştirilen GeoGebra 

Tutum Ölçeği uygulanmıştır. 12 adet likert tipi anket sorusu ve 2 adet açık uçlu sorudan 

oluşan ölçeğin betimsel analizi yapılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin GeoGebra anketi skor 

sonuçları Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12 GeoGebra Tutum ölçeğinde deney grubu öğrencilerinin skorları

Katılımcılar K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11

Katılımcı 

skorları
51 52 48 21 52 57 56 37 51 56 60

Katılımcılar K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22

Katılımcı 

skorları
51 58 60 56 15 54 58 36 51 52 40

Buna göre; çalışmaya katılan öğrencilerin ilk 12 soru için skor ortalamaları %80’dir 

(48/60). Ankete katılan öğrencilerin %90’ı 60 üzerinden 30 ve üzeri toplam skora sahiptir.

Açık uçlu sorulara verilen cevapların analizi sonucunda öğrenci ifadeleri Tablo 13’deki 

gibi kodlanmış, frekansları verilmiştir.

Tablo 13. GeoGebra Tutum ölçeğinde açık uçlu sorulara verilen cevapların kodları ve 
frekansları

Kodlar Frekans Frekans yüzdesi

İlgi çekici 7 %32

Eğlenceli 7 %32

Bilgisayar destekli olması matematik öğrenmeye uygun 6 %27

Görsel 5 %23

Anlaşılır 5 %23

Keyifli 5 %23

Basit 4 %18

Yazmaya gerek kalmıyor 4 %18

Öğretici 3 %14

Sınıfı bütünleştirici 3 %14

Matematiği sevdirici 2 %9

Esnek 1 %5

Deney grubu öğrencilerinin açık uçlu sorulara verdikleri cevapların kodlanması ile 

ortaya çıkan sonuçlara göre; programın ilgi çekici ve eğlenceli olduğu yönündeki görüşler en 

yüksek frekansa sahiptir (%32). Ayrıca bilgisayar destekli eğitimin matematiği öğrenmeye 
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uygunluğu ve programın kullanım kolaylığı görüşleri belirtilmiştir (%27). Genel olarak deney 

grubu öğrencileri GeoGebra programına karşı pozitif tutumlarda bulunmuş, programı 

kullanmaya istekli davranmıştır. Bunda öğrencilerin yazmaya olan gereksinimlerinin 

azalması, öğrencilerin ara işlemler ile uğraşmadan grafik ve denklemlere ulaşmasının etkili 

olduğu söylenebilir. Bunun yanında programın sınıf içi etkileşimi artırdığı da gözlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada bir DGY olan GeoGebra’nın önlisans seviyesindeki öğrencilerin 

matematik dersi başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi ve öğrencilerin program ile ilgili 

görüşleri incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda GeoGebra programının seçilen örneklem üzerinde başarı 

yönünden anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmektedir. Bu durum öğrencilerin akademik 

başarı seviyelerinin oldukça düşük olmasından kaynaklanmış olabilir. Aynı zamanda 

öğrenciler bilgisayar ortamında yaptıkları çalışmaları çoktan seçmeli olarak hazırlanan başarı 

testine aktaramamış olabilir. Ayrıca DGY kullanılarak ta olsa verilecek eğitimde 

öğrencilerden denklem çözme, koordinatta nokta gösterme vb. gibi temel matematik bilgi ve 

becerilerini yapabilmeleri beklenmektedir. Bu hususta zayıf olan öğrenciler DGY ile işlenen 

derslerde sadece görsel ilişkileri incelerken konunun aslına vakıf olmayı önemsememiş 

olabilir.  

Çalışma analizlerine göre GeoGebra programının deney grubu öğrencilerinin 

matematiğe karşı tutumlarında anlamlı ve pozitif katkıda bulunduğu görülmektedir. Bu durum 

Carter ve Ferrucci (2009), Kutluca ve Zengin (2011), Özdemir (2011) çalışmaları ile 

GeoGebra’nın matematiğe karşı olumlu tutuma sebep olması yönünden benzerlik

göstermektedir. Anket verilerine göre ders esnasında matematiğin görselleşmesi, incelenen 

her 3 tutumda da deney grubu öğrencilerinde olumlu gelişmeler görülmesine neden olmuştur. 

Bu sayede öğrencilerin derse ilgisi artmış, derse karşı sergilenen olumsuz yaklaşımları 

azalmış ve öğrencilerin matematik ile ilgilenmekten zevk aldıkları gözlemlenmiştir. Buradaki 

en önemli etkenler; görsellik ve interaktif kullanımdır (Karaaslan, vd. 2012). Derse, sadece 

geçmek için ilgi duyan öğrenciler bu isteklerini not tutmak ve ders anlatımını dinlemek 

şeklinde gösterirken, bu durum fazla sürmemekte ve ilgi dersin ilerleyen dakikalarında 

azalmaktadır. Ancak GeoGebra ile yapılan öğretimde öğrencilerin merak ve ilgileri ders boyu 

devam etmekte, derste edilgen yapıdan etkin duruma geçmeleri matematik ile kurdukları 

iletişimi duyusal yönden zenginleştirmektedir. Çalışma verilerinde dikkat çeken bir başka 

nokta; çalışma sonunda deney grubu öğrencilerinin tutumlarının pozitif yönde ilerlemesine 
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karşın; başlangıçta matematiğe karşı tutum yönünden deney grubundan daha olumlu görülen 

kontrol grubunun matematiğe karşı tutumlarının çalışma sonunda düşüş göstermesidir. Bu 

duruma matematiğin yığılmalı bir bilim dalı olması ve anlatım tekniğinde ders gören 

öğrencilerin dersin ileriki safhalarında dersten soğuması ve uzaklaşması sebep olmuş olabilir. 

Çalışma sonunda deney grubu öğrencilerinin GeoGebra ile ilgili olumlu görüş ve 

yorumlarda bulundukları görülmüştür. Özellikle programın matematiğin sanal ve yorucu 

yapısına rahatlık ve somutluk getirdiği, öğrencilerin ilgisini çektiği ve öğrencilerin programı 

kullanmaktan keyif aldıkları gözlenmiştir. Gerek araştırma sonuçları gerekse veri toplama 

sırasındaki gözlemler, matematiğin görsel sunumuna olanak sağlayan GeoGebra programının 

hem öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine olanak tanıdığını hem de 

sınıf içi etkileşimi artırıcı bir etkide bulunduğunu göstermektedir.

Çalışma sonuçlarına göre GeoGebra programının öğrenci başarısına anlamlı bir katkı 

yapamamasına neden olarak öğrencilerin mevcut akademik başarı durumlarının düşük olması 

gösterilebilir. 

Öneriler

Türkiye’de olduğu gibi ve Dünya’da da öğrencilerin “zor, anlaşılmaz, zaman alıcı” 

gibi yorumlarına maruz kalan matematik biliminin öğretiminde çağın teknolojisine ve 

günümüz öğrenci profiline uygun yeni metotlar ve programlar kullanılmalıdır. Bu çerçevede 

ele alınan bilgisayar destekli öğretim çalışmalarında önemli bir yer tutan matematik 

yazılımları, hususiyle çalışmanın yöntemini oluşturan GeoGebra programı, eğitimciler 

tarafından matematik öğretiminde dikkate alınmalıdır. 

Matematiğin yığılmalı bilim dalı olduğu göz önüne alındığında öğrencilerin 

matematiğe karşı tutumlarının gittikçe negatif yönde ilerlememesi için matematik öğretiminde 

bu tür matematik yazılımlarının kullanılması faydalı olacaktır.  

Ülkemizde GeoGebra programının eğitimde kullanılması ile ilgili yeterli sayıda 

çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar daha çok ilk ve orta öğretim düzeyinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu konuda yapılacak yeni çalışmaların yükseköğretime yönelik olması 

hem yeni alanların oluşmasına hem de DGY’den yükseköğretim programlarında 

faydalanılmasına fırsat verecektir. Özellikle teknik programlarda öğrenciler aldıkları 

matematik dersinin meslek hayatlarındaki karşılıklarını tam olarak anlayamamaktadır. Bu 

türlü çalışmalar sayesinde öğrencilerin bu konudaki önyargı ve olumsuz tutumlarının 

değişmesi hedeflenmelidir. Konu ile ilgili yeni çalışmaların başarı seviyesi yüksek 
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örneklemlerle denenmesi matematik öğretiminde farklı pencereler açılmasına imkân 

tanıyacaktır.
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Ekler 

Ek 1. Duatepe ve Çilesiz (1999) tarafından geliştirilen “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”

1. Matematik beni korkutmuyor. (1) (2) (3) (4) (5)

2. Matematik sevdiğim dersler arasındadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. Matematik çalışmayı isterim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4. Matematiği hayatım boyunca bir çok yerde kullanacağım. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5. Matematik çalışırken gergin olurum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. Yeni bir matematik problemiyle uğraşırken kendimi rahat hissederim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. Matematiği anlamaya çalışmak zaman kaybıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. Matematik çalışmanın teşvik edici hiç bir yanı yok. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9. Matematik öğrenmek zahmete değer. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10. Matematik problemlerini çözmeye çalışmak bana çekici gelmiyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11. Matematik çalışırken sıra dışı bir soruyla karşılaşınca yanıt bulana kadar uğraşırım. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12. Bu derste öğrendiklerimi günlük hayatta kullanacağımı sanmıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13. Bazı insanların matematikten nasıl bu kadar hoşlandıklarını anlamıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

14. Meslek hayatımda matematiği kullanacağımı düşünmüyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15. Zorunlu olmasam matematik derslerine girmezdim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16. Matematik çalışmaya başlayınca bırakmak zor gelir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

17. Matematiği iyi bilmek çalışma olanaklarımı artıracaktır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18. Matematik derslerinde iyi notlar alabilirim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19. Matematik çalışırken kaygılı olmam. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

20. Matematiksel düşünme yeteneğine sahip değilim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

21. Karşılaştığım problemleri matematik kullanarak çözmek hoşuma gider. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

22. Matematiği anlayamayacağımı düşünüyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

23. Matematik bir bilim değil yalnızca bir araçtır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

24. Derste çözümü yarım kalan matematik sorularıyla uğraşmak bana zevk verir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

25. Matematik derslerinde başarılı olmak benim için önemlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

26. Matematik çalışmak gerektiğinde kendime güvenmem. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

27. Matematik alanında iddialıyım. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

28. Başkalarıyla matematik hakkında konuşmaktan hoşlanmam. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

29. Matematik dersinden zevk alıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

30. Matematiğin adını bile duymak beni huzursuz eder. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

31. Bundan başka matematik dersi almak istemiyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

32. Diğer dersler bana matematikten daha önemli gelir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

33. Matematik kafamı karıştırır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

34. Matematik sıkıcıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

35. Matematik en korktuğum derslerden biridir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

36. Matematik çalışırken kendimi çok çaresiz hissediyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

37. Bu dersin mesleğime hiçbir katkısı yoktur. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

38. Keşke diğer derslerde matematik kullanmam gerekmeseydi. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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Ek 2. Ogwel (2009), Tarafından Geliştirilen GeoGebra Dinamik Geometri Yazılımı (Dgy) Tutum Ölçeği

(1) (2) (3) (4) (5)

1 GeoGebra yazılımı, kullanımı kolay, basit ve kullanıcı dostudur.

2 GeoGebra yazılımı matematiği kolaylaştırmada yararlıdır.

3 GeoGebra yazılımı, etkileyici, ilginç, eğlenceli geldi.

4 GeoGebra yazılımını grafik ve geometrik şekil çizmede ve 

ilişkilendirmede gayet iyi buldum

5 GeoGebra yazılımı matematiği görselleştirmektedir.

6 GeoGebra yazılımı, matematiği anlamada yardımcıdır.

7 GeoGebra yazılımında, kalem kağıt kullanmaya gerek kalmıyor.

8 Bilgisayarıma GeoGebrayı yüklemek istiyorum.

9 GeoGebra araçlarını ve menüsünü kullanırken matematiksel terimleri 

oluşturmak zor olmadı.

10 Görselleştirme ve tasarım çalışmaları için matematik dersine GeoGebra 

Programı entegre edilmelidir. 

11 Matematik eğitiminde GeoGebra yazılımının potansiyeli 

değerlendirilmelidir.  

12 Üst düzey düşünme becerileri için GeoGebra Programı 

değerlendirilmelidir.

13. GeoGebra ile yapılan çalışmalarda özellikle ilgini çeken ve hoşlandığın durumlar nelerdir? 

14. GeoGebra ile yapılan çalışmalarda yapmak istemediğin, hoşlanmadığın durumlar nelerdir? 
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 Abstract – Spatial visualization, frequently used in many stages of daily life, is also an indispensable part of 

mathematics and geometry courses.  There are many definitions of spatial visualization ability and various tests 

have been developed to measure this ability. The aim of this study is to develop a new test for determining the 

spatial visualization ability for students in higher education. For this purpose, a test including 29 items was 

prepared. The developed test’s pilot scheme was applied to 236 students of mathematics and mathematics 

education programs in different two state universities. The data obtained were analyzed by packaged software 

like Iteman 4, SPSS 17.0 and Lisrel8.7. The test, which was developed by discarding two items according to 

results of item analysis, validity and reliability analysis and confirmatory factor analysis, was finalized. The 

Cronbach α coefficient of test was calculated as .84 and RMSEA value of test was calculated as 0,032. 

Key words: spatial visualization, test development, confirmatory factor analysis, item analysis. 
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Summary 
The importance of spatial ability in scientific areas especially in mathematics is 

indisputable. In addition to much variety defining of spatial ability, there are many various 

classifications on this ability. In this classifications mentioned as spatial visualization is 

defined as one of the most important sub-dimensions of spatial ability. Such as spatial ability, 

spatial visualization has also different definitions in the literature. Moreover, in some studies, 

spatial ability is used as spatial visualization concepts interchangeably. McGee (1982) defined 

spatial visualization as a subset of spatial skills “ability of mental manipulation, rotation, 

bending or to translate the inverse image of an object shown in the stimulus”. Fennema and 

Tartre (1985) identify to spatial visualization as “spatial ability tasks that require complex 
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multi-step manipulations of information shown as spatial”. Carroll (1993) denoted spatial 

visualization comprehension, coding and process of mental manipulation of three-dimensional 

shapes. According to Carroll; spatial visualization tasks requires to make connection both 

direction from two-dimensional representation to three-dimensional representations and 

opposite direction. Lappan (1999) described the visualization as "mental coupling of visual 

information".  

The different definitions on spatial visualization ability made this ability measured by 

variable type tests. For example, Yue (2006) used the Purdue Spatial Visualization Test 

(PSVT) in his study. This test was developed by Guay in 1977. In the test, consists of 

questions about three-dimensional surface patterns formed by folding the two-dimensional 

flat-pattern. Linn and Peterson (1985) indicated in their studies, the Embedded Figures and 

Paper tests were used to determine the ability of spatial visualization. The Embedded Figures 

Test developed by Witkin et al (1977), is used for to determine the how effecting of the 

structure while perception of an item of an individual. Paper Folding Test was developed by 

French et al in 1963. In this test, the task of the students; find out the position of the paper 

after opening which folded and holed in various points. Another version of Paper Folding Test 

was developed by Kyllonen et al in 1984. In this test, a square piece of paper folded and the 

folded portion of one or more times of a new part of the opening of the holes have been 

opened state is demanded.  

The beginning of the test development phase, spatial visualization in the literature 

examined and questions were prepared in six categories. In the first of these categories, 

expecting from students to determine of the three-dimensional shape of a curve formed by 

rotation about the plane x-or y-axis. 

In the second category; there are the questions about a cube when is opened there are 

shapes on, the missing shape on the side is left blank after closed. In the third category; 

opposite of the second category, is asked the opened position of a cube cannot be in the 

choices, which is given closed. The questions of fourth category are about to finding non-

uniform shapes of shapes by folding. The questions are taken from "Differential Aptitude Test 

(DAT)", which developed by Bennett et al (1974). Finally, questions of the fifth and sixth 

category; opposite of to the first category, expected from students to determine the given 

three-dimensional shape which formed of the planar curve rotation around the x or y-axis 

respectively.  

http://tureng.com/search/measurement
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Following the preparation of the items which took places in the test, according to expert 

opinions, these items have been made changed according to both formal and question 

statements. In this state, the pilot scheme was applied and on the data obtained from the pilot 

scheme was performed by first item analysis, and then the validity and reliability analysis. 

According to the analysis’ results of obtained data, Cronbach's alpha reliability coefficient 

was found as .84. The test, which was developed by discarding two items according to results 

of item analysis, validity and reliability analysis and confirmatory factor analysis, was 

finalized. According to the results of confirmatory factor analysis was found Comparative Fit 

Index (CFI)= .97, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)= .032 and Goodness 

of Fit Index (GFI)= .90. 

Although the existent of a large number of research studies about different definitions 

and different measurement tools developed on spatial ability and its components, these studies 

are united in this most important point is the importance of this capability. The most 

important point of the studies, although they worked groups of students have different 

characteristics, they were considered by the same test. Considering of this situation, the 

starting point of this study is to determine this ability of the students in mathematics or 

mathematics teaching by the questions of the special field as well as the classic questions. As 

a result of the reliability analysis, the Cronbach alpha coefficient was found as .84. On the 

Validation studies, is the test accepted in the literature and measured by the ability of another 

test (Winter et al, 1989) has been compared. The data obtained from applying the two test 

showed a significant positive correlation, and also the according to the sex factor showed the 

same properties. Thus, try to provide proof for the validity and reliability of this developed 

test. For this purpose the spatial visualization of a 29-item test has been developed, and it 

becomes as the final form as 27-item after validity and reliability analysis. 

 

 

 

 

 



127                                            UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME ÜZERİNE BİR TEST GELİŞTİRME ÇALIŞMASI… 
                                                  TEST DEVELOPMENT STUDY ON THE SPATIAL VISUALIZATION... 

 

NEF-EFMED Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2014/ NFE-EJMSE Vol. 8, No. 2, December 2014 

Uzamsal Görselleştirme Üzerine Test Geliştirme 
Çalışması 
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Özet – Uzamsal görselleştirme, gündelik hayatın birçok aşamasında sıkça kullanılmakla birlikte matematik ve 

geometri derslerinin de vazgeçilmez bir parçasıdır. Uzamsal görselleştirme yeteneği üzerine birçok tanım 

yapılmış bu yeteneğin ölçülmesi amacıyla çeşitli testler geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı uzamsal 

görselleştirme yeteneğini belirlemeye yönelik yeni bir test geliştirmektir. Bu amaçla, 29 maddelik bir test 

hazırlanmıştır. Geliştirilen testin pilot uygulaması farklı iki devlet üniversitesinin matematik ve matematik 

öğretmenliği programlarında öğrenim gören 236 öğrenciyle yapılmıştır. Elde edilen veriler Iteman 4, SPSS 17.0 

ve Lisrel 8.7 paket programlarıyla analiz edilmiştir. Yapılan madde analizi, geçerlik- güvenirlik analizi ve 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre geliştirilen test, iki madde atılarak nihai halini almıştır. Teste ait 

Cronbach α katsayısı .84 ve RMSEA değeri 0.032 olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Uzamsal görselleştirme, test geliştirme, doğrulayıcı faktör analizi, madde analizi. 

DOI No: 10.12973/nefmed.2014.8.2.a6 

Giriş 

İçinde bulunduğumuz çağın getirdiği yenilikler, her alanda olduğu gibi eğitim alanında 

da yeni olanaklar sunmaktadır. Bunlardan biri de, öğrencilerin soyut düşünme becerilerini ve 

yaratıcılıklarını geliştirmeye yöneliktir. Bu anlamda bakıldığında uzamsal yetenek kavramının 

önem kazanması ve bu yeteneğin araştırılmasına yönelik çalışmaların artması da 

kaçınılmazdır. Bireylerin günlük hayatlarındaki birçok aktivede başvurdukları uzamsal 

yeteneğin, bilimsel alanlarda, özellikle matematik alanındaki önemi tartışılmazdır.  

Uzamsal yeteneğe dair birçok farklı tanımlamanın yanı sıra bu yetenek üzerine çeşitli 

sınıflandırmalar da yapılmaktadır. Yapılan sınıflandırmalarda adı geçen uzamsal 

görselleştirme, uzamsal yeteneğin en önemli alt boyutlarından biri olarak tanımlanmaktadır. 
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Uzamsal yetenek gibi uzamsal görselleştirme de literatürde farklı şekillerde ele alınmaktadır. 

Üstelik bazı çalışmalarda Uzamsal Yetenek ile Uzamsal Görselleştirme kavramlarının 

birbirleri yerine kullanıldığına rastlanmaktadır. McGee (1982) uzamsal görselleştirmeyi 

“zihinsel manipulasyon, döndürme, bükme veya resimle gösterilen uyarıcı bir nesnenin tersini 

çevirme yeteneği” şeklinde uzamsal becerilerin bir alt kümesi olarak tanımlamıştır. Fennema 

ve Tartre (1985), uzamsal görselleştirmeyi, “uzamsal gösterilen bir bilginin karmaşık çok 

adımlı manipulasyonlarını gerektiren uzamsal yetenek görevleri” olarak tanımlamışlardır. 

Carroll (1993), uzamsal görselleştirmenin; kavrama, kodlama ve üç boyutlu şekillerin zihinsel 

manipulasyon süreci olduğunu belirtmiştir. Carroll’ a göre uzamsal görselleştirme görevleri, 

iki boyutlu gösterimlerden üç boyutlu gösterimlere ve tam tersi yönde ilişki kurabilmeyi 

gerektirir. Lappan (1999) ise görselleştirmeyi “görsel bilgiyi zihinsel kavrama” olarak 

tanımlamıştır. Olkun ve Altun (2003), uzamsal görselleştirmeyi 2-Boyutlu ve 3-Boyutlu 

nesneler ve bu nesnelere ait parçaların uzayda hareket ettirilmesi sonucu oluşacak yeni 

durumların zihinde canlandırılabilmesi yeteneği olarak tanımlanmıştır.   

 Literatürde Uzamsal Görselleştirme Yeteneği Üzerine Geliştirilen Testler 

Uzamsal görselleştirme yeteneği üzerine farklı tanımlamalar yapılması bu yeteneğin 

farklı türde testlerle ölçülmesine yol açmıştır. Örneğin, Yue (2006) çalışmasında, Purdue 

Uzamsal Görselleştirme Testi (PSVT) kullanmıştır. Purdue Uzamsal Görselleştirme Testi 

1977 yılında Guay tarafından geliştirilmiştir. Testte, iki boyutlu düz örüntünün katlanarak 

oluşturduğu 3 boyutlu yüzey modellerine ilişkin sorular yer almaktadır. 

Linn ve Peterson (1985) çalışmalarında uzamsal görselleştirme yeteneğinin belirlenmesi 

amacı ile Gömülü Şekiller (Embedded Figures) ve Kağıt Katlama (Paper Folding) testlerini 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Witkin ve arkadaşları (1977) tarafından geliştirilen Gömülü 

Şekiller Testi, bireyin bir maddeyi algılamasının, onun içinde bulunduğu yapıdan nasıl 

etkilendiğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Test üç bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde verilen 7 şekil ile teste başlangıç aşamasında bireyi hazırlamak amaçlanmıştır. Bu 

bölüm, alıştırma amaçlı olduğu için değerlendirme kısmında dikkate alınmamaktadır. İkinci 

ve üçüncü bölümde verilen toplam 18 soruda karmaşık şekiller verilerek bu şekillerin 

içerisinden istenilen basit şeklin bulunması görevleri yer almaktadır. 
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Kağıt katlama testi ise French ve arkadaşları (1963) tarafından geliştirilmiştir. Bu testte 

öğrencilere düşen görev; katlanarak, üzerindeki çeşitli noktalardan delikler açılan bir kağıdın 

açıldıktan sonraki halini belirleyebilmeleridir.  

Kağıt katlama testinin bir diğer versiyonu Kyllonen vd. (1984) tarafından 

geliştirilmiştir. Bu testte, kare şeklindeki bir kağıt parçasının bir veya daha çok kez 

katlanmasıyla ve katlı kısımlarından delikler açılmasıyla oluşan yeni parçanın açılmış halinin 

bulunması istenilmektedir.   

Literatürde yer alan bir diğer uzamsal görselleştirme testi “Dailey Mesleki Testi (1965)” 

dir (Eliot & Smith, 1983). Bu testte şekillerin açık ve kapalı durumları verilerek aynı şekle ait 

durumların eşleştirilmeleri istenilmektedir. Monash Uzamsal Görselleştirme Testi (1977)’ nde 

ise küp oluşturma, çeşitli uzunluk karşılaştırmaları türünde sorular yer almaktadır (akt. Eliot& 

Smith, 1983).  

Uzamsal görselleştirme testlerine son olarak vereceğimiz örnek “Middle Grades 

Mathematics Project: Spatial Visualization” testidir. Bu test,  ilköğretim II. Kademe için 

A.B.D.’de gerçekleştirilen “Middle Grades Mathematics Project” adlı proje için hazırlanmış 

ve Winter, Lappan, Philips ve Fitzgerald (1989) tarafından geliştirilmiştir. Test 15 sorudan 

oluşmaktadır. Her sorunun 5 yanıt şıkkı bulunmaktadır. Test soruları genel olarak birim 

küplerden oluşturulmuş yapıların izometrik görünümlerine ek olarak, sağdan, soldan, önden 

ve arkadan görünümlerine dair sorular içermektedir. Ayrıca yine bu testte, küplerden 

oluşturulan yapıların kuş bakışı görünümünün özel bir kodlaması olan MAT planı soruları yer 

almaktadır. Bu testler hakkında özet bilgi vermek adına her bir teste ait örnek soru Tablo 1’ de 

verilmiştir.  

Uzamsal Görselleştirme Yeteneğini Geliştirmeye Yönelik Yapılan Etkinlikler 

Christou ve arkadaşları (2007), 2D ve 3D uzamsal görselleştirme ve muhakeme 

yeteneklerini geliştirmek için uygun 3D nesnelerin özelliklerini taşıyan dinamik ve interaktif 

bilgisayar uygulamalarının gerekliliğini savunmuşlardır. Bu amaçla, geliştirdikleri dinamik 

geometri yazılımı (Cubix Editor) ile öğrencilerin görsel düşünme becerilerini 

geliştirilebileceğini vurgulamışlardır. 

Rafi vd. (2008), çalışmalarında uzamsal görselleştirme yeteneği eğitiminde eğitim 

yönteminin etkisini araştırmışlardır. Çalışma kapsamında öğrenciler 2 deney grubu ve bir 

kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır. Birinci deney grubu etkileşim tabanlı, 

ikinci deney grubu animasyonla geliştirilmiş ortamlar ile kontrol grubu ise geleneksel 
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yönteme göre eğitim almışlardır. Çalışma sonunda, eğitim yöntemlerinde en çok ilerlemenin 

etkileşim tabanlı ortamda, orta dereceli ilerlemenin animasyon tabanlı ortamda görüldüğü, 

geleneksel yöntemde ise ilerleme görülmediği sonucuna varmışlardır. 

 

Tablo 1   Uzamsal Görselleştirmeye Yönelik Geliştirilen Testlerden Soru Örnekleri 

Purdue Uzamsal 
Görselleştirme Testi 

Yandaki soruda açık hali verilen cismin 
belirlenmesi istenilmektedir. 

Gömülü Şekiller 
Testi 

Yanda örnek bir parçası verilen gömülü 
şekiller testinde, yanıtlayıcılardan üstte 
verilen şekillerden her birinin, alttaki 
kompleks şekillerin içinde bulunması 
istenmektedir. 

 

 

Kağıt Katlama Testi 
(French et al, 1963) 

Sağ tarafta görülen kağıt katlama 
testinde ise, katlanmış halde verilen 

kağıdın katlanmamış halinin 
belirlenmesi istenilmektedir. 

 

 

Kağıt Katlama Testi 
(Kyllonen et al,1984 ) 

Kağıt katlama testinin bir diğer 
versiyonu olan bu testte yukarıdaki 
sorulara benzer sorularının yanı sıra iki 
ya da daha çok kez katlanmış halde 
verilen kağıdın işaretli noktalardan 
delinmesi sonrasında açık halinin 
belirlenmesi istenmektedir. 

            Solution 

 

Dailey Meslek Testi 

Bu testte şekillerin açık ve kapalı 
durumları verilerek aynı şekle ait 
durumların eşleştirilmeleri 
istenilmektedir. 

 

 
Monash Uzamsal 

Görselleştirme Testi 
 

Yandaki soruda verilen küpün cisim 
köşegeni belirtilmiş ve aynı cisim 
köşegenine sahip kaç adet küp 
oluşturulabileceği sorusu yöneltilmiştir. 

 

Middle Grades 
Mathematics Project: 
Spatial Visualization 

Testi 

Yandaki soruda yapının sağ ön köşesine 
ait görünüm verilerek arkadan 
görünümünün belirlenmesi istenilmiştir. 
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Gillespie (1995, akt. Idris, 2005) grafik mühendisliği öğrencileriyle yaptığı yarı 

deneysel çalışmasında, üç boyutlu modellerle yapılan öğretimin üç boyutlu uzamsal 

görselleştirme becerilerinin gelişmesine etkisini incelemiştir. Çalışma kapsamında hazırlanan 

üç boyutlu modelleme eğitimi ile öğrencilere, 10 haftalık bir eğitim verilmiştir. 

Değerlendirme aşamasında uygulanan testlerden elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre, 

deney grubunun görselleştirme becerilerinde kontrol gruplarına nazaran anlamlı bir artış 

gözlemlenmiştir. 

Uzamsal Görselleştirme Yeteneğinin Cinsiyete Göre İncelenmesi 

Uzamsal görselleştirme yeteneğinin cinsiyete göre anlamlı fark gösterdiği üstelik bu 

farkın erkekler lehine olduğu birçok çalışmayla ortaya konulmuştur. Örneğin, Rafi vd. (2008) 

tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, uzamsal görselleştirme yeteneğinin erkek 

öğrencilerde kız öğrencilerden daha yüksek düzeyde olduğu vurgulanmıştır. Maccoby ve 

Jacklin (1974) ise matematik performansını,   farklı bilişsel becerileri cinsiyet değişkeni 

açısından inceledikleri çalışmalarında, uzamsal görselleştirmenin erkek öğrenciler lehine 

anlamlı fark gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Üstelik bu farkın ilköğretim düzeyinde 

bulunmazken ergenlik düzeyinde ortaya çıkmasının belirlenmesi, çalışmanın bir diğer önemli 

sonucudur.  

McGee (1982), genel anlamda uzamsal yeteneğin cinsiyete göre farklılık göstermesini 

dört nedene dayandırmıştır. Bu nedenler: çevresel, genetik, hormonal ve nörolojik faktörler 

olarak belirlenmiştir. Burada adı geçen hormonal faktörler östrojen ve androjen 

hormonlarından kaynaklı faktörlerdir. McGee’ nin bu çalışması kapsamında, yüksek androjen 

hormon düzeyinin, erkeklerde düşük uzamsal yetenek düzeyine işaret ettiği belirlenmiştir. 

Yine nörolojik faktör adı altında belirtilen bir diğer etken, beyin yarımkürelerinin gelişimiyle 

ilgilidir.   

Literatürde yer alan uzamsal görselleştirmenin cinsiyete göre anlamlı farklılık 

gösterdiğini destekleyen çalışmaların yanı sıra bazı çalışmalar bu durumun aksini iddia 

etmektedir. Burin vd. (2000); uzamsal görselleştirme görevlerindeki çözüm stratejileri ve 

cinsiyet değişkenlerini inceledikleri çalışmalarında, uzamsal görselleştirme görevlerinde 

cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmadığını öne sürmüşlerdir. Benzer sonuç Linn ve 

Peterson (1985)’ ın çalışmalarında da elde edilmiştir. Sözü edilen çalışmaya göre, uzamsal 

görselleştirme yeteneğinin cinsiyetler arasındaki farkı çok küçük ya da sıfır düzeyindedir.  
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Bu çalışmanın amacı, literatürde yer alan testlerden farklı olarak matematiksel bağlamın 

dahil edildiği yeni bir uzamsal görselleştirme testi geliştirmektir. Bu amaçla incelenen diğer 

uzamsal görselleştirme testlerinde yer alan sorular temel alınarak farklı kategorilerde sorular 

hazırlanmıştır. Çalışmanın amacına yönelik oluşturulan kategorilerde, eğriler ve bu eğrilerin 

eksenler etrafında döndürülmesiyle oluşan üç boyutlu şekiller arasında ilişki kurulması 

istenilerek uzamsal görselleştirme yeteneğine farklı bir yaklaşımda bulunulmuştur. 

Yöntem 

Çalışmanın bu kısmında, geliştirilen ölçme aracına ve geliştirme sürecine yönelik 

bilgiler verilmiştir. 

Ölçme Aracı  

Test geliştirme aşamasının başlangıcında, literatürde yer alan uzamsal görselleştirme 

testleri incelenerek 6 kategoride soru hazırlanmıştır. Bu kategorilerin ilkinde öğrencilerden 

düzlemdeki bir eğrinin x- veya y- ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşacak üç boyutlu şekli 

belirleyebilmeleri beklenmektedir.  

 

Şekil 1   Birinci Kategori İçin Örnek Soru 

İkinci kategoride, açık halinde üzerinde şekiller bulunan bir küpün kapalı durumunda 

boş bırakılan herhangi bir yüzüne gelecek şeklin bulunmasına yönelik sorular yer almaktadır. 

 

  

 
 
  

 
Şekil 2   İkinci kategoriye örnek bir soru 

 
Üçüncü kategoride ise ikinci kategorinin aksine kapalı hali verilen bir küpün açık 

halinin verilen şıklardan hangisi olamayacağının belirlenmesi istenilmiştir.  
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Şekil 3   Üçüncü kategoriye örnek bir soru 
 

Dördüncü kategoride yer alan sorular, düzgün olmayan şekillerin katlanmasıyla oluşan 

şekillerin bulunmasına yöneliktir. Burada yer alan sorular Bennett vd. (1974) tarafından 

geliştirilen “Differential Aptitude Tests (DAT)” adlı testten alınmıştır. 

 

 

Şekil 4    Dördüncü kategoriye örnek bir soru 
 
Son olarak beşinci ve altıncı kategoride yer alan sorularda, öğrencilerden beklenen, 

birinci kategorinin aksine, verilen üç boyutlu şeklin hangi düzlemsel eğrinin sırasıyla x veya 

y- ekseni etrafında döndürülmesiyle oluştuğunu belirlemesidir.  

 

 
 

Şekil 5    Beşinci ve altıncı kategoriye örnek bir soru 

Çalışma Grubu 

Testin pilot uygulaması, Ankara ilinde yer alan iki devlet üniversitesinin matematik ve 

matematik öğretmenliği programlarında öğrenim gören toplam 236 öğrenciyle 

gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri ve akademik başarı durumları dikkate 

alınmamıştır.  

Test Geliştirme Süreci ve Analiz 
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Testte yer alması düşünülen maddelerin hazırlanmasının ardından, uzman görüşleri 

doğrultusunda bu maddelerde, gerek şekilsel olarak gerekse soru ifadelerinde değişiklikler 

yapılmıştır. Bu haliyle testin pilot uygulaması yapılmış ve pilot uygulamadan elde edilen 

verilere ilk olarak madde analizi, daha sonra ise geçerlik- güvenirlik analizleri uygulanmıştır.   

Bulgular ve Yorumlar 

Araştırma kapsamında geliştirilen Uzamsal Görselleştirme testinin, madde analizi, 

geçerlik ve güvenirlik analizlerine yönelik bulgular şu şekildedir: 

Uzamsal Görselleştirme Testinin Madde Analizine Yönelik Bulgular 

Madde analizi sonuçlarına göre, maddeler arasında en düşük güçlük değeri 0.27, en 

yüksek değeri 0.66 olarak belirlenmiştir. Diğer maddeler ise 0.34 ile 0.72 arasında değişim 

göstermektedir. Buna göre testin orta güçlükte olduğu söylenebilir. Madde ayırıcılık gücü en 

düşük maddenin bu değere ait katsayısı 0.24, en yüksek maddenin ise 0.64 dür. Diğer 

maddelere ait değerler ise 0.31 ile 0.61 arasında değişim göstermektedir. Bu analize ait diğer 

sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.  

 
Tablo 2   Uzamsal Görselleştirme Testi Madde Analizi Sonuçları 

 Madde Sayısı 29 

Uygulanan Kişi Sayısı 236 
Ortalama 19.86 
Standart Sapma 5.697 
Basıklık             -0.755 
Çarpıklık 0.383 
Ortalama madde güçlüğü 0.492 

Ortalama madde ayırt ediciliği 0.573 

 
 
 
 
 

 

 

Uzamsal Görselleştirme Testinin Güvenirlik Çalışmasına Yönelik Bulgular 

Hazırlanan teste ait maddeler, gelen cevaplar doğrultusunda 1- 0 şeklinde ikili 

(dichotomously) puanlanmıştır. Veri toplama araçlarının güvenirlik çalışmasında Cronbach α 

iç tutarlılık katsayıları göz önünde bulundurulmuştur. Literatürde ikili puanlamada KR- 20 

tekniğinin kullanılması zorunluluğu üzerinde durulsa da tüm maddelerin 1-0 puanlandığı 
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durumda KR- 20 ile Cronbach α katsayılarının aynı sonucu verdiği bilinmektedir (Cronbach, 

1951). 

Çalışma kapsamında geliştirilen uzamsal görselleştirme testine ait Cronbach α 

içtutarlılık katsayısı .84 olarak elde edilmiştir. 

Uzamsal Görselleştirme Testinin Geçerlik Çalışmasına Yönelik Bulgular 

Bu kısımda uzamsal görselleştirme testinin geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla yapılan 

çalışmalar yer almaktadır. Çalışmanın yapı geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla araştırmacılar 

tarafından geliştirilen Uzamsal Görselleştirme testi ile literatürde aynı yapıyı ölçtüğü kabul 

edilen bir başka test bulunarak bu testler arasındaki korelasyona ve araştırmalarda belirtilen 

özelliklerin geliştirilen testte de sağlanıp sağlanmadığının kontrolü yapılmıştır.  

Literatürde Yer Alan Diğer Testlerle Karşılaştırmaya Yönelik Bulgular 

Uzamsal görselleştirme testinin (UGT) yapı geçerliğine kanıt oluşturmak amacıyla 

Winter vd. (1989) tarafından hazırlanan “Uzamsal Görselleştirme Testi (UGT*)” çalışma 

grubunda yer alan öğrencilerden 128’ ine uygulanmıştır.  

 

Tablo 3   Geliştirilen ve Literatürde Yer Alan Uzamsal Görselleştirme Testleri 
Arasındaki Korelasyon Analizi 

  UGT* UGT 
UGT* Pearson Korelasyon 1 .667** 

Sig (2 Yönlü)  .000 
N 128 128 

UGT Pearson Korelasyon .667** 1 
Sig (2 Yönlü) .000  
N 128 128 

 
Analiz sonucuna göre, geliştirilen Uzamsal Görselleştirme Testi ile Winter vd. (1989) 

tarafından geliştirilen Uzamsal Görselleştirme Testi arasında .66 düzeyinde pozitif ve anlamlı 

bir ilişki elde edilmiştir.  

Geçerlik çalışmalarının diğer kısmında, literatürde bu testlerin uygulandığı gruplara 

ilişkin sonuçların, geliştirilen test için de geçerli olup olmadığı sorusu üzerinde durulmuştur.  

Vandenberg ve Kuse (1978) ve Hamilton (1995, akt. Alias vd, 2002) çalışmalarında 

erkeklerin, kızlara nazaran uzamsal görselleştirme yeteneklerinin daha üst düzeyde 

olduklarını belirtmişlerdir. Ben-Chaim vd. (1988), çalışmalarında erkek öğrencilerin uzamsal 
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görselleştirme becerilerinin kız öğrencilere göre daha iyi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Benzer sonuca Baenninger ve Newcombe (1995)’ un çalışmalarında da ulaşılmıştır.  

Bu çalışma kapsamında geliştirilen testlerin cinsiyete göre bir farklılık gösterip 

göstermediği farklılık varsa hangi grup lehine olduğunun belirlenmesi amacıyla verilere,  

bağımsız gruplarda t- testi uygulanmıştır. Buna göre elde edilen analiz sonuçları şu şekildedir: 

 

Tablo 4   Uzamsal Görselleştirme Testinin Cinsiyete Göre İncelenmesi 

 Varyansların Eşitliği 
için Levene Testi 

Ortalamaların Eşitliği için t-testi 

 
F Sig. t df 

Sig 
(2-yönlü) 

Ortalama 
Farkı 

Farkın Std. 
Hatası 

Varyanslar eşit kabul 
edildiğinde 

2,639 .106 -11.540 229 .000 -7.357 .638 

Varyanslar eşit kabul 
edilmediğinde 

  -10.995 134.137 .000 -7.357 .60091 

 
Tablo 4’den elde edilen analiz sonuçlarına göre, çalışma kapsamında geliştirilen 

uzamsal görselleştirme testinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği üstelik bu farkın 

erkek öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. 

Doğrulayıcı Faktör Analizine Yönelik Bulgular 

Geçerliğe kanıt sağlamak amacıyla yapılan son işlem teste uygulanan Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) dir. Doğrulayıcı faktör analizi uygulamasında, faktörleştirme 

tekniklerinden Maksimum Olasılık Faktör Analizi (Maximum Likelihood Factor Analysis) 

kullanılmıştır. Lawley tarafından 1940’ larda geliştirilen bu teknik, evrenden çekilen gözlenen 

korelasyon matrisi örneğinin en yüksek hesaplanan yük değerleri olasılığında, faktör yükleri 

için evren değerlerini tahmin eder. Maksimum olasılık faktör analizi, aynı zamanda, faktörler 

ve değişkenler arasındaki kanonik korelasyonu en yüksek büyüklüğe çıkartır (Tabachnick& 

Fidel, 2001;akt. Çokluk vd., 2010). Bu analizin önemli bir avantajı, veri setinde göstergeler 

arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenebilmesi için, nasıl daha iyi faktör çözümlemeleri 

yapılabileceğine ilişkin istatistiksel değerlendirmelere olanak sağlamasıdır (Çokluk vd., 

2010). Ancak maksimum olasılık faktör analizi, değişkenler için çok değişkenli normal 

dağılım sayıltısını gerektirir ve veri seti bu sayıltıyı karşılamıyorsa çarpıtılmış ve güvenilir 

olmayan bir sonuç verebilir (Brown, 2006; akt. Çokluk vd., 2010).  
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Bu bilgilere dayanarak, çalışma kapsamında kullanılan veri toplama aracına 

uygulanacak doğrulayıcı faktör analizi öncesinde, bu testin uygulanmasıyla elde edilen 

verilerin normallik sayıltısını karşılayıp karşılamadıkları incelenmiştir.  

Tablo 5   Uzamsal Görselleştirme Testinin Normallik Sayıltılarına Yönelik Analizi 

        t 
N  235 
Normal Parametreleri Ortalama 15.40 

Std. Sapma 6.427 
Uç Farklılıklar Mutlak .075 

Pozitif .075 
Negatif -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.154 
Sig (2- yönlü) .139 

 
Tablo 5’ de yer alan Tek Örneklem Kolmogorov-Smirnov analiz sonuçları 

incelendiğinde elde edilen p değerinin >0.05 olması nedeniyle, bu testten elde edilen verilerin 

normallik sayıltısını sağladıkları belirlenmiştir.  

Normallik sayıltısının sağlanmasının ardından, uygulanan doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda elde edilen uyum indeksleri şu şekildedir: 

 

Tablo 6   Uzamsal Görselleştirme Testi için Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 Uyum İyiliği İstatistikleri 
Comparative Fit Index (CFI) 0.91 
Root Mean Square Residual (RMR) 0.015 
Goodness of Fit Index (GFI) 0.86 
Non-Normed Fit Index (NNFI) 0.93 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.042 

 
Analiz sonucunda elde edilen  modifikasyon önerileri doğrultusunda χ2’ ye önemli katkı 

sağlaması nedeniyle 8. ve 16. maddelerin testten çıkarılması, ayrıca 6. ve 7. maddelerin 

birbirlerine bağlanması uygun görülmüştür. Buna göre son durumda uyum indeksleri; CFI= 

0.97, RMR= 0.014, GFI= 0.90, NNFI= 0.96 ve RMSEA= 0.032 olarak elde edilmiştir. Son 

durumda elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde; NNFI= 0.96, RMR=0.015, CFI= 0.97 ve 

RMSEA= 0.035 indeksleri bu model için mükemmel uyuma; GFI= 0.90 değeri ise iyi uyuma 

işaret etmektedir (Hooper et al., 2008; Sümer, 2000; Jöreskog &Sörbom, 1993, akt. Çokluk 

vd., 2010).  
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Uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonrasında elde edilen yol şeması şu şekildedir: 

 
Şekil 6   Uzamsal Görselleştirme Testi İçin Yol Şeması 

Sonuç ve Tartışma 

Uzamsal yetenek ve bileşenleri üzerine farklı tanımlamaların yapıldığı ve farklı ölçme 

araçlarının geliştirildiği çok sayıda araştırma yapılmış olsa da bu çalışmaların üzerinde 

birleştiği en önemli nokta bu yeteneğin önemidir.  

Yapılan araştırmalarda dikkat çeken en önemli nokta, çalışılan öğrenci gruplarının farklı 

özelliklere sahip olmasına rağmen aynı test ile değerlendirilmeleridir (Khaing vd. 2013, 

Mäntylä, 2013). Bu çalışmanın çıkış noktası olan bu durum göz önünde bulundurularak 

matematik öğretmenliği ya da matematik bölümlerinde okuyan öğrencilerin klasik uzamsal 

görselleştirme sorularının yanı sıra matematik alanına özgü sorularla da bu yeteneğinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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Bu amaçla geliştirilen 29 maddelik uzamsal görselleştirme testi, farklı iki üniversitenin 

matematik ve matematik öğretmenliği programlarında öğrenim gören toplam 236 lisans 

öğrencisi ile gerçekleştirilen bir çalışmayla ortaya konmuştur. Yapılan güvenirlik analizi 

sonucunda, ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .84 olarak elde edilmiştir. Geçerlik 

çalışmalarında ise, testin literatürde yer alan ve aynı yeteneği ölçtüğü kabul edilen diğer bir 

test (Winter vd., 1989) ile karşılaştırması yapılmıştır. İki testin uygulanmasıyla elde edilen 

veriler arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon olduğu görülmüş, ayrıca cinsiyet faktörü göz 

önüne alındığında testler aynı özellikleri göstermişlerdir. Bu sayede, geliştirilen testin geçerlik 

ve güvenirliğine kanıt sağlanmaya çalışılmıştır.  

Öneriler 

Bu çalışmaya konu olan test, öğrencilerin uzamsal görselleştirme yeteneklerini 

belirlemek amacıyla, matematiksel bağlam da dahil edilerek geliştirilmiştir. Bu çalışma 

doğrultusunda yapılacak araştırmalarda, öğrencilerin uzamsal yeteneklerini farklı bir 

yaklaşımla değerlendirmelerinin sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca bu çalışma kapsamında 

geliştirilen testten yola çıkılarak araştırmacılara,  farklı alanlara özgü ve uzamsal yeteneğin 

farklı bileşenlerini konu edinen testler geliştirmeleri önerilmektedir. 
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Introduction 

Current curriculum reform movements in the world (CMEC, 1997; NRC, 2000; MEB, 

2013; QCA, 2005) emphasized the construction of knowledge by individuals. This new 

approach to learning and many other fundamental changes in the instruction are theoretically 

grounded in constructivism.  

Constructivist view of learning has become the most powerful theory during the last 

three decades (Ernest, 1993; Tobin, 1993). Piaget’s genetic epistemology is highly effective in 
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the construction of constructivism, which emphasized that knowledge cannot be separated 

from knowing. According to constructivist point of view, knowledge cannot be transferred 

into the students; instead students construct their own knowledge. Constructivism mainly  

involves two principles; psychological and epistemological. Psychological principle explains 

that knowledge cannot be directly transferred from teachers to students. Students do not 

receive knowledge in a passive way; instead they construct their own meaning.  

Epistemological principle is about reality. In constructivism, reality is determined in a 

subjective way. Since individual constructs knowledge in a subjective way, outside reality 

either does not exist or if exist cannot be known by the individual. Therefore, reality is 

determined in a personal or subjective way (von Glasersfeld, 1990). Constructivist puts the 

notion of viability in place of outside reality. Rather than searching for the absolute truth, 

constructivism searches for usefulness and viability of knowledge.  

The paradigm of constructivist epistemology has inevitable implications in the 

instructional designs (Tenenbaum, Naidui Olugbemiro, Jegede, & Austin, 2001). These 

implications are apparently incompatible with the philosophy of traditional teaching and 

learning. Jonassen (1991) argues that constructivist learning environments should include the 

following elements; 

1. Based on the learning context, a real world environment should be presented. 

2. Realistic approaches should be provided to solve real-world problems. 

3. The role of the instructor should be a guide. 

4. Content should be presented by giving multiple representations and perspectives.   

5. Instructor and students should discuss the goals and objectives. 

6. The learning environment and materials should be presented in a way that they 

facilitate learners to interpret the multiple perspective of the content.  

7. Learners should be owner and mediator of the learning process.  

Since constructivism depicts that knowledge is constructed by the individuals through 

experiences and prior knowledge instead of receiving directly from teachers, the role of 

teachers in classroom have to change dramatically. Watts and Jofili (1998, p.175) defined the 

characteristics of constructivist teachers as follows: (a) giving value to the quality of learning 

instead of quantity and focusing on the learner not the subject; (b) promoting social 

interactions, providing meaningful experiences, and helping learners elaborate on their prior 

knowledge; (c) monitoring and evaluating learning process, and establishing learning 

environments that encourage learners to learn in productive ways; and, (d) encouraging “a 

plural, tentative and contingent view of scientific knowledge”.  
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Teachers have critical roles in creating constructivist learning environments. Therefore 

teacher education and professional development programs aim to give necessary knowledge 

and skills to pre- and in- service teachers to implement constructivist principles in their 

classrooms. Even so teachers especially novices have some problems in the implementation of 

constructivist principles in their classrooms. In the literature there are some studies 

investigating the constructivist learning environments. However, most of these studies 

conducted with only teachers (Ocak, 2012), only students (Ozkal, Tekkaya, Cakiroglu, 2009) 

or only pre-service teachers (Uzuntiryaki, Boz, Kirbulut, & Bektas, 2010). This study is 

believed to be helpful since it takes teachers, students and pre-service teachers’ into 

consideration concurrently.  

The main aim of this study is to examine an implementation of constructivism in 

elementary school science lessons via the eyes of pre-service teachers, in-service teachers and 

students. Principles of constructivism are highly emphasized in the national curriculum 

reform movements (Ministry of National Education [MNE], 2005; 2013) in parallel with the 

National Science Education Standards (NRC, 1996). However, Baviskar, Hartle and Whitney 

(2009) noted that the implementation of constructivism is highly dependent on the teachers’ 

understanding, since it is the theory about learning not teaching. Therefore misunderstandings 

and misapplications related to its implementation in the classrooms are inevitable. To this end 

this study aimed to explore (i) in-service science teachers’ beliefs about constructivism and 

(ii) how the learning environment was considered by in-service teachers, students and pre-

service teachers.   

Methodology 

A qualitative research method specifically case study was employed in this study 

(Bogdan & Biklen, 2007; Patton, 2002). A qualitative case study is “an intensive, holistic 

description and analysis of a single instance, phenomenon, or social unit” (Merriam, 1988, 

p.21). Yin (1994) defines case study as “an empirical inquiry that investigates a contemporary 

phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon 

and context are not clearly evident” (p.13).  

Participants 

The participants were 3 in-service science teachers working in 3 different public high 

schools with middle socio-economic status , 3 pre-service elementary school science teachers 

and  9 7th grade elementary school students. Students were attending the in-service science 

teachers’ science lessons (3 students were attending the first in-service science teacher, 3 
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students were attending the second in-service science teacher and the others were attending 

last in-service teacher). Students were selected purposefully with respect to their achievement 

in science lesson. The authors asked the in-service teachers to divide the students in 3 

categories as high, middle and low achievers with respect to their grades in science lesson, 

and from the list based on students’ achievement levels we randomly selected 1 student for 

each category. The same procedures were conducted for the other 2 in-service teachers’ 

students. 

The pre-service teachers (2 females and 1 male) have observed the in-service teachers’ 

science lessons which are totally 14 hours during a one semester. These pre-service teachers 

were taking a “constructivist science education and its application” course from the 

elementary science education department of a public university in their last year of 4- year 

teacher certification program. In the first year, they are required to take general chemistry, 

principle physics, and mathematics courses. Following year courses are the complementary of 

the previous one (such as organic and analytical chemistry, optics and modern physics) and 

two education courses (instructional principles and methods and science and technology 

curriculum). Students take physiology, genetic and biotechnology, geology and environment 

sciences courses plus more education courses in the third year (educational statistics, 

laboratory application in science, methods of scientific research, measurement and 

assessment). The last year courses are mainly related to education (school experience, 

guidance, classroom management, instructional technology and material development). Also 

in the last year, students should take two elective courses among the alternatives (nature of 

science, constructivist science education and its application, misconceptions in science 

education, project based science teaching, history of science, problem based science teaching, 

technology in science education etc.). When they participated in this investigation, all of the 

participants were almost at the end of the constructivist science education and its application 

course.  The in-service science teachers (2 women, 1 man) have teaching experiences varying 

from 6 to 21 years. They graduated from a 4 year elementary school science teaching 

program. The detailed description of the characteristics of the participants is given in Table 1 

and Table 2. 
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Table 1  Characteristics of In-service Teachers (IST) 

 

Gender Age Teaching 
experience  

Faculty of 
graduation Courses given  School of 

working 

Number of courses 
related with 
constructivism  
taken in the 
university 

Attendance of 
in-service 
training  related 
with 
constructivism 

IST1* Female 30 6 year Education Science 
lesson 

Public 
school  

2 No 

IST2** Female 44 21 year Education Science 
lesson 

Public 
school 

0 No  

IST3*** Male 38 17 year Education Science 
lesson and 
Technology 
and Design 

Public 
school 

0 Yes (once) 

* In-service teacher 1 ; ** In-service teacher 2; *** In- service teacher 3 
 

Table 2  Characteristics of Pre-Service Teachers (PST) 
 

 Gender Age GPA (out of 4) Grade for “constructivist science education and 
its application” course 

PST 1* Female 22 3.12 AA 
PST 2** Female 23 3.08 AA 
PST 3*** Male 21 3.22 BA 

* Pre- service teacher 1; ** Pre- service teacher 2; *** Pre- service teacher 3 
 

Data Collection Tools 

The data were collected through semi-structured interviews constructed by the 

researchers for in-service teachers, pre-service teachers, and students (See Appendix I). The 

researchers adopted the main protocol with respect to students and both in- and pre-service 

teachers. The individually conducted interviews were lasted about 30 minutes. The interview 

questions were prepared in a way that they trace the elements of constructivist learning 

environment argued by Jonassen (1991). When necessary, some additional probing questions 

were asked to the participants.  

 

Data Analysis 

In order to analyze the data, first, the data gathered from the semi-structured interviews 

were transcribed. Then, the codes were assigned to meaningful data segments in line with the 

purpose of the study. Codes like “linking daily life”, “textbook”, “active”, “cooperative 

learning” were drawn from the data to organize the beliefs of the participants. After that, these 

codes were categorized to generate meaningful categories such as “presentation of content”, 

“role of student”, “learning environment” reflecting beliefs on constructivism.  
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Results 

Case 1: The classroom of the IST1 

According to IST1, constructivism is a theory about learning. She noted that according 

to constructivism knowledge is constructed by individuals and students’ misconceptions are 

the basis of instruction. Moreover, she defined learning as an acquisition of new knowledge. 

In Table 3, the interview results about IST1 class were presented. In general, it can be said 

that she knew the contemporary views about learning and constructivism. Moreover, she tried 

to apply her pedagogic knowledge to her teaching. However, the views of the pre-service 

teachers and students indicated some contradictions with IST1. It is clear that she tried to 

organize some activities to activate the students, but contrary to this aim, the pre-service 

teachers agreed that the activities made students bored. Actually, in the following excerpt, 

PST1 explained this contradiction; 

“It seems that she was aware of the importance of eliciting students’ prior 

knowledge. She tried different techniques such as concept maps and pre-tests for 

this. But she cannot do anything with them. She conducted these activities as a 

tradition to start the lesson. The students seemed bored during these activities... ” 

The role of the teacher in the class was asked to the students and pre-service teachers. 

Contrary to the claims of IST1, they agreed that she was not a guide in the class. According to 

the students, she acted like an expert in the class. Similarly, pre- service teachers indicated 

that she drew an authoritarian figure. The following excerpt (from the middle achiever student 

in IST1’s class) is an example for the claims of the students and pre-service students. 

“I think she is an expert in the class. She begins the lesson by stating the day’s 

topic. Then, we generally form groups and do some activities. The activities are 

prepared by the teacher before the lesson. She forms groups of 4-5 and tells what 

we should do. During the activity, she warns us to stay with the task. We have no 

choice to decide group members or the activity to do. Everything is arranged by 

the teacher beforehand.”    

Although the students perceived the teacher as an expert in the class, they thought that 

they were active in the class. They stated that they did group work, discussed about the topic, 

did homework etc. On the contrary, the pre-service teachers except PST2 (she said students 

were active in a way that they followed the instructions) thought that the students were 

passive in the class. PST1 and PST3 agreed that the students were not mentally active; they 

were only doing what they were supposed to do. They followed the instructions and they 

came to conclusion that teacher expected. 
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The in-service teachers and pre-service teachers were in a consensus that the decisions 

about the objectives were taken according to the curriculum. The students noted that the 

objectives were determined by the teacher. Actually, it can be said that their view about the 

expert role of teacher in the class is supported by this idea.  

When the learning environment was asked about, the classroom teacher mentioned an 

environment that was consistent with constructivism (democratic learning environment, using 

inquiry, discussion, group work). The pre-service teachers confirmed that the teacher used all 

the teaching strategies she mentioned. It is interesting to note that although the high achiever 

student found the learning environment enjoyable, the low and the middle achievers described 

it as exhaustive and boring, respectively. The following excerpt was taken from the low 

achiever student: 

“In the lessons we have many things to do. Although the teacher explains all the 

steps and rules, sometimes I confused. To discuss, to state opinion, to do group 

work, to write, to read....that is to much for me. So, I feel exhausted at the end of 

the lesson… ” 

 

Case 2: The classroom of the IST2 

The IST2 was not sure about the meaning of constructivism. She mentioned that the 

curriculum reforms had emphasized the importance of constructivism in science teaching. She 

concluded from the discussions with her colleagues about curriculum that it may be related to 

the use of different instructional strategies which take students to the centre. When her view 

about learning was asked, she defined it as linking new knowledge to existing knowledge and 

using them to solve real-life problems. The detailed information about the interview results 

was seen in Table 4.  

 
Although her view about constructivism was not comprehensive, her definition of 

learning is compatible with the contemporary views of learning. All of the participants stated 

that she began lessons by considering students’ previous knowledge. Also they all agreed that 

she used daily life examples to explain the subject. The students and pre-service teachers said 

that she presented numerical problems at the end of the lesson (The classroom teacher called 

these problems as real world problems).   

Except PST1, all the participants thought that the teacher was a guide during the 

instruction. For instance, the classroom teacher explained her role as: 
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“I know that in the learning process students should be active. My role in this 

process is to create the most suitable environment with daily life examples, real 

world problems...... I never teach the subject by reading from book or writing on 

the board. I want my students to learn the concepts in their mind. During their 

knowledge construction I can only guide them.” 

 

However, PST1 said that she acted as an expert in the class. She justified her view by 

stating that the classroom teacher had an implicit learning outcome in her mind. Through the 

lesson, all the activities and discussion aimed to accomplish her learning goal. “... although 

she seems to behave as a guide, actually her role is more than that” 

From Table 4, we can conclude that students were active in the class. Moreover, the in- 

service teacher and pre-service teachers accepted that the decision about the objectives is 

taken with respect to the curriculum. However, PST1 and PST3 commented that the teacher 

considered students’ prior knowledge. The following excerpt was taken from PST3: 

“Of course it is impossible to ignore the curriculum in determining objectives. 

The teacher follows the curriculum in general. However, she makes some 

arrangements in the sequence of the objectives and the time allocated for them 

with respect to students’ previous knowledge. For instance, there is an objective 

like students know the properties of first 20 elements of the periodic table. When 

she noticed that the students were already familiar with the concept, she 

mentioned the properties of periodic table although there is not such an objective 

in the curriculum. ” 

The pre-service teachers said that concept maps and cooperative learning strategies 

were used in the classroom although these strategies were not referred by the teacher. 

Moreover, the strategies such as group work (pair work) and inquiry were mentioned by the 

in-service teacher and pre-service teachers. It is interesting to note that although the in-service 

and pre-service teachers described learning environment as disciplined, the students said it 

was friendly, motivating and relaxing. For example, the high achiever student defined the 

classroom environment as: 

 “I really do not realize when the lesson begins and ends, the time goes very 

quickly....I never feel tired at the end of the lesson, and on the contrary I feel 

recovered. I feel myself very good during the lesson........it is like a theraphy….I 

learn much things and enjoy.. ” 
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Case 3: The classroom of the IST3 

The IST3 defined constructivism as a student centered approach. He mentioned that 

unlike behaviourist learning theories, constructivism depicts that knowledge is constructed by 

students individually by using their previous knowledge. According to him, learning is the 

acquisition of new knowledge. The interview results about IST3’s class were given in Table 

5. As he participated an in-service training related to new curriculum, he was aware of the 

meaning of constructivism. However, it is seen that his view about learning was more in line 

with behaviourism. The notable point in the data about IST3 is that all the categories emerged 

from the pre-service teachers interview results were the same and the categories emerged 

from the students’ interview results were very similar. When the definition of concept was 

asked to the participants all of the pre-service teachers mentioned that the teacher defined 

concepts, gave daily life examples, solved questions and assigned projects. In students’ 

answers, using textbooks was very prominent. For example, in the following excerpt of the 

low achiever student this finding is clearly seen: 

“.....the teacher starts lesson by saying the day’s topic from the textbook.....at the 

end of the lesson we solve questions from the book......he gives homework to us 

from the textbook... ”  

Unlike the other participants, the classroom teacher claimed that he linked the new 

concepts with students’ prior knowledge and used different representations in presenting the 

subjects. When he was asked what kind of representations he used in the class, he said that 

“I know it is important to consider all students having different intelligences. 

Some of them (students) can learn by pictures, some other by graphics and some 

others by videos or models. So, I try to use as much form as possible when 

explaining the concept.”  

 
Regarding teacher role, all of the pre-service teachers thought that he was active and the 

in-service teacher and students indicated that he was an expert in the class. Therefore,  it can 

be said that their views were compatible in a way that the teacher’s role was not in agreement 

with constructivism. Furthermore, the pre-service teachers and the high and middle achiever 

students noted that the students had a passive (listener) role in the class. On the contrary, the 

low achiever student and the IST3 claimed that the students were active in the class.   
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Similar to the other teachers’ classes, the IST3 and the pre-service teachers thought that 

the objectives were determined with respect to the curriculum, and the students thought that 

the teacher determined the objectives. 

All of the pre-service teachers appreciated that the classroom environment was 

democratic and the teacher used group work and experiments during the instruction. The 

students also admitted that they did group work and made experiments. However, the IST3 

claimed that he used inquiry and cooperative learning. The most contradictory result is seen in 

the students’ answers about learning environment. The low achiever student described the 

environment as worrying and nervous, the middle achiever described as boring, and the high 

achiever as joyful. 

 

Discussion 

Constructivism has been accepted as a major philosophy that drives current reform 

efforts in science education (Sampson, Enderle & Grooms, 2013). The literature presents 

variety of studies aimed to investigate constructivist learning environments in different 

contexts. Wilson (1996) defines a constructivist learning environment as “a place where 

learners may work together and support each other as they use a variety of tools and 

information resources in their guided pursuit of learning goals and problem-solving activities” 

(p.5). This study aimed to investigate how the same learning environment is perceived by in-

service teachers, pre-service teachers and students from a constructivist perspective. 

Unlike many other studies aiming to evaluate learning environments (especially 

constructivist learning environments) by using likert type scales (Tenenbaum, Naidu, Jegede, 

& Austin, 2001), in this study, the data were collected through the interviews.  Individual type 

responses to open ended questions generate themes in greater detail than those obtained from 

traditional multiple choice instruments (Neuendorf, 2002). Therefore, the questionnaires or 

interviews such as those in this study allow researchers to produce deeper insights. Moreover, 

this study is unique in that the authors attempted to evaluate a classroom by using multiple 

data sources coming from the classroom teacher, pre-service teachers and students. The 

general tendency of the learning environment research is to get data from only one of the 

groups of these subjects. The classroom observation period (one semester) of in-service 

teachers also makes this study valuable since the results presented in the literature based on 

the data collected from in-service teachers after one or two hour observation period.    
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The results of the interviews indicated that the experienced teacher, IST2, who had not 

participated any in-service training have limited understanding about constructivism. 

However, her implementation was compatible with the constructivism in all categories except 

“decision about objectives”.  According to constructivism, teacher and students should 

discuss the goals and objectives; however it is clear that she decided the objectives based on 

the curriculum. 

It is not unexpected that the relatively inexperienced teacher, IST1 has the most 

compatible view about learning and constructivism with the contemporary view and she has 

much knowledge about the constructivist teaching strategies. However, the data from pre-

service teachers and students pointed that the teacher could not succeed in the 

implementation.  Moreover, a similar failure in the implementation (not that much) was 

observed in the classroom of the teacher who have participated training about constructivism. 

Therefore, it can be concluded that both the courses taken before the graduation and the in-

service training had a positive effect albeit not to the extent we had hope.  

Finally, it is worth to mention that the evaluations of the pre-service teachers and 

students are parallel in general and they are quite different from those of the in-service 

teachers. This finding illustrates that the in-service teachers’ intentions and thoughts and their 

actual classroom practice may not be compatible. The relationship between teachers’ beliefs 

and their classroom practices is not straightforward. The literature presents some evidence 

that teachers’ classroom practices are parallel with their beliefs (Crawford, 2007; Richmond 

& Anderson, 2003). On the contrary, there are some studies showing a discrepancy between 

teachers’ beliefs and their practices (Moss & Kauffman. 2003; Uzuntiryaki, Boz, Kirbulut, & 

Bektas, 2010).  There might be some factors affecting how teachers transfer their beliefs into 

practice in classroom, such as school culture, culture of the classroom, the nature of the 

curriculum, and assessment techniques (Jenkins, 2000; Lederman, 1992; Munby et al. 2000).  

 

Recommendation  

Without any doubt, there is an ample evidence that classroom environment is very 

important in students’ learning (Fraser, 1998) and suitable learning environment can promote 

achievement and attitudes of students (Fisher, Henderson & Fraser, 1995). This study aims to 

determine how different students, in-service teachers and pre- service teachers perceive the 

same classroom environment. Further researches can be done to determine characteristics of 

successful classroom environment. 

NEF-EFMED Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2014/ NFE-EJMSE Vol. 8, No. 2, December 2014 



ÇETİN, P. S., KAYA, E. & GEBAN, Ö.                                                                                                                     157  

Although this research achieved its aim, there were some unavoidable limitations. 

Firstly, the research was conducted with a very small sample size because volume of data 

makes data analyses procees very labor intense. More subjects representing different cases 

may enhance the generalizability of the results. Secondly, only the interviews were used to 

gather data. Other data sources such as observation, field notes, lesson plans may enrich our 

results.  
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Appendix 1. Interview Questions  

 

In-service teachers’ interview questions 

1. What is learning according to you? 

2. What do you know about constructivism?   

3. How do you present the content in your classes? 

4. What are the roles of the teacher and the students in your classroom? 

5. How do you determine the goals and objectives of the lesson? 

6. How is the learning environment created in your classes? 

 

Pre-service teachers’ interview questions 

1. How does the teacher (IST1, IST2, and IST3) present the content in the classes? 

2. What are the roles of the teacher and the students in the classroom (of IST1, IST2 and 

IST3)? 

3. How does the teacher ((IST1, IST2, and IST3)) determine the goals and objectives of the 

lesson? 

4. How is the learning environment created in the classes (of IST1, IST2 and IST3)? 

5. If you have a constructivism scale from 1 to 10(1 represents the class having least 

constructivist elements and 10 represents the class having most constructivist elements), what 

is your point for the classes (of IST1, IST2 and IST3)? 

 

Students’ interview questions 

1. How does the teacher present the content in the classes? 

2. What are the roles of the teacher and the students in the classroom? 

3. Does the teacher take your ideas in determining the goals and objectives of the lesson? 

4. How is the learning environment created in the classes? 
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Öğrencilerin, Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin 
Yapılandırmacı Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri  
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 Özet – Bu çalışma, ilköğretim fen dersindeki yapılandırmacılığa dayalı uygulamaları öğretmen adayları, 

öğretmenler ve öğrencilerin bakış açılarından incelemeyi hedeflemiştir. Bunun için nitel araştırma yöntemi ve 

özellikle durum çalışması kullanılmıştır. Katılımcılar 3 farklı devlet okulunda çalışan 3 öğretmen, 3 ilköğretim 

fen bilgisi öğretmen adayı ve her bir öğretmenin sınıfından 3’er kişi olmak üzere toplam 9 yedinci sınıf 

öğrencisidir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Her bir görüşme yaklaşık 30 dakika 

sürmüştür. Verileri analiz etmek için öncelikle katılımcıların görüşmeleri çözümlenmiştir. Öğretmen adayları, 

öğretmenler ve öğrencilerin yapılandırmacılığa dayalı uygulama hakkındaki görüşleri 5 kategori açısından 

incelenmiştir. Bu kategoriler içeriğin sunumu, öğretmenin rolü, öğrencinin rolü, hedeflere karar verme ve 

öğrenme ortamıdır. Elde edilen sonuçlar katılımcıların uygulamaları farklı şekillerde değerlendirdiğini 

göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: yapılandırmacılık hakkında görüşler, öğretmen adayları, öğretmenler, ilköğretim fen öğretimi 

DOI No: 10.12973/nefmed.2014.8.2.a7 

 

Genişletilmiş Özet 
Yapılandırmacı öğrenme  son yıllardaki en güçlü öğrenme teorilerinden birisidir. 

Piaget’nin genetik epistemolojisi yapılandırmacılığın oluşmasında önemli bir katkı 

sağlamıştır. Psikolojik ve epistemolojik prensipleri içeren yapılandırmacılığa göre, bilgi 

öğrenciye transfer edilemez, öğrenci kendi bilgisini yapılandırır. Bu süreçte öğretmenler 

yapılandırmacı öğrenme ortamları yaratmadaki önemli bileşenlerdir. Bu yüzden, öğretmen 

eğitimi ve hizmet içi eğitimler öğretmen adaylarına ve öğretmenlere bu konuda gerekli bilgi 

ve becerileri vermeyi hedeflemektedir. Alanyazında yapılandırmacı öğrenme ortamlarını 
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inceleyen araştırmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu araştırmaların çoğu ya 

öğretmenlerle, ya öğretmen adaylarıyla ya da öğrencilerle yapılmıştır.  

Bu çalışmanın amacı ise, ilköğretim fen sınıfındaki yapılandırmacı uygulamayı hem 

öğretmen adaylarının, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin bakış açılarından incelemektir.  

Yöntem 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi ve özellikle durum çalışması kullanılmıştır. 

Katılımcılar 3 farklı devlet okulunda çalışan 3 öğretmen, 3 ilköğretim fen bilgisi öğretmen 

adayı ve her bir öğretmenin sınıfından 3’er kişi olmak üzere toplam 9 yedinci sınıf 

öğrencisidir. Öğrencilerin seçiminde fen derslerindeki başarıları dikkate alınmıştır. 

Öğretmenlerden öğrencileri başarı seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük olmak üzere 3 

kategoriye ayırmaları istenmiş ve her bir kategoriden bir öğrenci rastgele seçilmiştir. Aynı 

işlem diğer iki öğretmenin sınıfında da yapılmıştır. Öğretmen adayları, öğretmenlerin 14 

saatten oluşan bir dönemlik fen derslerini gözlemlemiştir. Öğretmen adayları bu süreçte  bir 

devlet üniversitesinin 4 yıllık eğitim fakültesindeki öğrenimlerinin son yılındaydılar ve 

“yapılandırmacı fen eğitimi ve uygulamaları” isimli bir dersi alıyorlardı. Öğretmenler ise fen 

eğitiminde 6 ile 21 yıl arasında değişen deneyime sahiplerdi ve hepsi 4 yıllık fen eğitimi 

programından mezunlardı. Bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından öğretmenler, 

öğretmen adayları ve öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşmelerle 

toplanmıştır. Her bir görüşme yaklaşık 30 dakika sürmüştür. Verileri analiz etmek için 

öncelikle katılımcıların görüşmeleri çözümlenmiş, sonra, çalışmanın amacına bağlı olarak 

anlamlı veri grupları için kategoriler belirlenmiştir.  

Bulgular 

Öğretmen adayları, öğretmenler ve öğrencilerin yapılandırmacılığa dayalı uygulama 

hakkındaki görüşleri 5 kategori açısından incelenmiştir. Bunlar içeriğin sunumu, öğretmenin 

rolü, öğrencinin rolü, hedeflere karar verme ve öğrenme ortamıdır. 1. öğretmene göre, 

yapılandırmacılık bir öğrenme teorisidir ve öğrenme bilginin öğrenciler tarafından 

yapılandırılmasıdır. Öğretmen adayları ve öğrenciler öğretmenin söylediğinin aksine, onun 

sınıfta bir rehber olarak değil de, daha ziyade bir uzman ya da otorite olarak rol aldığını 

düşünmektedirler. Öğrenciler, sınıf içinde yaptıkları etkinliklere dayanarak derste aktif 

olduklarını, öğretmen adayları (bir tanesi hariç) ise öğrencilerin sınıfta zihinsel yönden aktif 

olmadıklarını sadece kendilerinden yapılmasını istenen şeyleri yaptıkları için aslında pasif 

olduklarını iddia etmektedirler. Hem öğretmen hem de öğretmen adayları hedeflerle ilgili 

kararların müfredata göre alındığını söylerken öğrenciler bu hedefleri öğretmenin belirlediğini 
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düşünmektedirler. Öğrenme ortamına ilişkin olarak ise, yine hem öğretmen hem de öğretmen 

adayları yapılandırmacılığa uygun bir ortamdan bahsetmektedirler. Başarı seviyesi yüksek 

öğrenci bu öğrenme ortamını eğlenceli bulurken, başarı seviyesi orta ve düşük öğrenciler bu 

ortamı sıkıcı bulmuşlardır. 2. öğretmen yapılandırmacılığın anlamını tam olarak bilmediğini 

ancak yapılandırmacılığın öğrencileri merkeze alan bir anlayış getirdiğini söylemektedir. 

Öğretmen adayları ve öğrenciler bu öğretmenin derse, öğrencilerin eski bilgilerini ortaya 

çıkararak başladığı konusunda hemfikirdir. Öğretmen adaylarından biri dışında diğer 

katılımcılar bu öğretmenin rolünü rehber olarak tanımlamışlardır. Katılımcılar öğrencilerin 

derslerde aktif olduğunu düşünmektedirler. 3. öğretmen öğrenmeyi yeni bilgi kazanmak 

olarak tarif ederken, yapılandırmacılığı öğrencinin bilgiyi yapılandırması olarak 

tanımlamıştır. Öğretmenin konuyu işlerken kavramların tanımını verdiği, günlük hayattan 

örnekler kullandığı, sayısal soruları çözdüğü katılımcılar tarafından bahsedilmiştir. Öğretmen 

ve öğrenci rolleri ile ilgili sorulan görüşme sorularına farklı cevaplar alınmıştır. Öğretmen, 

öğrenciler ve öğretmen adayları öğrenme ortamını deneylerle desteklenen ve grup çalışmasına 

uygun bulduklarını dile getirmişlerdir.    

Sonuç ve Tartışma 

Yapılandırmacı bir öğrenme ortamının öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrenciler 

tarafından nasıl algılandığını araştırmayı hedefleyen bu çalışmada yapılan diğer çalışmalardan 

farklı olarak veriler likert tipi ölçekler yerine görüşmelerle toplanmıştır. Böylece, konu 

hakkında daha ayrıntılı bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca, bir sınıf ortamı öğretmen, öğretmen 

adayı ve öğrenci olmak farklı veri kaynakları kullanılarak değerlendirildiği için de bu çalışma 

önem taşımaktadır. Dahası, sınıf gözlemi sadece birkaç ders boyunca değil bir dönem 

boyunca yapılmıştır. Görüşme sonuçları, herhangi bir hizmet içi kursa katılmayan deneyimli 

öğretmenin (2 nolu öğretmen) yapılandırmacılık hakkında kısıtlı bir anlamaya sahip olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte bu öğretmenin hedefler hakkında karar alma kategorisi 

dışındaki kategorilerde yapılandırmacılıkla uyumlu olduğu görülmektedir. Daha tecrübesiz 

olan 1 nolu öğretmenin ise öğrenme ve yapılandırmacılıkla ilgili görüşlerinin daha gelişmiş 

olması ve yapılandırmacı öğretim teknikleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olması şaşırtıcı 

değildir. Bununla birlikte bu öğretmenin sınıfındaki öğrenciler ve sınıfı gözlemleyen 

öğretmen adayları uygulamada öğretmenin başarılı olmadığını düşünmektedir. 

Yapılandırmacılıkla ilgili hizmet içi kursa katılan diğer öğretmende de benzer bir başarısızlık 

gözlenmiştir. Öğretmen adayları ile öğrencilerin değerlendirmeleri genelde paralel olmakla 

birlikte öğretmenlerin değerlendirmelerinden oldukça farklıdır. Bu bulgu, öğretmenlerin 

hedefleri ve düşünceleri ile gerçekte sınıfta yaptıkları uygulamaların uyumlu olmadığını 
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göstermektedir. Alanyazında öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarının görüşleri ile paralel 

olduğunu gösteren çalışmalar olduğu gibi paralel olmadığını gösteren başka çalışmalar da 

vardır. Öğretmenlerin görüşlerini sınıf içinde uygulamaya dönüştürmelerini etkileyebilecek 

okul kültürü, sınıf kültürü, müfredatın doğası ve değerlendirme teknikleri gibi faktörler vardır. 

Sınıf ortamı öğrenci başarısını etkileyen önemli bir faktördür. O yüzden bu çalışma aynı sınıf 

ortamının öğretmen, öğretmen adayı ve öğrenci açısından nasıl farklı algılandığını ortaya 

çıkarmayı hedeflemiştir. Bununla birlikte çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Çalışma küçük 

bir örneklem ile gerçekleştirilmiş ve veriler sadece görüşmeler yoluyla toplanmıştır.  
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 Abstract – The aim of this study is to find out elementary 6-8 grades teachers' views on assessment and 

evaluation methods, frequency of use and their level of adequacy in these methods. Data were collected through 

a questionnaire developed by the researchers in this survey study. Population of the study is composed of 1470 

primary teachers teaching at grades 6 to 8 in Erzurum city center. A sample of 474 teachers selected on the basis 

of voluntary participation out of the population. At the stage of data analysis, the mean of views of teachers 

about adequacy level and frequency of the use of assessment and evaluation methods were calculated. In order to 

test the relationship between adequacy level and frequency of the use of assessment and evaluation methods, the 

Sperman's rho was used. Furthermore, in order to analyze effects of genders and branches on adequacy level and 

frequency of occurrence in assessment and evaluation, Mann Whitney U test, in order to analyze effects of years 

of teaching experience Kruskal Wallis H tests were used. Results indicate that teachers feel themselves 

compatible in the use traditional assessment and evaluation methods compared to alternative approaches. It is 

also found that there is a positive and significant relationship between frequency of use and level of adequacy 

related to assessment-evaluation methods. Moreover, it is also determined that frequency of use and level of 

adequacy related to assessment-evaluation techniques and methods changes according to year of teaching, 

gender and branch. 

Key words: Traditional assessment and evaluation, alternative assessment and evaluation, questionnaire, survey, 

teachers. 
DOI No: 10.12973/nefmed.2014.8.2.a8 

 

 

                                                 
* Corresponding author: Fatih YAZICI, Aşık Yaşar Reyhani Secondary School, Erzurum, TURKEY. 
 
E-mail: fatyaz@mynet.com 
 
Note: This study is a part of Fatih YAZICI MSc thesis. 



165                                                      İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME… 
                                                 ELEMENTARY 6-8 GRADES TEACHERS' FREQUENCY OF USE… 

 

Summary 

Purpose and Significance 

The purpose of this study is to find out elementary 6-8 grades teachers' views on assessment 

and evaluation methods, frequency of use and their level of adequacy in these methods. 

Assessment and evaluation is day to day routines of teachers. However, together with the 

developments in educational sciences practices of assessment and evaluation are changing. It 

is important to see how teacher are inclined to adopt new developments in assessment and 

evaluation together with the implementation of new curriculums. This study identifies the 

teachers’ use of traditional and alternative assessment and evaluation methods together with 

their views on how they feel themselves competent with these methods.  

Methods 

 Survey method, a non-experimental quantitative research, is employed as the research 

method. Total of 474 teachers working at the primary schools in the Erzurum City center were 

selected on the basis of voluntary participation out of total of 1470 teachers. The study was 

carried out at 2011-2012 educational year, and teachers who teach at grades 6 to 8 were 

participated the study from 68 different primary schools (11 schools from Aziziye, 31 schools 

from Yakutiye and 26 schools from Palandöken districts). Data were collected through a 

questionnaire developed by the researchers. Quantitative data were analyzed through 

descriptive and inferential statistical and the results are presented descriptively. To analyze 

the effect of gender and branch on frequency and efficiency of using assessment and 

evaluation methods, Mann Whitney U test is used; and to analyze the effect of years of 

teaching experience on frequency and efficiency of using assessment and evaluation methods, 

Kruskal Wallis H test is used. Besides, to test the relationship between the frequency and 

efficiency of using assessment and evaluation tools and methods Spearman’s rho is used. 

Results 

By comparing the traditional and alternative assessment and evaluation methods, it is 

understood that the participants prefer to use traditional methods more commonly. It is seen 

that the teachers’ perception on their competencies of the traditional assessment and 

evaluation methods is higher than on alternative assessment and evaluation methods. There is 

a positive and meaningful relationship between the level of competency and frequency of 

using all assessment and evaluation methods. Besides, it is determined that, the competency 
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and frequency of using some of the assessment and evaluation methods differentiates with the 

years of teaching experience, gender and branch. 

Discussion and Conclusion 

According to the data, it is understood that the lack of knowledge and experience on the 

alternative assessment and evaluation methods cause teachers to feel less competent on these 

methods and thus cause less use of these methods. Because of this, especially to spread the 

use of alternative methods, the teachers should be provided much training facilities with these 

methods. For this, the teachers should be given in-service training, support should be taken 

from experts and the colleagues should discuss their opinions about this. Also, it can be useful 

if the researchers who will study on assessment and evaluation, make interviews and 

observations about competency and frequency on using alternative assessment and evaluation 

methods, and obtain information about the reasons of the lack of competency and frequency 

on using alternative assessment and evaluation methods. 
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İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-
Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve 

Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi 
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Özet – Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin 

kullanım sıklıklarını ve yeterlik düzeylerini tespit etmektir. Nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan tarama 

yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada veri toplama amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ‘‘İlköğretim 6-8 

sınıflardaki branş öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma durumları anketi’’ kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Erzurum il merkezi ilköğretim okullarındaki 6-8 sınıflarda görevli 1470 branş öğretmeni 

oluşturmaktadır. Olasılıklı (tesadüfî) olmayan örnekleme yöntemlerinden elverişlilik örneklemesi kullanılarak 

oluşturulan örneklem ilköğretim 6-8 sınıflarda görevli 474 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin analiz 

aşamasında, öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlere ilişkin kullanım sıklıkları ve yeterlik 

düzeyleri hakkındaki görüşlerinin ortalamaları hesaplanmış, kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyi arasındaki 

ilişkinin analizinde Sperman rho korelâsyonu testinden faydalanılmıştır. Ayrıca kullanım sıklığı ve yeterlik 

düzeyi üzerinde cinsiyet ve branşın etkisini incelemek üzere Mann Whitney U testi, kıdemin etkisini incelemek 

için de Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğunun geleneksel ölçme-değerlendirme yöntemlerini daha çok kullandıkları ve bu konuda kendilerini 

daha yeterli hissettikleri ortaya çıkmıştır. Bunun yanında ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine 

ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca 

öğretmenlerin bazı ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik 

düzeylerinin kıdeme, cinsiyete ve branşa göre farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Geleneksel ölçme-değerlendirme, alternatif ölçme-değerlendirme, anket, tarama, öğretmen. 
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Giriş 

Bir takım becerilerin kazanılması yaşam boyu ezberlemeyi değil, bilgiye ulaşma, 

ulaşılan bilgiyi kullanma ve eski bilgilerden yola çıkarak yeni bilgiler üretmeyi 

gerektirmektedir (Toptaş, 2011). Bu şartlarda, öğrencilerin düşünme becerilerini ve 

yaratıcılığını geliştirmeyen, onları ezberciliğe yönelten öğretim programlarının faydalı 

olmadığı açıkça görülmektedir. Bu durum, öğrencinin bireysel özelliklerini dikkate alan, 

onların sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlayan ve yaparak-yaşayarak öğrenmesini 

destekleyici ortamlar oluşturarak yaşam boyu öğrenmeyi savunan çağdaş bir öğretim 

programı oluşturmayı gerekli kılmaktadır. 

Son yıllarda öğretim programlarında yapılan değişiklikler, öğretim programının tüm 

öğelerine yansımış olmakla beraber ölçme değerlendirme boyutunda da çok çeşitli yöntem ve 

tekniklerin kullanılmasının yolunu açmıştır. Çünkü yeni oluşturulan öğretim programlarında 

dile getirilen yapılandırmacı anlayışa göre her öğrenci bilgiyi doğrudan değil, kendi zihninde 

daha önceden var olan bilgiler aracılığıyla farklı şekillerde anlamlandırır. Dolayısıyla 

öğrenciler bilgiyi anlamlandırma sürecinde farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle 

öğrenmelerde bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğretme ve öğrenme 

stratejileri benimsenmiştir. Buradan yola çıkarak değerlendirme boyutunda da öğrencilerin 

yalnızca davranışlarına ya da ortaya koydukları ürüne bakılarak değerlendirilmesi yeterli 

olmayacaktır. Böyle bir değerlendirmenin yanında öğretim sürecinin başından sonuna kadar 

olan her evrede sıklıkla, öğrencinin gelişim düzeyini, kişisel ve sosyal davranışları ne ölçüde 

kazandığı, problem çözme, akıl yürütme, eleştirel, analitik, bilimsel, yaratıcı ve sorgulayıcı 

düşünme gibi becerileri ne düzeyde kazandığını belirlemeye yönelik bir yol izlenmesi daha 

doğru olacaktır (Özdemir, 2009). Bu nedenle ölçme ve değerlendirmede; öğrencilerin bilgi, 

beceri ve tutumlarını sergilemeleri için çoklu değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır. 

Sadece yazılı ve sözlü sınavlarla öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi uygun 

değildir. Bu tür geleneksel ölçme ve değerlendirmeler belirli bir zamanda ve mekânda, 

öğrenciyi gerçek yaşamdan soyutlayarak, o davranışın öğrencide var olup olmadığına tek bir 

açıdan bakılarak yapılmaktadır. Ancak çocukların yaşam becerilerini uygulama düzeyleri 

farklıdır. Bazı çocuklar eleştirel düşünmede ileri düzeydeyken, bazıları yaratıcılıkta, bazıları 

da kişisel gelişimlerini tanıma ve izlemede başarılı olabilirler (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 

2009a). Dolayısıyla kullanılacak ölçme ve değerlendirme teknikleri öğrencileri tüm yönlerden 

yoklamalı ve eğitim-öğretim süreci içinde sıklıkla yapılmalıdır.  
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Geleneksel ölçme-değerlendirme yaklaşımında öğrenciler öğretim sürecinden çok 

öğretim ürünü ön planda tutularak bir birtakım özelliklere sahip olma durumuna göre 

sınıflandırılmakta ve ölçme değerlendirme işi süreç başında ya da sonunda uygulanarak 

öğretim sürecinden farklı bir yere oturtulmaktadır. Oysa yapılandırmacı eğitim anlayışıyla 

oluşturulmuş bir programda ölçme ve değerlendirme, yalnızca süreç başında ya da sonunda 

olmayıp süreç boyunca sık sık yapılarak öğrencinin tüm yönlerden yetenek ve başarısını 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Alternatif ölçme ve değerlendirme uygulamalarının 

öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor özelliklerini ölçmede en iyi yol olduğuna, 

öğrenci başarısı ve motivasyonunu arttırdığına, üst düzey düşünme, problem çözme ve 

yaratıcılık becerilerini geliştirdiğine inanılmaktadır (Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2006). 

Bu nedenle daha çok sayıda ve çeşitte alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniği 

kullanılmaya başlanmıştır (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007). Bunun yanında yeni oluşturulan 

öğretim programları, geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tamamen göz ardı 

etmeyip, geleneksel ve alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin bir arada kullanılması 

gerektiğini savunmaktadır. Ancak programda, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önüne 

alarak onların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerini tümüyle değerlendiren, öğrencinin 

ön bilgileri, ilgi, beklenti ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak öğrenci-veli-öğretmen 

işbirliğini sağlayan bir yaklaşım olan alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemine daha çok 

vurgu yapılmıştır. Böylece değerlendirme sürecini, öğrenme sürecine kaynaştırma ve bu 

süreci ıslah için bir araç olarak kullanma yoluna gidilmiştir (MEB, 2006). Bu nedenle çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma testi, eşleştirme testi, kısa cevaplı test, uzun 

cevaplı yazılı ve sözlü sınav gibi geleneksel yöntemleri tamamen göz ardı etmek yerine bazı 

durumlarda öğrencide ölçülmek istenen özelliğin geleneksel yöntemlerle ölçmenin mümkün 

olamayacağını kabul etmek ve performans, proje, portfolyo (öğrenci ürün dosyası), kavram 

haritası, gözlem, görüşme, yapılandırılmış grid, poster, dereceli puanlama anahtarı (rubrik), 

kontrol listeleri, drama, tanılayıcı dallanmış ağaç, grup/akran ve öz değerlendirme gibi 

alternatif yöntemleri dikkate alarak her iki yaklaşımın birlikte kullanılabileceğini düşünmek 

çok daha doğru bir yol olacaktır. 

Yeni öğretim programlarının getirmiş olduğu alternatif ölçme değerlendirme 

tekniklerinin uygulayıcısı olan öğretmenlerin kullanacakları ölçme ve değerlendirme 

yöntemini seçme, geliştirme, uygulama, puanlama ve yorumlama gibi aşamalarının her biri 

için yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olması gerekmektedir (Şenel Çoruhlu, Er Nas ve 

Çepni, 2009; Zhang ve Burry-Stock, 2003). Çünkü ölçme ve değerlendirme, öğrenme-
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öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğretim 

yöntemlerinin etkinliğini anlamak, programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak için 

yapılır (MEB, 2009b). Öğrenci seviyelerinin değerlendirilmesi, öğretmenin öğrenciler 

üzerinde ne ölçüde davranış değişikliği oluşturduğunun tespit edilmesi ve öğretim 

programının daha önceden belirlenen hedeflere ulaşmada ne ölçüde başarı gösterdiğinin 

belirlenmesinde ölçme ve değerlendirmenin çok büyük bir önemi vardır. Bu nedenle 

öğretmenlerin kendilerini eksik ya da yetersiz gördükleri ölçme ve değerlendirme 

yöntemlerini uygulamaya çalışmaları en başta öğrenci olmak üzere, öğretim programına, 

öğretim ortamına yönelik kararların alınmasında fayda yerine zarar getirmektedir (Çakan, 

2004). Eğitimcilerden ölçme araçlarını hazırlarken ölçme maddelerini en doğru şekilde 

planlayıp hazırlamaları ve buradan elde ettikleri veriler ışığında eğitim-öğretimle ilgili en 

doğru karara varmaları beklenmektedir.  

Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalara katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

ölçme ve değerlendirme konusunda yetersiz bilgiye sahip oldukları görülmüştür (Benzer ve 

Eldem, 2013; Cansız Aktaş ve Baki, 2013; Çakan, 2004; Fidan ve Sak, 2012; Kaya, Balay ve 

Göçen, 2012; Kesten ve Özdemir; 2010; Metin ve Özmen, 2010; Nazlıçiçek ve Akarsu, 2008; 

Özenç, 2013; Sağlam Arslan, Devecioğlu Kaymakçı ve Arslan, 2009; Tuncer ve Yılmaz; 

2012). Özellikle alternatif ölçme değerlendirme araçları hakkında sahip olunan bilgilerin 

geleneksel araçlar hakkında sahip olunan bilgilere göre daha az olduğu saptanmış (Birgin ve 

Gürbüz, 2008; Duran, Mıhladız ve Ballıel, 2013; Gömleksiz, Yıldırım ve Yetkiner, 2011; 

Metin ve Demiryürek 2009; Nazlıçiçek ve Akarsu, 2008), bunun sonucu olarak öğretmenlerin 

geleneksel ölçme değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini kullanmaktan vazgeçmedikleri, 

bunları yeni öğretim programına adapte etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır (Büyüktokatlı 

ve Bayraktar, 2014; Şenel Çoruhlu ve diğer., 2009). 

Çakan (2004) tarafından öğretmenlerin ölçme değerlendirme uygulamaları ve yeterlik 

düzeyleri incelenmiş, katılımcıların genel olarak hangi kademede olursa olsun büyük bir 

kısmının ölçme değerlendirme konusunda kendilerini yetersiz gördüğü bulunmuştur. Yine 

Gelbal ve Kelecioğlu (2007) ve Akbaş ve Gençtürk (2013) tarafından yürütülen çalışmalarda 

öğretmenlerin geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerinde yeterlik algısının çok yüksek 

olduğu, diğer ölçme değerlendirme yöntemlerinde ise bu düzeyin düşük kaldığı ortaya 

çıkarılmıştır. Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin kendilerini daha yeterli gördükleri 

yöntemleri daha sık kullandıkları ve bu yöntemlerde daha az sıkıntı yaşadıkları ortaya 

koyulmuştur (Akbaş ve Gençtürk, 2013; Duran, Mıhladız ve Ballıel, 2013; Gelbal ve 

 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 
Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education 



171                                                      İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME… 
                                                 ELEMENTARY 6-8 GRADES TEACHERS' FREQUENCY OF USE… 

Kelecioğlu, 2007; Karamustafaoğlu, Çağlak ve Meşeci, 2012; Kaya ve diğer., 2012; 

Nazlıçiçek ve Akarsu, 2008).  

Sağlam Arslan ve diğer. (2009) tarafından yapılan araştırmada fen ve teknoloji 

öğretmenlerinin karma sınavlar, proje ve performans gibi kullanılması zorunlu olan ölçme 

değerlendirme yöntemleri dışındaki alternatif yöntemleri düzenli bir şekilde kullanmadıkları 

görülmüştür. Benzer şekilde Cansız Aktaş ve Baki (2013) tarafından yapılan araştırmada da 

ortaöğretim matematik öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun geleneksel ölçme-değerlendirme 

yöntemlerini daha çok kullandıkları ortaya koyulmuştur. Şaşmaz Ören ve Tatar (2007)’ın 

yaptığı çalışmada ise öğretmenlerin %44’ü hem geleneksel hem de alternatif değerlendirmeyi 

bir arada kullandıklarını, bunun yanında %2.86’sı sadece alternatif değerlendirmeyi 

kullanırken, %4.28’i sadece geleneksel değerlendirmeyi kullandıklarını belirtmiştir. Ayrıca 

Büyüktokatlı ve Bayraktar (2014) tarafından yapılan araştırmaya göre öğretmenlerin %44.4’ü 

geleneksel tekniklere, %33’ü alternatif tekniklere ve %13.1’i de her ikisine eşit eğilimde 

olduklarını belirtmişlerdir. Yine Arslan, Orhan ve Kırbaş (2010) tarafından yapılan 

araştırmada öğretmenlerin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kısmen uyguladıkları 

ortaya koyulmuştur. Ayrıca Yıldırım ve Karakoç Öztürk (2009) tarafından yürütülen 

çalışmada öğretmenlerin %54.3’ü programda önerilen ölçme araç-gereç ve yöntemlerini 

kullanmanın yanı sıra önceden bildiği ve kullandığı ölçme araç-gereç ve yöntemlerini de 

sıklıkla kullandıklarını belirtmiştir.  Gömleksiz ve diğer. (2011) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmada da öğretmenlerin teorikte alternatif yöntemleri benimsemelerine rağmen pratikte 

geleneksel yöntemleri daha fazla kullandıkları görülmüştür. 

Bahsedilen çalışmalara genel olarak bakıldığında, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak oluşturulan yeni programın ölçme değerlendirme 

öğesinin planlanması ve uygulanması noktasında bir takım sorunlar yaşadığı görülmektedir.  

Yeni programda uygulamaya konulan ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, öğretmenlere 

eskisinden farklı roller ve görevler yüklemektedir. Öğretmen, yalnızca öğrencilerin 

davranışlarına ya da ürüne bağlı olarak değerlendirme yapmak yerine, öğrencinin öğretim 

sürecinin başından sonuna kadar gösterdiği gelişim düzeyini, bir takım becerileri, kişisel ve 

sosyal davranışları ne ölçüde kazandığını belirlemesi gerekmektedir (Özdemir, 2009).  

Bahsedilen bu amaçların gerçekleşmesi alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının 

öğretmenler tarafından benimsenmesine ve etkili bir şekilde kullanılmasına bağlıdır.  Bunun 

için, öğretmenlerin yeni programlarda belirtilen ölçme değerlendirme araçlarını, özellikle 

alternatif değerlendirme araçlarını, doğru ve etkili biçimde kullanmalarında yeterli bilgi, 
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beceri ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Bu yeterliklerden ve deneyimden yoksun 

olan bir öğretmenin, öğrencilerinin derslerdeki gerçek öğrenme durumlarını belirlemede 

sorunlar yaşaması ve başarısız olması kaçınılmazdır. Bu nedenle öğretmenlerin bilgi, beceri 

ve deneyimini gerektiren ölçme ve değerlendirme konusundaki görüşleri, bu alanda yaşanan 

aksaklıkların kaynağını belirleme ve bu aksaklıkların giderilmesi noktasında gerekli 

önlemlerin alınması bakımından son derece önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın, 

öğretmenlerin ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini ne sıklıkta kullandıkları ve bu 

konuda kendilerini ne derece yeterli gördüklerinin tespit edilmesi, tespit edilen kullanım 

sıklıkları ve yeterlik düzeyleri arasında bir ilişkinin var olup olmadığının ortaya çıkarılması, 

bu sayede hem alan yazına bir katkı sağlaması, hem de öğretmenlerin bu konudaki 

eksikliklerinin belirlenip giderilmesi ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenmektedir. Ayrıca 

öğretmenlerin ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerine ilişkin kullanım sıklıkları ve 

yeterlik düzeylerinin kıdem, cinsiyet ve branşa göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya 

çıkarılması, yaşanan aksaklıkların kaynağının görülebilmesi ve gerçekçi çözüm önerileri 

sunulabilmesi adına yararlı olacağı düşünülmektedir. Mesleğe yeni atanan öğretmenlerin 

formasyon bilgisi kapsamında ölçme ve değerlendirme alanında ders almaları, mesleğe uzun 

zaman önce atanan öğretmenlerin ise genellikle eğitim fakültesi mezunu olmamaları ve 

ölçme-değerlendirme alanına yönelik dersler almamaları, ölçme-değerlendirme yöntem ve 

tekniklerine ilişkin kullanım sıklıkları ve yeterlik düzeyleri arasında kıdeme göre bir farklılık 

bulma beklentisini doğurmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin sahip oldukları cinsiyet kaynaklı 

farklılıkların, ölçme-değerlendirme konusuna ilişkin bakış açılarına ve bu konuya önem 

verme düzeylerine yansıma olasılığının bulunması, bu durumun da yöntem ve tekniklere 

ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyleri arasında bir değişkenliğe yol açabilecek olması 

sebebiyle cinsiyet faktörünün de araştırmaya dahil edilmesi uygun bulunmuştur. Yine bazı 

ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanımının bazı branşlarda daha kolay olması 

ve dersin içeriğine daha uygun olması, bunun yanında kılavuz kitaplarda ölçme-

değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanımına ilişkin yer alan etkinlik ve açıklamaların 

her branş için değişkenlik göstermesi öğretmenlerin branş bazında da karşılaştırılmasını 

gerekli kılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; Erzurum merkez ilçelerde görev yapan ilköğretim 6-8. sınıf 

öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin kullanım sıklıklarını ve yeterlik 

düzeylerini tespit ederek aralarında bir ilişki olup olmadığını araştırmak ve kullanım sıklığı ve 
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yeterlik düzeylerinin kıdem, cinsiyet ve branşa göre bir farklılık oluşturup oluşturmadığını 

ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenleri ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini 

ne sıklıkta kullanmaktadırlar? 

2. İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerine ilişkin yeterlik düzeyleri nedir? 

3. İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerine ilişkin kullanım sıklıkları ile yeterlik düzeyleri arasında nasıl bir ilişki 

vardır? 

4. İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyleri kıdeme, cinsiyete ve branşa 

göre bir farklılık göstermekte midir? 

Yöntem  

Araştırma Modeli 

Çalışmada, araştırma modeli olarak, herhangi bir olay, birey ya da nesnenin kendi 

koşulları içinde olduğu gibi betimlendiği bir nicel araştırma yaklaşımı olan tarama modeli 

kullanılmıştır (Karasar, 2009). Bu modelde amaç; birey, olay ya da olguların özelliklerini ve 

oluş sıklıklarını belirlemek, konu üzerinde etkili olan faktörlerin ortaya çıkış biçimini tespit 

edip önem derecelerini ortaya koymak ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyerek 

genellemelere varmaktır (İslamoğlu, 2009). Bu tür araştırmalarda, evreni temsil edebilecek 

güçte bir örneklem dâhilinde çok sayıda kişiye yazılı ya da sözlü bir şekilde ulaşılarak, 

derinlemesine bilgi almaktan çok genişlemesine yüzeysel veriler elde edilmeye çalışılır. Elde 

edilen bulgular diğer araştırmalar için veri olarak kullanılabilir, bu bulgulara dayanılarak 

başka araştırmalar için sayıltılar ve varsayımlar geliştirilebilir (Aziz, 2008). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Erzurum il merkezi ilköğretim okullarındaki 6-8 sınıflarda 

görevli 1470 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem oluşturulurken olasılıklı (tesadüfî) 

olmayan örnekleme yöntemlerinden elverişlilik örneklemesi kullanılmıştır (Böke, 2009). Bu 

yönteme göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Erzurum il merkezine bağlı Aziziye merkez 

ilçesinden 11, Yakutiye merkez ilçesinden 31 ve Palandöken merkez ilçesinden 26 olmak 

üzere toplam 68 ilköğretim okulundan 474 branş öğretmeni çalışmaya gönüllü olarak 
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katılmayı kabul etmiştir. Dolayısıyla 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Erzurum il merkezi 

ilköğretim okullarındaki 6-8 sınıflarda görevli 474 branş öğretmeni araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler 

tablo 1’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 1  Örnekleme Ait Betimsel Veriler 

İlçe Adı f %  Yaş Aralığı f % 
Aziziye 73 15.4  20-25 46 9.7 
Yakutiye 198 41.8  26-30 163 34.4 
Palandöken 203 42.8  31-40 175 36.9 
Toplam 474 100.0  41-50 47 9.9 
Okul türü    51 ve üzeri 42 8.9 
Devlet  441 93.0  Yaş Belirtmeyen 1 0.2 
Özel  33 7.0  Toplam 474 100.0 
Toplam  474 100.0  Kıdem Aralığı   
Branş    1-5 yıl 132 27.8 
Matematik 77 16.2  6-10 yıl 164 34.6 
Türkçe 107 22.6  11-15 yıl 66 13.9 
Fen ve Teknoloji 83 17.5  16-20 yıl 53 11.2 
Sosyal Bilgiler 64 13.5  21-25 yıl 15 3.2 
İngilizce 99 20.9  26 ve üzeri yıl 37 7.8 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 21 4.4  Kıdem Belirtmeyen 7 1.5 
Diğer 8 1.7  Toplam 474 100.0 
Branş Belirtmeyen 15 3.2     
Toplam 474 100.0     
Cinsiyet        
Bayan 241 50.8     
Erkek 227 47.9     
Cinsiyet Belirtmeyen 6 1.3     
Toplam 474 100.0     

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada belirtilen sorulara cevap bulabilmek için araştırmacı tarafından geliştirilen 

‘‘İlköğretim 6-8 sınıflardaki branş öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma 

durumları anketi’’ kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anketin güvenirliği ve geçerliği kapsamında; anketteki 

maddelerin saptanması amacıyla mevcut alan yazın incelenmiş ve çıkan sonuçlar dâhilinde 

öğretmenlerin ölçme-değerlendirme yöntemlerinin hangi boyutlarına yönelik görüş 

bildirecekleri tespit edilmeye çalışılarak bir madde havuzu oluşturulmuştur. Madde 

havuzundan yararlanılarak hazırlanan anket taslağı, ölçme-değerlendirme ve program 

geliştirme bilim dalından ikişer akademisyene ve çeşitli ilköğretim okullarında görev yapan 3 

öğretmene inceletilmiş, gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca 
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anket 2 dil uzmanı tarafından kontrol edilmiş, maddelerin anlaşılabilirliği ve okunabilirliği 

hakkında yapılan yorumlara göre anket gözden geçirilmiştir. Son olarak anket, araştırmacının 

çalıştığı ilköğretim okulunda görev yapan çeşitli branşlardan toplam 15 öğretmene (üç Türkçe 

ve ikişer matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

ve sınıf Öğretmeni) boş derslerinde 20’şer dakika süre verilip ayrı ayrı uygulanarak anketin 

tasarımı, okunabilirliği, anlaşılabilirliği, cevaplanma süresi gibi konularda görüşleri alınmış 

ve gerekli değişiklikler yapılarak anket uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Bu süreçte 

herhangi bir istatistiksel analiz yapılmamıştır. Anket, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 

alınan araştırma izni doğrultusunda çalışma kapsamındaki ilköğretim okullarında görevli 

toplam 474 öğretmene gönüllülük esas alınarak bizzat araştırmacının kendisi tarafından 

uygulanmıştır. 

Veri Analizi 

Araştırmada, öğretmenlerin demografik özelliklerini, araç-gereç ve yöntemlere ilişkin 

kullanım sıklıkları ve yeterlik düzeylerini belirlemek için elde edilen verilerin analizinde 

betimsel istatistiklerden frekans (f) ve yüzde (%) kullanılarak genel durum betimlenmiş, 

ortalamaları hesaplanmıştır. Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine 

ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyinin tespitine yönelik olarak kullanım sıklığında 

‘‘hiçbir zaman (1)’’, ‘‘ara sıra (2)’’ ve ‘‘her zaman (3)’’, yeterlik düzeyinde ise ‘‘yetersizim 

(1)’’, ‘‘kısmen yeterliyim (2)’’ ve ‘‘yeterliyim (3)’’ şeklinde alt kategoriler oluşturularak 

değerlendirme yapılmıştır.  Verilerin bu şekilde sıralama ölçeğinden faydalanılarak elde 

edilmesi ve bu tür verilerde normal dağılım ve varyansların eşitliği şartı aranmadığından 

dolayı korelasyon ve karşılaştırmalı analizlerde parametrik olmayan istatistiksel testlerden  

faydalanılmıştır. Bu bağlamda cinsiyet ve branşın ölçme-değerlendirme yöntemlerine ilişkin 

kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyi üzerinde etkisini incelemek üzere Mann Whitney U testi, 

kıdemin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik 

düzeyi üzerinde etkisini incelemek için de Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Ayrıca, 

ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyi 

arasındaki ilişkinin analizinde Sperman Sıra Farkları korelâsyonu testinden faydalanılmıştır. 

Tüm bu analizler bilgisayar ortamında SPSS 18 (PASW Statistics 18) programı kullanılarak 

yapılmıştır. 

Sınırlılıklar ve Varsayımlar 
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Yapılan bu çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Erzurum il merkezine bağlı 

Aziziye, Yakutiye ve Palandöken ilçelerindeki toplam 68 ilköğretim okulunda görevli 474 

gönüllü branş öğretmeni ile sınırlıdır. Araştırma kapsam açısından, ölçme-değerlendirme 

araç-gereç ve yöntemlerini kullanma durumları, yöntem açısından da betimsel araştırma 

yaklaşımı olan tarama modeli ile sınırlıdır. Ayrıca çalışma veri toplama teknikleri açısından 

‘‘İlköğretim 6-8 sınıflardaki branş öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma 

durumları anketi’’nin ölçtüğü özellikler ile sınırlıdır. 

Araştırmacı tarafından ilgili alan yazın taranarak oluşturulan anketin, geçerli ve 

güvenilir olduğu, öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin 

kullanım sıklığı ve yeterlilik düzeyini ortaya koyma açısından yeterli olduğu varsayılmıştır. 

Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin ankette yer alan tüm soruları istenilen şekilde 

anlayıp önemseyerek samimi bir şekilde yansız olarak cevapladıkları varsayılmıştır. 

Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde; öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin 

kullanım sıklıkları ve kendilerini ne düzeyde yeterlik gördüklerine, kullanım sıklığı ve 

yeterlik düzeyleri arasında herhangi bir ilişki olup olmadığına ve ölçme-değerlendirme araç-

gereç ve yöntemlerini kullanma sıklığı ve yeterlik düzeylerinin kıdem, cinsiyet ve branşa göre 

bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analiz sonuçları ilgili konu içeriğini yansıtan kısa 

alt başlıklar halinde sunulmuştur. 

İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Araç-Gereç ve Yöntemlerini 
Kullanma Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki 
 

Bu başlık altında öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini ne 

sıklıkta kullandıkları, kendilerini bu konuda ne düzeyde yeterli gördükleri ve ölçme-

değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin kullanım sıklıkları ve yeterlik düzeyleri 

arasında bir ilişki olup olmadığına yönelik analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Verilerin 

analizinde her bir ölçme-değerlendirme yöntemi için kullanım sıklığı; hiçbir zaman (1), ara 

sıra (2) ve her zaman (3), yeterlik düzeyi ise; yetersizim (1), kısmen yeterliyim (2) ve 

yeterliyim (3) olmak üzere üçer alt grupta incelenmiş, her bir kategorinin kaç öğretmen 

tarafından paylaşıldığını göstermek üzere frekansları (f) belirtilmiştir. Son olarak her bir 

yöntem için toplam kaç öğretmenin görüş bildirdiği ve bu görüşlerin ortalaması 

hesaplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde sıralama ölçeğinden faydalanıldığından ve bu 
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nedenle dağılımda normallik şartı aranamayacağından ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerine ilişkin kullanım sıklıkları ve yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin analizinde 

sperman sıra farkları korelâsyonu kullanılmıştır. Tüm bunlara ilişkin elde edilen sonuçlar 

Tablo 2’ de verilmiştir.  
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Tablo 2’de öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin 

kullanım sıklığı ortalamalarına bakıldığında öğretmenlerin çoktan seçmeli (=2.57), boşluk 

doldurma (=2.41), doğru-yanlış (=2.33), eşleştirme testi (=2.21) vb. geleneksel 

yöntemleri daha sık kullandıkları görülmektedir. Geleneksel yöntemlerin dışında performans 

(=2.68), proje (=2.49) ve bunların kullanımına bağlı olarak kullanılan rubrik (dereceli 

puanlama anahtarı) (=2.29) ve kontrol listeleri (=2.21) gibi alternatif yöntemlerde 

öğretmenler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu alternatif yöntemlerin diğerlerine göre 

daha fazla tercih edilme sebebi olarak öğretim programlarının performans ve proje gibi 

yöntemlerin kullanımını zorunlu tutmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca 

öğretmenlerin en az kullandıkları yöntemlerin başında ise yapılandırılmış grid (=1.62), 

tanılayıcı dallanmış ağaç (=1.64), sözlü sınav (=1.85) ve uzun cevaplı yazılı sınavı 

(=1.98) gibi yöntemlerin geldiği görülmektedir. 

Tablo 2’de öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin 

yeterlik düzeyleri ortalamalarına bakıldığında öğretmenler hemen hemen her yöntem için 

kendilerini yeterli hissettikleri görülmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin doğru-yanlış 

(=2.87), çoktan seçmeli (=2.86), kısa cevaplı test (=2.78), uzun cevaplı yazılı (=2.76) 

ve boşluk doldurma (=2.86) gibi geleneksel yöntemlere ilişkin yeterlik düzeylerinin diğer 

yöntemlere göre biraz daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca yeterlik düzeyinin en fazla 

olduğu alternatif yöntemler performans (=2.78) ve proje (=2.71) iken, en az yeterlik 

düzeyine sahip alternatif yöntemlerin başında ise yapılandırılmış grid (=2.03), tanılayıcı 

dallanmış ağaç (=2.17) ve drama (=2.37) gibi yöntemlerin geldiği görülmektedir. Bu 

bulgulardan yola çıkılarak öğretmenlerin geleneksel ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerine ilişkin yeterlik algıları yüksek, alternatif ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerinde ise daha düşük düzeyde olduğu, bu nedenle öğretmenlerin alternatif yöntemler 

hakkında cesaretlendirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin bütün ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (p<.01). Ancak bu ilişkinin çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk 

doldurma testi, eşleştirme testi, kısa cevaplı test, uzun cevaplı yazılı, sözlü sınav, performans 

ve proje yöntemlerinde düşük düzeyde (r=0.00-0.30), geriye kalan diğer yöntemlerde ise orta 

düzeyde (r=0.30-0.70) olduğu görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle öğretmenlerin 

herhangi bir ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemine ilişkin yeterlik algıları ne kadar 
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yüksekse, bu yöntemi kullanma sıklıkları da o ölçüde fazla olduğu, bu nedenle herhangi bir 

ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemin kullanımını arttırmak için öğretmenlerin bu 

konuda cesaretlendirilmesi gerektiği söylenebilir. 

İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerin Kıdem Değişkenine Göre Ölçme Değerlendirme Araç-
Gereç ve Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklığı ve Yeterlik Düzeyleri  

Bu başlık altında öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini 

kullanma sıklığı ve yeterlik düzeylerinin kıdemlerine göre farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Öğretmenlerin kıdemleri 1-5 yıllık (1), 6-10 yıllık 

(2), 11-15 yıllık (3), 16-20 yıllık (4), 21-25 yıllık (5) ve 26 ve üzeri yıllık (6) olmak üzere altı 

düzeyde incelenmiştir. Kullanım sıklığı; hiçbir zaman (1), ara sıra (2) ve her zaman (3), 

yeterlik düzeyi ise; yetersizim (1), kısmen yeterliyim (2) ve yeterliyim (3) olmak üzere üçer 

alt grupta incelenmiştir. Verilerin elde edilmesinde sıralama ölçeğinden faydalanıldığından ve 

bu şekilde elde edilen verilerde normal dağılım ve varyansların eşitliği şartı aranmadığından 

dolayı, bu verilerin analizinde ikiden fazla bağımsız gruptan elde edilen puanların birbirinden 

anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test eden Kruskal Wallis H testi 

kullanılmıştır. Bu teste göre elde edilen sonuçlar Tablo 3 ve Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 3  Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Araç-Gereç ve Yöntemlerini Kullanma Sıklıklarının 
Kıdeme Göre Kruskal Wallis H Testi Sonucu 

Araç-Gereç ve 
Yöntem* 

 Kıdem aralığı n Sıra 
ortalaması sd χ2 p 

Eşleştirme testi 

K
ul

la
nı

m
 

sı
kl
ığ
ı 

1-5 yıl 130 258.70 

5 16.210 0.006 

6-10 yıl 163 231.61 
11-15 yıl 65 208.51 
16-20 yıl 51 214.84 
21-25 yıl  15 177.93 

26 ve üzeri yıl 35 200.20 

Sözlü sınav 

K
ul

la
nı

m
 

sı
kl
ığ
ı 

1-5 yıl 128 253.64 

5 14.214 0.014 

6-10 yıl 159 208.49 
11-15 yıl 65 227.78 
16-20 yıl 51 216.79 
21-25 yıl  15 282.80 

26 ve üzeri yıl 36 210.13 

Performans 

K
ul

la
nı

m
 

sı
kl
ığ
ı 

1-5 yıl 131 233.08 

5 18.227 0.003 

6-10 yıl 162 247.87 
11-15 yıl 65 231.42 
16-20 yıl 53 203.62 
21-25 yıl  13 250.15 

26 ve üzeri yıl 36 173.76 

Yapılandırılmış grid 

K
ul

la
nı

m
 

sı
kl
ığ
ı 

1-5 yıl 126 194.98 

5 12.567 0.028 

6-10 yıl 153 223.73 
11-15 yıl 59 204.54 
16-20 yıl 49 243.97 
21-25 yıl  15 214.00 

26 ve üzeri yıl 31 255.85 

 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 
Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education 



181                                                      İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME… 
                                                 ELEMENTARY 6-8 GRADES TEACHERS' FREQUENCY OF USE… 

Tablo 3  (devamı) 

Poster 

K
ul

la
nı

m
 

sı
kl
ığ
ı 

1-5 yıl 131 254.40 

5 13.881 0.016 

6-10 yıl 160 225.56 
11-15 yıl 64 209.81 
16-20 yıl 52 237.11 
21-25 yıl  14 226.75 

26 ve üzeri yıl 37 182.77 
*Uygulanan Kruskal Wallis H testine göre yalnızca anlamlı bulunan ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 
yöntemleri 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin eşleştirme testi [χ2(5)=16.210, p<.05], sözlü sınav 

[χ2(5)=14.214, p<.05], performans [χ2(5)=18.227, p<.05], yapılandırılmış grid [χ2(5)=12.567, 

p<.05] ve poster [χ2(5)=13.881, p<.05] gibi ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini 

kullanma sıklıkları kıdemlerine göre bir farklılık göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları 

dikkate alındığında eşleştirme testini en sık kullanan öğretmenler 1-5 yıllık, en az kullananlar 

ise 21-25 yıllık kıdeme sahip öğretmenler olduğu görülmektedir. Sözlü sınavı en fazla 

kullanan öğretmenler 21-25 yıllık iken en az kullanan öğretmenler ise 6-10 yıllıktır. 

Performans görevini 21-25 yıllık öğretmenler en sık kullanırken, 26 ve üzeri kıdeme sahip 

öğretmenler ise en az kullanmaktadır. Yapılandırılmış grid’i ise en çok 26 ve üzeri kıdeme 

sahip öğretmenler kullanırken, en az 1-5 yıllık öğretmenler tarafından kullanılmaktadır. 

Yapılandırılmış grid’in tam aksine Posterde ise en sık kullanım 1-5 yıllık kıdeme sahip 

öğretmenlere, en az kullanım 26 ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlere aittir. 

 Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin yeterlik 

düzeylerinin kıdemlerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analiz sonuçlarına 

Tablo 4’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 4  Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Araç-Gereç ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlik 
Düzeylerinin Kıdeme Göre Kruskal Wallis H Testi Sonucu 

Araç-Gereç 
ve Yöntem* 

 Kıdem aralığı N Sıra ortalaması sd χ2 p 

Portfolyo 
(öğrenci ürün  

dosyası) 

Y
et

er
lik

 d
üz

ey
i 1-5 yıl 125 193.36 

5 11.968 0.035 

6-10 yıl 154 225.57 
11-15 yıl 59 223.62 
16-20 yıl 51 249.57 
21-25 yıl  15 208.40 

26 ve üzeri yıl 34 240.75 

Kavram 
haritası 

Y
et

er
lik

 d
üz

ey
i 1-5 yıl 118 196.61 

5 12.267 0.031 

6-10 yıl 152 214.69 
11-15 yıl 61 211.11 
16-20 yıl 51 253.07 
21-25 yıl  15 262.43 

26 ve üzeri yıl 34 221.85 
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Tablo 4  (devamı) 

Kontrol 
listeleri 

Y
et

er
lik

 d
üz

ey
i 1-5 yıl 124 193.23 

5 14.267 0.014 

6-10 yıl 154 224.69 
11-15 yıl 60 215.55 
16-20 yıl 51 240.85 
21-25 yıl  15 264.80 

26 ve üzeri yıl 34 246.76 

Tanılayıcı 
dallanmış 

ağaç 

Y
et

er
lik

 d
üz

ey
i 1-5 yıl 120 195.59 

5 14.070 0.015 

6-10 yıl 149 212.31 
11-15 yıl 59 191.50 
16-20 yıl 50 256.97 
21-25 yıl  14 230.75 

26 ve üzeri yıl 32 238.06 
*Uygulanan Kruskal Wallis H testine göre yalnızca anlamlı bulunan ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 
yöntemleri 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin portfolyo (öğrenci ürün dosyası) [χ2(5)=11.968, 

p<.05], kavram haritası [χ2(5)=12.267, p<.05], kontrol listeleri [χ2(5)=14.267, p<.05] ve 

tanılayıcı dallanmış ağaç [χ2(5)=14.070, p<.05] gibi ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerinde yeterlik düzeyleri kıdemlerine göre bir farklılık göstermektedir. Grupların sıra 

ortalamaları dikkate alındığında portfolyo (öğrenci ürün dosyası) yönteminde kendilerini en 

çok yeterli gören öğretmenler 16-20 yıllık, en az yeterli gören öğretmenler ise 1-5 yıllık 

kıdeme sahip öğretmenler olduğu görülmektedir. Hem kavram haritası hem de kontrol 

listelerinde kendilerini en yeterli gören öğretmenler 21-25 yıllık kıdeme sahip iken, en az 

yeterli hisseden öğretmenler ise 1-5 yıllık öğretmenlerdir. Son olarak tanılayıcı dallanmış 

ağaçta kendilerini en fazla yeterli gören öğretmenlerin 16-20 yıllık, en az yeterli gören 

öğretmenlerin ise 11-15 yıllık kıdeme sahip öğretmenlerin olduğu görülmektedir.  

İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Ölçme Değerlendirme Araç-
Gereç ve Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklığı ve Yeterlik Düzeyleri  

Bu başlık altında öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini 

kullanma sıklığı ve yeterlik düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyetleri bayan (1) ve erkek (2) 

olmak üzere iki, kullanım sıklığı hiçbir zaman (1), ara sıra (2) ve her zaman (3), yeterlik 

düzeyi ise yetersizim (1), kısmen yeterliyim (2) ve yeterliyim (3) olmak üzere üçer alt grupta 

incelenmiştir. Verilerin elde edilmesinde sıralama ölçeğinden faydalanıldığından ve bu 

şekilde elde edilen verilerde normal dağılım ve varyansların eşitliği şartı aranmadığından 

dolayı, bu verilerin analizinde iki bağımsız gruptan elde edilen puanların birbirinden anlamlı 
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bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test eden Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bu 

teste göre elde edilen sonuçlar Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur. 

 
Tablo 5  Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Araç-Gereç ve Yöntemlerini Kullanma Sıklıklarının 

Cinsiyete Göre Mann Whitney U Testi Sonucu 
Araç-

Gereç ve 
Yöntem* 

 Cinsiyet N 
Sıra 

ortalaması 
Sıra 

toplamı 
U p 

B
oş

lu
k 

do
ld

ur
m

a 
te

st
i Kullanım 

Sıklığı 
Bayan 
Erkek 

237 
225 

246.09 
216.13 

58324.50 
48628.50 

23203.50 0.007 

     

E
şl

eş
tir

m
e 

te
st

i Kullanım 
Sıklığı 

Bayan 
Erkek 

235 
225 

250.13 
210.00 

58780.00 
47250.00 

21825.00 0.000 

     

Sö
zl

ü 
sı

na
v Kullanım 

Sıklığı 
Bayan 
Erkek 

232 
224 

240.31 
216.26 

55753.00 
48443.00 

23243.00 0.034 

Pe
rf

or
m

an
s 

Kullanım 
Sıklığı 

Bayan 
Erkek 

240 
222 

247.34 
214.38 

59360.50 
47592.50 

22839.50 0.001 

     

Pr
oj

e Kullanım 
Sıklığı 

Bayan 
Erkek 

236 
225 

242.37 
219.07 

57199.50 
49291.50 

23866.50 0.031 

Po
st

er
 

Kullanım 
Sıklığı 

Bayan 
Erkek 

234 
225 

255.23 
203.76 

59723.00 
45847.00 

20422.00 0.000 

K
on

tr
ol

 
lis

te
le

ri
 

Kullanım 
Sıklığı 

Bayan 
Erkek 

232 
220 

242.78 
209.33 

56324.50 
46053.50 

21743.50 0.003 

D
ra

m
a Kullanım 

Sıklığı 
Bayan 
Erkek 

235 
222 

239.53 
217.85 

56289.50 
48363.50 

23610.50 0.041 

*Uygulanan Mann Whitney U testine göre yalnızca anlamlı bulunan ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 
yöntemleri 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin boşluk doldurma testi (U=23203.50, p<.05), 

eşleştirme testi (U=21825.00, p<.05), sözlü sınav (U=23243.00, p<.05), performans 

(U=22839.50, p<.05), proje (U=23866.50, p<.05), poster (U=20422.00, p<.05), kontrol 

listeleri (U=21743.50, p<.05) ve drama (U=23610.50, p<.05) gibi ölçme-değerlendirme araç-
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gereç ve yöntemlerini kullanma sıklıkları cinsiyetlerine göre bir farklılık göstermektedir. 

Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında cinsiyete göre kullanım sıklığı açısından 

farklılık gösteren boşluk doldurma testi, eşleştirme testi, sözlü sınav, performans, proje, 

poster, kontrol listeleri ve drama olmak üzere tüm ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerinde bayanlar erkeklere göre bu yöntemleri daha sık kullanmakta olduğu 

görülmektedir. 

Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin yeterlik 

düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analiz sonuçlarına 

Tablo 6’da yer verilmiştir. 

 

Tablo 6  Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Araç-Gereç ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlik 
Düzeylerinin Cinsiyete Göre Mann Whitney U Testi Sonucu 

Araç-
Gereç ve 
Yöntem* 

 Cinsiyet N Sıra 
ortalaması 

Sıra 
toplamı U p 

Y
ap
ı-

la
nd
ır
ılm
ış

 
gr

id
 Yeterlik 

Düzeyi 
Bayan 
Erkek 

213 
204 

193.00 
225.70 

41110.00 
46043.00 18319.00 0.003 

T
an
ıla

yı
cı

 
da

lla
nm
ış

 
ağ

aç
 

Yeterlik 
Düzeyi 

Bayan 
Erkek 

216 
209 

201.43 
224.96 

43509.00 
47016.00 20073.00 0.035 

*Uygulanan Mann Whitney U testine göre yalnızca anlamlı bulunan ölçme-değerlendirme araç-gereç 
ve yöntemleri 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin yapılandırılmış grid (U=18319.00, p<.05) ve 

tanılayıcı dallanmış ağaç (U=20073.00, p<.05) olmak üzere sadece iki ölçme-değerlendirme 

araç-gereç ve yöntemine ilişkin yeterlik düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. 

Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında hem yapılandırılmış grid hem de tanılayıcı 

dallanmış ağaçta erkeklerin bayanlara göre kendilerini daha yeterli hissettikleri görülmektedir. 

Genel olarak bakıldığında öğretmenlerin bazı ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık 

gösterdiği, kullanım sıklığı boyutunda bayanların, yeterlik düzeyi boyutunda ise erkeklerin 

daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.  
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İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerin Branş Değişkenine Göre Ölçme Değerlendirme Araç-
Gereç ve Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklığı ve Yeterlik Düzeyleri  

Bu başlık altında öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini 

kullanma sıklığı ve yeterlik düzeylerinin branşlarına göre farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Öğretmenlerin branşları sayısal alanlar (1) ve sözel 

alanlar (2) olmak üzere iki, kullanım sıklığı hiçbir zaman (1), arasıra (2) ve her zaman (3), 

yeterlik düzeyi ise yetersizim (1), kısmen yeterliyim (2) ve yeterliyim (3) olmak üzere üçer alt 

grupta incelenmiştir. Sayısal ve sözel alanlar oluşturulurken, öğretmenlerin ankette 

belirttikleri branşlardan Fen ve Teknoloji,  Matematik ve diğer branşlar (Bilişim Teknolojileri, 

Eğitim Teknolojisi, Teknoloji ve Tasarım, Görsel Sanatlar, Sınıf Öğrt. ve Müzik) sayısal 

alanlar; Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ise sözel alanlar 

kapsamında değerlendirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde sıralama ölçeğinden 

faydalanıldığından ve bu şekilde elde edilen verilerde normal dağılım ve varyansların eşitliği 

şartı aranmadığından dolayı, bu verilerin analizinde iki bağımsız gruptan elde edilen puanların 

birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test eden Mann Whitney U 

testi kullanılmıştır. Bu teste göre elde edilen sonuçlar Tablo 7 ve Tablo 8’de sunulmuştur. 

 

Tablo 7. Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Araç-Gereç ve Yöntemlerini Kullanma Sıklıklarının 
Branşa Göre Mann Whitney U Testi Sonucu 

Araç-
Gereç ve 
Yöntem* 

 Branş N Sıra 
ortalaması 

Sıra 
toplamı U p 

D
oğ

ru
-

ya
nl
ış

 
te

st
i Kullanım 

Sıklığı 
Sayısal 
Sözel 

166 
290 

249.13 
216.69 

41355.50 
62840.50 20645.50 0.004 

E
şl

eş
tir

m
e 

te
st

i Kullanım 
Sıklığı 

Sayısal 
Sözel 

165 
286 

209.34 
235.61 

34541.50 
67384.50 20846.50 0.019 

     

G
ör

üş
m

e 

Kullanım 
Sıklığı 

Sayısal 
Sözel 

166 
284 

206.91 
236.37 

34347.00 
67128.00 20486.00 0.010 

Y
ap
ı-

la
nd
ır
ılm
ı

ş g
ri

d Kullanım 
Sıklığı 

Sayısal 
Sözel 

157 
269 

235.06 
200.91 

36905.00 
54046.00 17731.00 0.002 

 
 

Tablo 7. (devamı) 
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D
ra

m
a 

Kullanım 
Sıklığı 

Sayısal 
Sözel 

162 
287 

185.98 
247.02 

30129.00 
70896.00 16926.00 0.000 

G
ru

p/
 a

kr
an

 
ve

 ö
z 

de
ğe

rl
en

-
di

rm
e Kullanım 

Sıklığı 
Sayısal 
Sözel 

164 
284 

210.67 
232.49 

34550.00 
66026.00 21020.00 0.048 

*Uygulanan Mann Whitney U testine göre yalnızca anlamlı bulunan ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 
yöntemleri 

 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin doğru-yanlış testi (U=20645.50, p<.05), 

eşleştirme testi (U=20846.50, p<.05), görüşme (U=20486.00, p<.05), yapılandırılmış grid 

(U=17731.00, p<.05), drama (U=16926.00, p<.05) ve grup/akran ve öz değerlendirme 

(U=21020.00, p<.05) gibi ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini kullanma 

sıklıkları branşlarına göre bir farklılık göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları dikkate 

alındığında branşlara göre kullanım sıklığı açısından farklılık gösteren doğru-yanlış testi ve 

yapılandırılmış grid yöntemlerinde sayısal branş öğretmenleri sözel branş öğretmenlerinden 

daha yüksek ortalamaya sahipken, eşleştirme testi, görüşme, drama ve grup/akran ve öz 

değerlendirme yöntemlerinde ise sözel branş öğretmenlerinin sayısal branş öğretmenlerinden 

daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin yeterlik 

düzeylerinin branşlarına göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analiz sonuçlarına 

Tablo 8’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 8. Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Araç-Gereç ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlik 
Düzeylerinin Branşa Göre Mann Whitney U Testi Sonucu 

Araç-
Gereç ve 
Yöntem* 

 Branş N Sıra 
ortalaması Sıra toplamı U p 

Y
ap
ı-

la
nd
ır
ılm
ış

 
gr

id
 Yeterlik 

Düzeyi 
Sayısal 
Sözel 

154 
259 

235.06 
190.31 

36199.50 
49291.50 15621.50 0.000 

     

D
ra

m
a 

Yeterlik 
Düzeyi 

Sayısal 
Sözel 

160 
275 

194.16 
231.87 

31065.50 
63764.50 18185.50 0.001 
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Tablo 8. (devamı) 
T

an
ıla

yı
cı

 
da

lla
nm
ış

 
ağ

aç
 

Yeterlik 
Düzeyi 

Sayısal 
Sözel 

156 
264 

230.14 
198.90 

35901.50 
52508.50 17528.50 0.006 

*Uygulanan Mann Whitney U testine göre yalnızca anlamlı bulunan ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 
yöntemleri 

 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin yapılandırılmış grid (U=15621.50, p<.05), drama 

(U=18185.50.50, p<.05) ve tanılayıcı dallanmış ağaç (U=17528.50, p<.05) gibi ölçme-

değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerindeki yeterlik düzeyleri branşlarına göre farklılık 

göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında branşlara göre yeterlik düzeyi 

açısından farklılık gösteren yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç yöntemlerinde 

sayısal branş öğretmenleri sözel branş öğretmenlerinden daha yüksek ortalamaya sahipken, 

drama yönteminde sözel branş öğretmenlerinin sayısal branş öğretmenlerinden daha yüksek 

ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin geleneksel ölçme-değerlendirme 

araç-gereç ve yöntemlerinden çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış ve eşleştirme 

testini daha sık,  sözlü sınav ve uzun cevaplı yazılıyı ise daha az kullandıkları görülmüştür. 

Alternatif ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemleri ile ilgili verilere bakıldığında 

öğretmenler tarafından performans ve projenin en çok, yapılandırılmış grid ve tanılayıcı 

dallanmış ağaç gibi yöntemlerin de daha az kullanıldığı görülmektedir. Geleneksel ve 

alternatif ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerinin kullanımına ilişkin ortalamalar 

karşılaştırıldığında çalışmaya katılan öğretmenlerin alışageldikleri geleneksel yöntemleri 

kullanmayı daha çok tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Alternatif yöntemleri ise daha çok 

kullanmak zorunda oldukları için tercih ettikleri ve bu nedenle sadece öğretim programı 

tarafından zorunlu tutulan performans ve proje gibi alternatif yöntemleri daha sık 

kullandıkları görülmektedir. Tüm bu sonuçlar bize öğretmenlerin alternatif ölçme-

değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerinin faydalarını, eğitim-öğretim sürecine neler 

kazandırabileceklerini anlayamadıklarını, bu yöntemleri sadece prosedürü yerine getirmek 

için uyguladıklarını göstermektedir. Ayrıca özellikle yapılandırılmış grid ve tanılayıcı 

dallanmış ağaç gibi bazı alternatif yöntemler hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması bu 

yöntemlere ilişkin kullanım sıklığını düşürdüğü söylenebilir. Ortaya çıkan bu sonuçlar yapılan 
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bazı araştırmalara da paraleldir. Nitekim Büyüktokatlı ve Bayraktar (2014) tarafından yapılan 

araştırmada öğretmenlerin en çok performans ve çalışma yaprağını, en az da akran 

değerlendirme, yapılandırılmış grid, portfolyo ve tanılayıcı dallanmış ağaç yöntemlerini 

kullandıkları ortaya koymaktadır. Benzer şekilde yapılan birçok araştırmada öğretmenlerin 

performans, proje ve kavram haritasını oldukça sık kullandığı, yapılandırılmış grid ve 

tanılayıcı dallanmış ağaç gibi yöntemlerin kullanımlarının ise oldukça düşük olduğu 

görülmektedir (Akbaş ve Gençtürk, 2013; Duran ve diğer., 2013; Karamustafaoğlu ve diğer., 

2012; Kaya ve diğer., 2012). Sağlam Arslan ve diğer. (2009) tarafından yapılan araştırmada 

fen ve teknoloji öğretmenlerinin karma sınavlar, proje ve performans gibi kullanılması 

zorunlu olan ölçme değerlendirme yöntemleri dışındakileri düzenli bir şekilde kullanmadıkları 

görülmüştür. Yine Gelbal ve Kelecioğlu (2007) tarafından yapılan araştırmada da 

öğretmenlerin en çok kullandığı yöntemlerin geleneksel ölçme yöntemleri olduğunu, bunu 

sırasıyla yüz yüze yapılanlar (sözlü sınav, gözlem, görüşme), yeni uygulanmakta olanlar ve 

öğrencinin değerlendirmesine dayalı olanların takip ettiği ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca yapılan 

araştırmalarda öğretmenlerin hem geleneksel hem de alternatif ölçme-değerlendirme araç-

gereç ve yöntemlerini kullandıklarını ancak alışageldikleri geleneksel yöntemlere daha fazla 

ağırlık verdikleri görülmüştür (Birgin ve Gürbüz, 2008; Gömleksiz ve diğer., 2011; 

Nazlıçiçek ve Akarsu, 2008; Şenel Çoruhlu ve diğer., 2009; Yıldırım ve Karakoç Öztürk, 

2009). Bu bulgunun aksine Şaşmaz Ören ve Tatar (2007)’ın yaptığı çalışmada öğretmenlerin 

%30’u her iki değerlendirmeyi de kullanırken alternatif değerlendirmeye daha fazla ağırlık 

verdiğini, %19’u ise daha çok geleneksel değerlendirmeye ağırlık verdiğini belirtmiştir. 

Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin yeterlik 

düzeyleri incelendiğinde hemen hemen her yöntem için kendilerini yeterli hissetmekte olduğu 

görülmekle beraber geleneksel yöntemlere ilişkin yeterlik algısının alternatif yöntemlere göre 

daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin geleneksel yöntemler içerisinde 

ortalamaları birbirine yakın olsa da kendilerini en çok yeterli hissettikleri yöntem doğru-

yanlış, en az yeterli hissettikleri yöntem de sözlü sınav olmuştur. Alternatif yöntemlerde ise 

en çok yeterlik performans ve projede, en az da yapılandırılmış grid yönteminde olduğu 

görülmektedir. Bilgi sahibi olunmayan ya da yeterince tanınmayan yöntemler hakkında 

yeterlik düzeyinin düşük olması beklendiğinde öğretmenlerin alternatif ölçme-değerlendirme 

araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin bilgilerinin sınırlı olduğu ve kendilerine bu yöntemlerde 

daha az güvendikleri ileri sürülebilir. Araştırmadan elde edilen veriler ışığında kullanım 

sıklığı oldukça düşük olan yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç gibi alternatif 
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yöntemlere ilişkin yeterlik düzeyinin de düşük olması, yine performans, proje gibi yöntemlere 

ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeylerinin yüksek olması, öğretmenlerin kendilerini 

yeterli hissettikleri yöntemleri daha sık kullandığı şeklinde yorumlanabilir. Bu konuda yapılan 

araştırmalara bakıldığında öğretmenlerin geleneksel ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerinde yeterlik algısının yüksek olduğu, diğer yöntemlerde bu düzeyin giderek 

düştüğü, kendilerini hiç yeterli görmedikleri yöntemlerin ise öğrencilerin kendilerini 

değerlendirmeye yönelik yöntemlerde olduğu ortaya çıkarılmıştır (Gelbal ve Kelecioğlu, 

2007). Öğretmenler kendilerini geleneksel yöntemlerden kısa cevap, sözlü, doğru-yanlış 

yöntemlerinde en çok, eşleştirme yönteminde ise en az yeterli görürken, alternatif 

yöntemlerden en çok gözlem, performans, proje ve kavram haritasında, en az ise 

yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç ve poster yöntemlerinde yeterli görmektedirler 

(Akbaş ve Gençtürk, 2013). Yine Duran ve diğer. (2013) tarafından yapılan araştırmada 

öğretmenler alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerine karşı kendilerini orta düzeyde 

yeterli görmekle birlikte, en çok yeterli gördükleri yöntemler kavram haritaları ve kontrol 

listeleri iken, en az yeterli gördükleri yöntemler ise yapılandırılmış grid ve tanılayıcı 

dallanmış ağaç olduğu görülmektedir. Çoklar ve Odabaşı (2009) yaptıkları araştırmada 

öğretmen adaylarının gerek geleneksel gerekse performansa dayalı ölçme değerlendirme 

hizmetlerinde teknoloji kullanımı konusunda kendilerini yeterli gördükleri ancak bu yeterliğin 

geleneksel ölçme değerlendirme hizmetlerinde daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca Çakan 

(2004) tarafından ilk ve ortaöğretim öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme teknikleri 

konusunda kendilerini ne düzeyde yeterli gördüklerine ilişkin yapılan bir araştırmada 

öğretmenlerin hangi kademede olursa olsun büyük bir çoğunluğunun yetersiz kaldığı 

görülmüştür. 

Anketten elde edilen veriler incelendiğinde öğretmenlerin bütün ölçme-değerlendirme 

araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyleri puanları arasında 

pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ancak bu ilişkinin çoktan seçmeli test, doğru-

yanlış testi, boşluk doldurma testi, eşleştirme testi, kısa cevaplı test, uzun cevaplı yazılı, sözlü 

sınav, performans ve proje yöntemlerinde düşük, diğer yöntemlerde ise orta düzeyde olduğu 

görülmektedir. Bu bulgudan yola çıkılarak öğretmenlerin kendilerini daha yeterli hissettikleri 

ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanırken daha rahat oldukları ve bu yöntemleri daha sık 

kullandıkları yorumu yapılabilir. Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalarda öğretmenlerin 

ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemleri hakkındaki yetersiz olduğu ve buna bağlı 

olarak ilgili yöntemlerin etkili bir şekilde uygulanamadığı ortaya çıkarılmıştır (Gömleksiz ve 

 

NEF-EFMED Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2014/ NFE-EJMSE Vol. 8, No. 2, December 2014 



YAZICI, F. & SÖZBİLİR, M                                                                                                                                             190  

diğer., 2011; Sağlam Arslan ve diğer., 2009). Bu durumun aksine Duran ve diğer. (2013) 

tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin yeterlik algısı ve tutumlarının, alternatif ölçme-

değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıklarını etkilemediği sonucuna varılmıştır.  

Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin geleneksel ölçme-değerlendirme araç-gereç 

ve yöntemlerinden eşleştirme ve sözlü sınavda; alternatif ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerinden ise performans, yapılandırılmış grid ve posterde kullanım sıklığı açısından 

kıdeme göre bir farklılık gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Kıdeme göre kullanımında farklılık 

gösteren bu ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine genel olarak bakıldığında 

eşleştirme testi ve poster dışında diğerlerinin öğretmenlik mesleğini daha uzun süreden beri 

yapanlar tarafından daha sık kullanıldığı görülmektedir. Buradan yola çıkarak eğitim 

fakültelerinde öğretmen adaylarına meslek hayatına atıldıklarında daha çok çeşitte ölçme-

değerlendirme araç-gereç ve yöntemi kullanmasına yönelik yeterli bilgi ve deneyim 

kazandırılması konusunda çareler aranması gerektiği söylenebilir. Araştırmadan elde edilen 

bulguya paralel olarak Büyüktokatlı ve Bayraktar (2014) tarafından yapılan araştırmada 

öğretmenlerin akran değerlendirmesi, öz değerlendirme ve tanılayıcı dallanmış ağaç gibi 

alternatif tekniklerde hizmet yılı değişkenine göre kullanım sıklığı bakımından anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Yine benzer bir araştırmada 21 yıl ve üzerinde hizmet süresi olan 

öğretmenlerin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini uygulama düzeyleri 0-10 yıl arası 

hizmet süresi olan öğretmenlerden anlamlı şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Kaya 

ve diğer., 2012). Bu bulguların aksine yapılan bazı araştırmalarda da öğretmen tecrübesinin 

(kıdem yılı) ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerinin kullanımına herhangi bir 

etkisinin olmadığı görülmektedir (Nazlıçiçek ve Akarsu, 2008; Karamustafaoğlu ve diğer., 

2012).  

Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlere ilişkin yeterlik 

düzeylerine bakıldığında da sadece portfolyo (öğrenci ürün dosyası), kavram haritası, kontrol 

listeleri ve tanılayıcı dallanmış ağaç olmak üzere dört alternatif ölçme-değerlendirme araç-

gereç ve yönteminde kıdeme göre farklılık ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin kıdemleri ile 

yeterlik düzeyleri açısından farklılık gösteren bu ölçme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerine bakıldığında öğretmenlerin meslek hayatının ilk yıllarında kendilerini tecrübeli 

öğretmenlere göre daha az yeterli hissettikleri görülmektedir. Bu nedenle eğitim 

fakültelerinde öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemleri 

konusunda cesaretlendirilerek kendilerini yeterli hissetmelerin sağlanması, ayrıca mesleğe 

yeni atılmış öğretmenler için uygulamaya yönelik hizmet içi eğitimler verilerek bu konuda 
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yeterli deneyim ve cesaret kazandıracak yaşantılar içine sokulması gerektiği söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen bu bulgulardan farklı olarak Toptaş (2011) tarafından yapılan 

araştırmada öğretmenlerin matematik dersi ile ilgili alternatif ölçme ve değerlendirme 

yeterlikleri mesleki kıdemlerine göre değerlendirme, hazırlama, uygulama ve araç 

boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anketten elde edilen veriler ışığında öğretmenlerin boşluk doldurma testi, eşleştirme 

testi, sözlü sınav, performans, proje, poster, kontrol listeleri ve drama gibi ölçme-

değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini kullanma sıklıkları cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermiş, tüm bu ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerinde bayanlar erkeklere göre 

bu yöntemleri daha sık kullanmıştır. Buradan yola çıkarak bayanların bu ölçme-değerlendirme 

araç-gereç ve yöntemlerini kullanmaya daha istekli olduğu ve fayda sağlayacağını 

düşündükleri, bu konuda kendilerini çok yeterli hissetmeseler de erkeklere göre daha cesur 

oldukları ileri sürülebilir. Bu bulgulara paralel olarak Karamustafaoğlu ve diğer. (2012) ve 

Kaya ve diğer. (2012) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin alternatif ölçme-

değerlendirme yöntemlerini kullanma düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği ve bayanların portfolyo, kavram haritası, gösteri ve görüşme tekniklerini erkeklere 

göre daha sık kullandıkları tespit edilmiştir (Büyüktokatlı ve Bayraktar, 2014). Bu bulguların 

aksine Akbaş ve Gençtürk (2013) ve Nazlıçiçek ve Akarsu (2008) tarafından gerçekleştirilen 

araştırmalarda cinsiyetin kullanılan değerlendirme uygulamalarına herhangi bir etkisinin 

olmadığı görülmüştür. 

Elde edilen bulgular ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin yeterlik 

düzeyleri açısından incelendiğinde, öğretmenlerin sadece yapılandırılmış grid ve tanılayıcı 

dallanmış ağaç yöntemlerine ilişkin yeterlik düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık 

gösterdiği ve erkeklerin bayanlara göre bu yöntemlerde kendilerini daha yeterli hissettikleri 

görülmektedir. Bu bulgular eşliğinde erkeklerin adı geçen  yöntemleri çok önemsemedikleri, 

faydalı olacağına inanmadıklarından dolayı kullanmayı gerekli görmedikleri ileri sürülebilir. 

Oysa çeşitli araştırmalarda cinsiyet ile ölçme-değerlendirme yeterlikleri arasında anlamlı bir 

farkın olmadığı tespit edilmiştir (Akbaş ve Gençtürk, 2013; Çoklar ve Odabaşı, 2009; Toptaş, 

2011). 

Genel olarak bakıldığında araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, öğretmenlerin bazı 

ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik 

düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiği, kullanım sıklığı boyutunda bayanların, 

yeterlik düzeyi boyutunda ise erkeklerin daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 
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Buradan yola çıkarak bayanların kendilerini çok yeterli hissetmeseler de ölçme-değerlendirme 

araç-gereç ve yöntemlerini sıklıkla kullanmaya devam ettikleri, erkeklerin ise kendilerini 

yeterli hissetmelerine rağmen ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini çok sık 

kullanmadıkları söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin doğru-yanlış testi, eşleştirme 

testi, görüşme, yapılandırılmış grid, drama ve grup/akran ve öz değerlendirme gibi ölçme-

değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerini kullanma sıklıkları branşlarına göre bir farklılık 

göstermiş, buna göre doğru-yanlış testi ve yapılandırılmış grid yöntemlerinde sayısal branş 

öğretmenleri sözel branş öğretmenlerinden daha yüksek ortalamaya sahipken, eşleştirme testi, 

görüşme, drama ve grup/akran ve öz değerlendirme yöntemlerinde ise sözel branş 

öğretmenlerinin sayısal branş öğretmenlerinden daha yüksek ortalamaya sahip olduğu 

görülmüştür. Benzer şekilde Büyüktokatlı ve Bayraktar (2014) tarafından gerçekleştirilen 

araştırmada öğretmenlerin bazı alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanımı branşa 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu sonuca paralel olarak yapılan bir araştırmada 

sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini bilme ve uygulama 

düzeyleri branş öğretmenlerinden daha yüksek bulunmuştur (Kaya ve diğer., 2012). Ayrıca 

Nazlıçiçek ve Akarsu (2008) tarafından yapılan araştırmada matematik öğretmenlerinin, fizik 

öğretmenlerine göre daha çok geleneksel değerlendirme uygulamalarını tercih ettikleri 

görülmüştür.  

Ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin yeterlik düzeyleri 

incelendiğinde öğretmenlerin yapılandırılmış grid, drama ve tanılayıcı dallanmış ağaç gibi 

ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerindeki yeterlik düzeyleri branşlarına göre 

farklılık göstermiş, buna göre yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç yöntemlerinde 

sayısal branş öğretmenleri sözel branş öğretmenlerinden daha yüksek, drama yönteminde ise 

sözel branş öğretmenlerinin sayısal branş öğretmenlerinden daha yüksek ortalamaya sahip 

olduğu görülmüştür. Çoklar ve Odabaşı (2009) tarafından yapılan araştırmada ölçme ve 

değerlendirme alt boyutunda sahip olunan eğitim teknolojisi standartlarının öğrenim görülen 

bölüme göre değiştiğini, sınıf öğretmenliği ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği 

bölümü öğretmen adaylarının diğer bölümlere göre ölçme ve değerlendirme boyutunda 

kendilerini daha yeterli gördükleri, matematik öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının ise 

kendilerini daha az yeterli gördüğü ortaya çıkarılmıştır. Yapılan diğer bir araştırmada da sınıf 

öğretmenlerinin matematik dersi ile ilgili ölçme ve değerlendirme yeterlikleri diğer branş 

öğretmenlerine göre daha yüksek bulunmuştur (Toptaş, 2011). 
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Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı 

ve yeterlik düzeylerinin branşa göre farklılaşmasına ilişkin ortaya çıkan bulgular dikkate 

alındığında sözel branş öğretmenlerinin kendilerini hem yeterli hissettikleri hem de sıklıkla 

kullandıkları yöntemin drama, sayısal branş öğretmenlerinin kendilerini hem yeterli 

hissettikleri hem de sıklıkla kullandıkları yöntemin yapılandırılmış grid olduğu görülmektedir. 

Bu bulgu öğretmenlerin kendi alanlarına özgü yöntemlere karşı daha ilgili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ancak doğru-yanlış testinin sayısal branş öğretmenleri tarafından daha sık 

kullanılması bu yöntemin sözel dersler için daha uygun olması bakımından oldukça dikkat 

çekicidir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkılarak bu konunun uygulayıcısı 

olan kişilere ve bu alanda yeni çalışmalar yapacak araştırmacılara bazı önerilerde 

bulunulabilir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin özellikle alternatif yöntemler 

hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması bu yöntemlere ilişkin yeterlik düzeylerini düşürdüğü 

ve buna bağlı olarak da bu yöntemleri daha az kullandığı sonucuna ulaşılmıştı. Bu nedenle 

özellikle alternatif ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerinin kullanımını 

yaygınlaştırmak için öğretmenlerin bu yöntemlere ilişkin yeterlik hislerini arttıracak ve 

olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olacak cesaret verilmeli, buna yönelik öğretim 

etkinlikleri ve öğrenme yaşantıları düzenlenmelidir. Bunun için öğretmenlere yönelik olarak 

gerekli hizmet içi eğitimler verilmeli, uzman kişilerden bu konuda destek almaları ve kendi 

meslektaşları arasında görüş alışverişinde bulunmaları sağlanmalıdır. Ayrıca düzenlenecek 

olan hizmet içi eğitimlerin  kalitesi arttırılmalı ve bu eğitimlerde uygulamaya dönük 

etkinliklere yer verilmelidir. Yine öğretmenlerin ölme-değerlendirme araç-gereç ve 

yöntemlerini kullanırken karşılaşacakları sorunları aşabilmeleri için bulundukları bölge ya da 

okulda konunun uzmanı kişilere görev verilmelidir. Mesleğe henüz başlamamış öğretmen 

adayları için de mesleğe başladıklarında ölçme-değerlendirme alanında daha az sorun 

yaşamaları için öğretmen adaylarına eğitim fakültelerinde çok çeşitli ölçme-değerlendirme 

araç-gereç ve yöntemleri kullanmasına yönelik yeterli bilgi ve deneyim kazandırılmalı,  bu 

konuda cesaret verilerek kendilerini yeterli hissetmeleri sağlanmalıdır. Bu nedenle ölçme-

değerlendirme alanındaki derslere daha fazla ağırlık verilmeli ve uygulamaya yönelik 

etkinlikler daha fazla yapılmalıdır. 

Ölçme-değerlendirme alanında çalışma yapacak araştırmacıların, özellikle alternatif 

yöntemlere ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyleri hakkında öğretmenlerle birebir 

görüşmeler ve gözlemler yaparak, yöntemlere ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeylerinin 

 

NEF-EFMED Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2014/ NFE-EJMSE Vol. 8, No. 2, December 2014 



YAZICI, F. & SÖZBİLİR, M                                                                                                                                             194  

neden düşük olduğu konusunda derinlemesine bilgi edinmelerinin yararlı olacağına 

inanılmaktadır. 
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 Abstract – In this study, information sharing process in a Web-based Communication Context (WBCC) formed 

between teachers and academicians was investigated in order to let teachers and academicians use and share their 

knowledge and experiences with communication both between groups and one on one. Within the scope of aim, 

the study adopted a holistic multidimensional case study approach, and 72 teachers and 13 academicians in the 

WBCC participated in the study. The information sharing process lasting 12 months in the WBCC was recorded 

and the data were descriptively analyzed. During the data collection duration, 37 topics were opened in the 

WBCC, 295 messages were written as responses to these topics and these messages were viewed 1616 times by 

the participants. Findings showed that the teachers focused on the cases which they met during instruction 

processes and concrete solution suggestions, the academicians focused on the theoretical information contents 

and the cases which they plan to examine. In addition, findings indicated that the participants abstained from 

sharing their views and the sharing levels of both groups were considerably low. 
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Summary 

Purpose and Significance 

In this study, it is aimed to investigate information sharing process between teachers and 

academicians in the Web-based Communication Context (WBCC) which was designed in 
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order to enhance experience and knowledge sharing between the participants. In this context, 

the following research questions were answered in the study; 

 1. What are the topics shared in the WBCC? 

 2. What are the participation rates of the participants in the WBCC? 

This designed study is a small but a giant leap for the development of the quality of education 

in views of encouraging realistic and up-to-dated scientific studies, carrying to the 

pedagogical implications of the studies into classrooms and supporting healthy, constant 

communication and information sharing system between teachers and academicians in order 

to enhance beneficial knowledge and experience sharing for education. 

Methodology 

The data in this study conducted with 72 elementary mathematics teachers and 13 

academicians were collected from the designed web-page “http:e-matematik.org”, teacher-

academician information sharing platform. In line with the field-experts’ comments, 

information sharing filed were dived into three main sections: mathematics, mathematics 

education and educational sciences. However, the educational sciences were dived into four 

sub-groups and these are as follow: guidance, classroom management, instructional practices 

& methods and programme development. The data collection process took about 12 months 

and the data were descriptively analyzed in order to answer the sub-research questions of the 

study. 

Result and Suggestion 

The results indicated that the participant teachers and academicians shared their ideas 

mostly in mathematics education field while they made the least contribution in mathematics 

area. The detailed investigation of posted topics’ contents showed that the teachers focused on 

mostly the problems they met during course instruction process and concrete solution offers 

in the areas: course books, materials in curricula, functionality of these materials, students 

having disruptive behaviors and the reasons lying behind these negative behaviors. On the 

other hand, the academicians focused on mostly the topics which they intended to research 

such as the problems in teaching probability or its applications in curricula, and theory-

weighted content knowledge such as direction estimation in the angles, conceptual knowledge 

teaching. In general, the participants expressed 139 problem cases about all areas and 101 

problem solutions to these problems. 

When considered all topics in the WBCC, it is calculated that each topic had about 8 

messages and 42 screening numbers, and the rate of message writing to each topic had 
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numbers between 0 and 20, the screening numbers of the posts ranged from 13 to 116. In 

addition, it is observed that the topics related to teaching process and education system such 

as course-book criticism, calculation disks, tests, project and performance assignments, 4+4+4 

education system, etc. had high numbers of messages and screenings, and these topics had 

more updated than other topics.  

The approximately 80% of the teachers’ messages, were sent by the 11% of the teacher 

group and the approximately 70% of the academicians’ messages were sent by the 36% of the 

academician group. In the WBCC, approximately 4 teachers and 1 academician participated 

in the each discussion. 

However, most of messages’ being written by a small number of teacher and 

academician group and being low of message writing rate compared to the screening numbers 

of the post in both groups showed that the participants refrained from sharing their ideas. In 

addition, the participants’ entering the system in about every 20 days showed that the 

participation rate for both groups were lower than expected in the study. 

This designed WBCC has significant details for the development of the contexts which 

can be created for healthy and constant information sharing platforms between teachers and 

academicians. Therefore, this created web-based information sharing system can make 

contributions for designing similar contents having same purposes in the future, reaching 

teacher-academician collaboration into a desired level and supporting the sustainability of this 

process. 
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Özet – Bu araştırmada; öğretmenler ve akademisyenlerin hem kendi aralarında hem de karşılıklı olarak iletişim 

kurmaları sonucu birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilmelerini sağlayabilmek amacıyla oluşturulan 

bir Web Tabanlı İletişim Ortamı (WTİO)’nda gerçekleşen bilgi paylaşım süreci incelenmiştir. Bütüncül çoklu 

durum çalışması yönteminin kullanıldığı araştırma kapsamında; 72 öğretmen ve 13 akademisyen ile birlikte 

çalışılmıştır. WTİO’da 12 ay süren paylaşım süreci kayıt altına alınmış ve elde edilen veriler betimsel analize 

tabi tutulmuştur. Veri toplama sürecinde WTİO’da katılımcılar tarafından toplam 37 konu açılmış, bu konulara 

toplam 295 mesaj yazılmış ve mesajlar toplam 1616 kez incelenmiştir.  Konular kapsamında öğretmelerin; 

öğretim süreçlerinde karşılaştıkları durumlara ve somut çözüm önerilerine,  akademisyenlerin ise; teorik bilgi 

ağırlıklı içeriklere ve araştırmayı planladıkları durumlara odaklandıkları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların 

paylaşıma katılım düzeyinin her iki grup için de oldukça düşük olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen-akademisyen bilgi paylaşımı, web-tabanlı bilgi paylaşımı, iletişim. 

DOI No: 10.12973/nefmed.2014.8.2.a9 

Giriş 

Eğitimde istenilen düzeyde başarının sağlanabilmesi, eğitim sürecinde yer alan tüm 

öğelerin bulundukları konum itibariyle görevlerini tam olarak yerine getirmeleri ve işbirliği 

içerisinde olmaları ile mümkün olabilir. Okullar ve üniversiteler bu süreçte yer alan iki önemli 

unsurdur. Bu iki kurum arasındaki ilişki; sadece okulların öğrencileri üniversitelere 

hazırlaması şeklinde tek yönlü değil üniversitelerin okullardaki eğitim süreçlerinin kalitesini 

artırma yönünde yardım etmesi ile bir boyut daha kazanan çift yönlü bir ilişkidir. Bu iki 

kurum arasında etkili bir işbirliği eğitim alanına katkı yapacağı gibi öğretmen ve 

akademisyenlere de karşılıklı yararlar sağlayacaktır (Kruger, Davies, Eckersley, Newell ve 

Cherednichenko, 2009, s.46). Örneğin bu şekildeki bir işbirliği ortamı; teorik bilgilerin 
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uygulamaya geçirilmesine (Ainscow, Booth ve Dyson, 2004; Baumfield ve Butterworth, 

2007; Buysse, Sparkman ve Wesley, 2003; McLaughlin ve Hawkins, 2007; Merritt ve 

Campbell, 1999), öğretmenlerin hem mesleğe yönelik bilgi, beceri ve motivasyon 

düzeylerinin hem de öz güvenlerinin artmasına (MEB, 2011; Ross, Rolheiser ve Hogaboam, 

1999), akademisyenlerin eğitimdeki problemlere güncel ve gerçekçi bir bakış açısı ile 

yaklaşımlarına, bu sayede daha kullanışlı bilgiler üretmelerine ve mesleki anlamda 

gelişmelerine (Sealey, Robson ve Hutchins, 1997) katkı sağlayabilir. Aslında öğretmen-

akademisyen işbirliği süreci ile daha kaliteli bir eğitim-öğretim oluşturulabileceğinden bu 

süreçten asıl faydayı öğrenciler görecektir (Catelli, Costello ve Padovano, 2000). 

Birçok yararı beraberinde getirebilecek olmasına rağmen; a) öğretmen adaylarının 

eğitiminde (Arabacı, 2008; Aydın, Selçuk ve Yeşilyurt, 2007; Bilgin-Aksu ve Demirtaş, 

2007; Cansaran, İdil ve Kalkan, 2006; Paker, 2005; Şahin, 2004; Tuğluk, 2007; Yapıcı ve 

Yapıcı, 2004; Yeşil ve Çalışkan, 2006; Yeşilyurt ve Semerci, 2011, vb.) b) öğretmenlere 

sunulan hizmet içi eğitim ve danışmalık hizmetlerinde (Kul, 2012) c) yürütülen eğitim 

araştırmalarında (Çepni, 2010; Korkmaz, Şahin ve Yeşil, 2011; Küçük, 2002) ülkemiz 

okullarının ve üniversitelerinin bilgi paylaşımında yeterli düzeyde işbirliği içerisinde 

olmadıkları söylenebilir. 

Bu iki kurum üyeleri arasında işbirliği düzeyini belli bir seviyeye çıkarabilmek için 

öncelikle Wasonga, Rari ve Wanzare (2011)’in ifadesiyle işbirliği sürecinde olması düşünülen 

ve ülkemizdeki eksikliği ifade edilen (Ader, Özel, Adagideli, Aşık ve Tekin, 2011) sağlıklı bir 

iletişim ortamının oluşturulması gereklidir. Oluşturulacak bu iletişim ve bilgi paylaşım ortamı 

hem öğretmenler ve akademisyenler arasında hem de her iki grubun kendi içerisinde de 

paylaşıma imkan tanıyacak nitelikte olmalıdır.  

Bu şekilde tasarlanan bilgi paylaşım ortamında gerçekleşecek iletişimin yönü şematik 

olarak Şekil 1’de verilmiştir. 
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Bu araştırmada, öğretmen ve akademisyenlerin hem kendi içlerinde hem de karşılıklı 

olarak paylaşım konularını birlikte ele almasına/değerlendirilmesine olanak tanıyacak, 

paylaşımı zaman-mekan bağlamında özgürleştirebilecek ve görüşme kayıtlarına kolaylıkla 

ulaşımı sağlayabilecek bir web tabanlı iletişim ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır. Yurt 

dışında gerek öğretmenleri gerekse hem öğretmen hem de akademisyenleri kapsayan web 

tabanlı bilgi paylaşım ortamlarına INDISCHOOL, INSPIRE gibi birçok örnek verilebilir. 

Ayrıca sadece eğitim alanında değil farklı alanlarda da oluşturulan online paylaşım 

ortamlarının betimlendiği veya katılımcıların bu ortamlardaki paylaşım süreçleri olumlu ve 

olumsuz yönde etkileyen faktörlerin incelendiği araştırmalara (Babinski, Jones ve Dewert, 

2001; Carr ve Chambers, 2006; Chiu, Hsu ve Wang, 2006; Duncan-Howell, 2010; Guldberg 

ve Mackness, 2009; Hsu, Ju, Yen ve Chang, 2007; Hur ve Hara, 2007; Ling ve diğ., 2005, 

Preece, Nonnecke ve Andrews, 2004; Stephans ve Hartman, 2002 vb.) yabancı literatürde 

rastlamak mümkündür.  

Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde ise bu alandaki girişimlerin daha az olduğu 

söylenebilir. Öğretmenlere yönelik oluşturulan birçok forum sayfası bulunmakla birlikte 

üyelik kayıtlarında öğretmen olma zorunluluğu olmayan bu sayfalarda akademisyenlere 

dönük bir bölüm ayrılmamıştır. Fakat; matematik eğitimi alanı ile ilgilenenleri bir araya 

getirebilmeye ve matematik eğitim alanındaki son gelişmelerin paylaşımını sağlamaya 

yönelik Mathematics Education Research Grubu (MERG-Turkey) isimli online grup 

mevcuttur. 

Baran (2007) tarafından; öğretmen adaylarının eğitim sürecinde kullanılmak üzere; 

öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamında çekilmiş videolar üzerine tartışma yapmalarına,  

akademisyenler ve öğretmenler ile matematik öğretimindeki güncel konuları ele almalarına 

imkan tanıyacak Mesleki Gelişim Çemberi (MGÇ) isimli bir portal oluşturulmuştur. Demirkol 

ve Özdemir (2010) tarafından da farklı illerdeki meslek liselerinde görev yapan ve aynı dersi 

yürüten 20 bilişim teknolojileri öğretmenini kapsayan bir çevrim içi öğrenme topluluğu 

tasarlanmıştır. Söz konusu çalışmalar bu konuda yapılacak diğer çalışmalara ışık tutabilecek 

önemli bilgiler içermekle birlikte öğretmen ve akademisyenleri eşit katılımcılar olarak bir 

araya getirerek birbirlerinin mesleki gelişimine yönelik aralarında bilgi paylaşımı sağlamak 

amaçlı değillerdir.  

Bu araştırmada ise; eğitim kalitesini artırabilmek amacıyla gerçekçi ve güncel bilimsel 

araştırmalar yapılmasını, araştırmalar sonucunda geliştirilen uygulamaların doğru bir şekilde 

sınıflara taşınmasını ve eğitim sürecine yararlı bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak 
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amacıyla öğretmenler ve akademisyenler arasında sağlıklı, sürekli bir iletişim ve bilgi 

paylaşım ortamının oluşturulması yönünde bir adım atma gerekliliği düşünülmüştür. Bu 

doğrultuda; öğretmenler ve akademisyenlerin hem kendi aralarında hem de karşılıklı bir 

şekilde iletişim kurarak birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilmelerini 

sağlayabilmek için bir Web Tabanlı İletişim Ortamı (WTİO) tasarlanarak ve bu ortamda 

katılımcılar arasında gerçekleşen bilgi paylaşım sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaca yönelik olarak;  

 1. WTİO’da bilgi paylaşımı yapılan konular nelerdir?  

 2. Katılımcıların WTİO’ya katılım düzeyleri nedir? 

sorularına cevap aranmıştır. 

Yöntem  

Bu çalışma; not düşüldüğü üzere hazırlanan doktora tezinin bir bölümüdür. Tez 

kapsamında biri web tabanlı diğeri yüz yüze iletişime imkan tanıyan iki ortam tasarlanmış, 

Yıldırım ve Şimşek (2008, s.291)’in ifadesiyle birbirinden bağımsız vakalar seçilerek, her bir 

vakanın bir bütün olarak algılanmasına ve gerekirse vakalar arasında karşılaştırmalar 

yapılabilmesine imkan tanıyan bütüncül çoklu durum çalışması yöntemi kullanılarak bu iki 

ortam incelenmiş ve veriler bu doğrultuda elde edilmiştir. 

Araştırma Grubu 

Araştırma grubu 72 ilköğretim matematik öğretmeni ve 13 akademisyenden 

oluşmaktadır. Katılımcıların belirlenme süreci kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir.  

Katılımcı Öğretmenlerin Belirlenmesi 

Ülkemizde genellikle köylerde veya ilçe merkezlerinde gerek deneyimli öğretmenlerin 

gerekse akademisyenlerin desteğine ihtiyaç duyabilecek genç öğretmenler görev yapmaktadır. 

Ayıca köy ve ilçe merkezlerinde ek kitaplar, hazır ders materyalleri gibi öğretim sürecinde 

kullanılabilecek yardımcı araçlara ulaşma noktasında sınırlılıklar mevcut olabilmektedir. Bu 

sebeple WTİO için katılımcı öğretmenler belirlenirken; araştırma grubunda yer alacak 

öğretmenlerin belirlenmesinde; görev yapılan yer değişkeni temel alınarak; amaçsal 

örnekleme yöntemlerinden Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

(2010, s.89) tarafından “evrende incelenen problemle ilgili olarak kendi içinde benzeşik farklı 

durumların belirlenerek çalışmanın bu durumlar üzerinde yapılması” şeklinde tanımlanan 

maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmış ve daha zengin veri elde edebilmek için 
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katılımcı öğretmen grubunun mümkün olduğunca köy, ilçe ve il merkezinde çalışan 

öğretmenleri homojen olarak içermesine özen gösterilmiştir. Her bir öğretmen bizzat ziyaret 

edilerek araştırma tanıtılmış ve araştırma grubunda yer almak isteyip istemedikleri 

sorulmuştur. Bunula birlikte üyeler tarafından farklı illerde görev yapan arkadaşlarının da 

araştırma grubu içerisinde yer alması yönünde isteklerde bulunulmuştur. Bu nedenle 

araştırmanın çalışma grubu amaçlandığı üzere tek il kapsamında çalışan öğretmenlerden 

oluşturulamamıştır. Ayrıca bu durum araştırma grubunun oluşturulması için uzun bir zaman 

sürecini beraberinde getirmiştir. Aylara göre WTİO’ya katılan öğretmen sayısı Şekil 2’de 

verilmiştir. 

 
Şekil 2  WTİO’ya Katılan Öğretmen Sayısının Aylara Göre Dağılımı 

 

Araştırma grubunda yer alan tüm öğretmenler gerek görev yaptıkları okulda gerekse 

okul dışında internet erişim imkanına sahip olduklarını dile getirmişler ve bu sayede önemli 

bir değişken olan internet erişim imkanının varlığı garanti altına alınmıştır. Öğretmenlerin 

çalıştıkları yer değişkenine göre dağılımları Tablo 1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 1  WTİO’daki Katılımcı Öğretmenlerin Çalıştıkları Yere Göre Dağılımları 

Erzincan İli İçi Erzincan İli Dışı 

İl Merkezi İlçe Merkezi Köy İl Merkezi İlçe Merkezi Köy 

f % f % f % f % f % f % 

25 35 20 28 9 12 9 12 5 7 4 6 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere WTİO’da yer alan öğretmen grubunun; %47’si il 

merkezinde, %35’i ilçe merkezinde ve %18’i köyde görev yapan öğretmenlerden 

oluşmaktadır. 
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Katılımcı Akademisyenlerin Belirlenmesi 

WTİO’da yer alacak akademisyenlerin belirlenmesi sürecinde Erzincan Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ve Eğitim Bilimleri 

Bölümü’nde görev yapan tüm akademisyenlerle ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü’nde görev yapan bir 

akademisyenle görüşülmüştür. Görüşme yapılan akademisyenlerin 13’ü gönüllü olarak 

araştırma grubuna katılmışlardır. WTİO’da yer alan akademisyen sayılarının araştırma 

alanlarına göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2  WTİO’daki Katılımcı Akademisyenlerin Çalışma Alanlarına Göre Dağılımı 

 Matematik 
Eğitimi 

Matematik 
Alan ve 

Matematik 
Eğitimi 

Eğitim Bilimleri 

Rehberlik Sınıf 
Yönetimi 

Öğretim İlke 
ve Yöntemleri 

Program 
Geliştirme 

Katılımcı 
Sayısı 6 3 1 1 1 1 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi WTİO’da yer alan akademisyenlerin %69’luk bir oran (bu 

orana Matematik Alan ve Matematik Eğitimi alanında çalışan 3 akademisyen de dahildir) ile 

büyük bir bölümü matematik eğitimi alanında çalışmaktadır. 

  

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

WTİO’nun oluşturulması sürecine öncelikle web tabanlı bilgi paylaşım platformu 

tasarlanmıştır(http://e-matematik.org).  

WTİO’ya Giriş Sayfası:  

WTİO’nun kullanıcı grafiksel ara yüzü Adobe Fireworks CS4 programı ile 

tasarlanmıştır. WTİO’nun temasında mavi ile turuncu renkler ve bunların tonları 

kullanılmıştır. Geçişli mavi tonlar vektörel çizimlerle oluşturulmuş ve bu çizimler Adobe 

Fireworks CS4’ün slice tool özelliğiyle kesilmiştir. Slice tool ile kesilen grafikler Adobe 

Dreamweaver CS4 ile tabloların içerisinden çıkarılmış ve zemin grafiği haline getirilmiştir.  

Nesne olarak barındırılmayan bu grafiklerin art alanı Adobe Dreamweaver CS4 ile HTML, 

CSS ve ASP kodlarıyla fonksiyonel hale getirilmiştir. Fonksiyonel alanlardan ilki 

kullanıcıların giriş yapacağı temanın sol ortasındaki kısımdır. HTML, CSS ve ASP kodlarının 

kullanıldığı bu alanda kullanıcılar tarafından form alanına girilen bilgiler veri tabanındaki 
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verilerle karşılaştırılmakta ve bilgilerin eşleşme durumu sınandıktan sonra kullanıcılar forum 

sayfasına yönlendirilmektedir. Bu kısmın görsel nitelikleri de CSS kodları ile tanımlanmıştır.  

 

 
 

Şekil 3  WTİO’nun Giriş Sayfası 
 

Ortanın sağ tarafında yer alan forum başlıklarının gösterildiği kısım ise iframe koduyla başka 

bir ASP sayfasını çağırmaktadır. Çağrılan sayfa veri tabanından forum başlıklarını veri olarak 

çekmekte ve kullanıcılara bunları göstermektedir. Temanın orta kısmında gösterilen 

duyurular[‡], JS ve DHTML kodlarıyla hazırlanmış olup, index sayfasında yer alan kodların 

içerisine yerleştirilen haberleri göstermektedir. Çalışmanın içeriğinde yer alan “öğretim 

üyeleri”, “arşiv”, “öneriler”, “hakkında” gibi başlıkları topluca gösterebileceği menü[§], 

HTML, JS ve CSS kodlarıyla yatay pozisyonda tasarıma eklenmiştir. Temanın sol altında yer 

alan eposta zinciri de HTML ve ASP kodlarıyla oluşturulmuş ve veri tabanına ASP kodlarıyla 

bağlanmıştır. Zincirin field alanının görsel düzeni ise CSS ile sağlanmıştır. Temada yer alan 

yazılar ve diğer şekil ve logolar da Adobe Fireworks CS4 ile vektörel olarak işlenmiş ve 

zeminin üzerine eklenmiştir. 

Bu sayfa WTİO hakkında kısa bilgilerin yer aldığı ve katılımcının kendine ait kullanıcı 

adı ve şifresiyle giriş yaptığı bölümdür.  

 

 

                                                 
‡ Haberleri gösteren script, DynamicDrive DHTML kütüphanesinden alınmış ve geliştirilmiştir. 
§ Bu menü Adobe Fireworks CS4 ile layer oluşturularak yapılmıştır. 
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WTİO Paylaşım Sayfası 

Bu sayfa WTİO hakkında kısa bilgilerin yer aldığı ve katılımcının kendine ait kullanıcı 

adı ve şifresiyle giriş yaptığı bölümdür. WTİO’dan giriş yaptıktan sonra veri tabanıyla 

eşleştirilen verilerin geçerliliğine göre kullanıcılar forum sayfasına yönlendirilmektedir. 

Forum sayfası ASPTürkWeb’ten ücretsiz indirilmiş olup, uzmanların yönlendirmesiyle bir 

çok marjinal değişiklik ASP, HTML, CSS, XML kodlarıyla yapılmıştır. ASPTürkWeb forum, 

kullanıcı bilgilerini veri tabanında barındırabilen, kategoriler halinde veri tabanındaki verileri 

paylaşabilen standart bir forumdur. Ancak forumda kullanıcıların yetkileri veri tabanına ve 

kodlara müdahale ile değiştirilmiş ve farklı yetkilere sahip kullanıcılar oluşturulmuştur. 

Forumun yatay menüsü kullanıcı yetkilerine göre yeniden tasarlanmış ve öğretmenlerin 

ihtiyaç duyacağı bazı yönlendirmeler kodlanarak bu menülere entegre edilmiştir. 

 

Şekil 4  WTİO’nun Forum Sayfasının Geliştirilmiş Son Şekli 
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Ayrıca yeni yatay menüler de foruma eklenmiştir. Forumun sağ üst tarafında yer alan ve 

kullanıcı paneli olarak adlandırılan kısmın altına MEB’in web sayfasından haber gösterimi 

sağlayan bir alan eklenmiştir. MEB’in web sayfasından foruma veri çekebilmek için bazı 

kodlamalar yapılmış ve böylece MEB’in XML formatındaki haberleri bu panelden 

gösterilmiştir. Sistemde kullanıcılar arasında veri paylaşımı yapılacağından dosya vb gibi veri 

paketlerini yükleyebilmek için ayrıca ASP ve HTML kodlarıyla bir panel oluşturulmuş ve 

buradan kullanıcıların dosya alışverişi yapmaları sağlanmıştır. Sistemde ve veri tabanında 

değişikliklerin yapılabilmesi için sistem uzmanlarına gerekli yetkilendirmeler verilmiştir. 

Diğer kullanıcıların ise yetkileri sınırlandırılmıştır. 

Ayrıca yeni yatay menüler de foruma eklenmiştir. Forumun sağ üst tarafında yer alan ve 

kullanıcı paneli olarak adlandırılan kısmın altına MEB’in web sayfasından haber gösterimi 

sağlayan bir alan eklenmiştir. MEB’in web sayfasından foruma veri çekebilmek için bazı 

kodlamalar yapılmış ve böylece MEB’in XML formatındaki haberleri bu panelden 

gösterilmiştir. Sistemde kullanıcılar arasında veri paylaşımı yapılacağından dosya vb gibi veri 

paketlerini yükleyebilmek için ayrıca ASP ve HTML kodlarıyla bir panel oluşturulmuş ve 

buradan kullanıcıların dosya alışverişi yapmaları sağlanmıştır. Sistemde ve veri tabanında 

değişikliklerin yapılabilmesi için sistem uzmanlarına gerekli yetkilendirmeler verilmiştir. 

Diğer kullanıcıların ise yetkileri sınırlandırılmıştır. 

WTİO’nun taslak şekli hazırlandıktan sonra katılımcılardan web sayfasında 

bulunmasını istedikleri bölüm veya linkler hakkında öneriler de alınarak WTİO üzerinde 

değişiklere gidilmiştir. Oluşturulan http://e-matematik.org adresli ve öğretmen bilgi paylaşım 

platformu olarak isimlendirilmiş olan bu ortam öğretmen ve akademisyenlerin hem karşılıklı 

olarak hem de kendi aralarında bilgi paylaşımına imkan tanımaktadır. WTİO içerisinde bilgi 

paylaşımları “matematik”, “matematik eğitimi” ve “eğitim bilimleri” alanlarında 

gerçekleşmiştir. Ayrıca eğitim bilimleri alanı uzman görüşleri doğrultusunda “rehberlik”, 

“sınıf yönetimi”, “öğretim ilke ve yöntemleri” ve “program geliştirme” şeklinde alt alanlara 

ayrılmıştır. WTİO’nun çalışma yapısı Şekil 5’de verilmiştir.  

WTİO’nun taslak şekli hazırlandıktan sonra katılımcılardan web sayfasında 

bulunmasını istedikleri bölüm veya linkler hakkında öneriler de alınarak WTİO üzerinde 

değişiklere gidilmiştir. Oluşturulan http://e-matematik.org adresli ve öğretmen bilgi paylaşım 

platformu olarak isimlendirilmiş olan bu ortam öğretmen ve akademisyenlerin hem karşılıklı 

olarak hem de kendi aralarında bilgi paylaşımına imkan tanımaktadır. WTİO içerisinde bilgi 

paylaşımları “matematik”, “matematik eğitimi” ve “eğitim bilimleri” alanlarında 

gerçekleşmiştir. Ayrıca eğitim bilimleri alanı uzman görüşleri doğrultusunda “rehberlik”, 

“sınıf yönetimi”, “öğretim ilke ve yöntemleri” ve “program geliştirme” şeklinde alt alanlara 

ayrılmıştır. WTİO’nun çalışma yapısı Şekil 5’de verilmiştir.  

  

Öğretmenler  Akademisyenler Bilgi Paylaşımı

WTİO                      
Web Tabanlı İletişim Ortamı 

Matematik Eğitim Bilimleri 

Rehberlik Sınıf 
Yönetimi

Öğretim İlke 
ve Yöntemleri

Program 
Geliştirme

Matematik Eğitimi

    
  

Şekil 5  WTİO’nun Çalışma Şeması Şekil 5  WTİO’nun Çalışma Şeması 

  

 

NEF-EFMED Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2014/ NFE-EJMSE Vol. 8, No. 2, December 2014 



BAŞ, F. & IŞIK, A.                                                                                                                                                    209 

WTİO’da katılımcılar paylaşmak istedikleri bir bilgiyi veya yöneltecekleri bir soruyu 

doğrudan uygun olan alan başlığı altında forum sayfasına aktarabilecekleri gibi bireysel cevap 

alınması istenen durumlara da çözüm bulabilmek için özel mesajlar bölümünden istediği bir 

katılımcıya bireysel olarak da iletebilmektedir. WTİO’ya katılımcıların üyelik kayıtları 

araştırmacı tarafından yapılmış, sistem dışarıdan bireysel kayıtlara kapatılmıştır. Ayrıca 

kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmadan site içerisindeki herhangi bir mesajın okunması veya 

mesaja cevap yazılması da engellenmiştir. Bu düşüncenin temelinde yer alan nedenler şu 

şekilde özetlenebilir.  

• Dışarıdan bireysel olarak üye olacak olan kişinin çalışma grubuna katılmasının 

sağlanması ve ilköğretim matematik öğretmeni olduğunun garanti altına alınması 

zordur. Bu da araştırma kapsamında elde edilecek verilerin geçerliğini ve güvenirliğini 

düşürebilecektir.  

• Katılımcıların yazdıklarının herkes tarafından inceleneceğini düşünmesi 

paylaşımlarındaki içtenlik ve samimiyeti de olumsuz yönde etkileyebilecektir. 

• Matematik dersine ilişkin sahip olunan olumsuz deneyimler katılımcı öğretmen ve 

akademisyenlere saygı sınırları içerisinde olmayan bir üslupla aktarılabilir. 

Araştırma grubunun oluşturulması sırasında katılımcıların bizzat ziyaret edilmesi ve 

gidilen okulların bir kısmının ilçelerde bağlı köyler olması ayrıca katılımcıların ilköğretim 

matematik öğretmeni olan arkadaşlarının da WTİO’ya katılımı yönünde isteklerde 

bulunmaları nedeniyle araştırma grubunun oluşturulması uzun bir sürece yayılmıştır. Bu 

durumun bir sonucu olarak da forum üzerinden yapılan bilgi paylaşım oranı 2011 Eylül ve 

Ekim ayı içerisinde oldukça düşük olmuştur. Buna ek olarak web sayfasının yer aldığı sunucu 

hizmeti veren şirket yaşadığı problemler nedeniyle kendisine bağlı olan tüm web siteleriyle 

birlikte farklı bir sunucuya taşınmıştır. Bu taşınma süresince 2012 Şubat ayı içerisinde 

aralıksız olarak web sayfasına yaklaşık 15 gün süreyle ulaşılamamış olması veri toplama 

sürecini yine olumsuz etkilemiştir. Var olan bu durumla ilgili katılımcılara problem 

tanımlayıcı bilgilendirme mailleri gönderilmiş bir kısmı da bizzat ziyaret edilerek yaşanan 

problemle ilgili bilgilendirilmiştir.  

Araştırmada 30 Eylül 2012 tarihinde bitirilen veri toplama süreci 12 ay sürmüştür.  
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Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler kavramsal yapının önceden belirli olduğu betimsel analiz yöntemi 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 224, 227) kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz süreci alt 

problemler dikkate alınarak şu şekilde gerçekleştirilmiştir.     

Birinci alt problemde; WTİO’da bilgi paylaşımı yapılan konuların neler olduğu 

incelenmiştir. Bunun için ilk olarak katılımcılar tarafından açılan konularda yazılan mesajlar 

bir araya getirilerek metinler haline dönüştürülmüştür. İlgili metinler incelendiğinde WTİO’da 

konu alanlarının matematik, matematik eğitimi ve eğitim bilimleri (rehberlik, sınıf yönetimi, 

öğretim ilke ve yöntemleri, program geliştirme) şeklinde alanlara ayrılmış olmasına rağmen 

katılımcılar tarafından bazı konuların ait olmadığı alanlar altında açıldığı görülmüştür. Her bir 

konunun içeriği incelendikten sonra matematik, matematik eğitimi ve eğitim bilimleri 

alanında uzman üç akademisyenin görüşleri alınarak konular ait oldukları düşünülen alanlar 

altında toplanmıştır. Örneğin; cebir karolarının cebirsel ifadelerin öğretim sürecindeki 

kullanışlılığının ele alındığı ve Ö47 kodlu katılımcı tarafından matematik alanında açılan 

“cebirsel ifadeler” başlıklı konu uzmanlar tarafından matematik eğitimi alanı kapsamında 

değerlendirilmiştir. WTİO’da matematik alanı; sayılar, geometri, ölçme, olasılık ve istatistik 

ve cebir alt öğrenme alanlarına ayrılmamış olmakla birlikte bu alanda açılan konular 

matematik alanındaki uzman akademisyen görüşleri doğrultusunda alt alanlar başlıkları 

altında sunulmuştur. Açılan tüm konuların alan ve alt alanlar bazında dağılımı yüzde ve 

frekanslar kullanılarak betimlenmiştir. Ayrıca bu alt problem kapsamında açılan konularda 

problem tespiti yapma ve uygulanabilir çözüm önerileri sunma durumu temel alınarak veriler 

betimsel analize tabi tutulmuştur. Bunun için öncelikli olarak konular ve konularda geçen 

paylaşımlar incelenmiş ve ilgili kavramsal çerçeve kullanılarak problem tespiti yapma ve 

çözüm önerisi sunmaya ilişkin frekanslar tespit edilmiştir.  

İkinci alt problemde; katılımcıların WTİO’da paylaşıma katılım düzeyleri araştırılmıştır. 

Bunun için öncelikle her bir alana ait konulara yazılan mesajlar, konuların incelenme sayıları 

belirlenmiş, elde edilen veriler frekans ve yüzde kullanılarak alanlar bazında betimlenmiştir. 

Burada ifade edilen mesaj sayıları hesaplanırken katılımcıların matematik, matematik eğitimi 

ve eğitim bilimleri alanlarında açılan konulara cevap niteliğinde yazdıkları mesajlar ele 

alınmış fıkra, komik deneyimler ve WTİO için öneriler alanlarında bulunan mesajlar analiz 

kapsamında incelenmemiştir. Konular kapsamında yapılan paylaşımlar incelenerek; ilgili 

konuya ilişkin paylaşım yapılan süre, yazılan mesaj ve yapılan inceleme sayıları 

belirlenmiştir. WTİO’nun veri tabanı incelenerek öğretmen ve akademisyenlerin WTİO’ya 
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giriş ve yazdıkları mesaj sayıları tespit edilmiştir. Burada fıkra komik deneyimler ve öneriler 

alanlarında bulunan mesajlar analiz kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca bu aşamada 

yapılan veri analizinin son kısmında, konular bazında paylaşıma katılan öğretmen ve 

akademisyen sayıları belirlenmiştir. 

Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın alt problemlerine ait bulgular bu bölümde sunulmuştur. 

WTİO’da bilgi paylaşımı yapılan konular nelerdir? Şeklindeki Birinci Alt Probleme İlişkin 

Elde Edilen Bulgular  

Öğretmen ve akademisyenlerin WTİO’da matematik, matematik eğitimi ve eğitim 

bilimleri alanlarında bilgi paylaşımlarına ait genel veriler Tablo 3’de verilmiştir. 
 

Tablo 3  Öğretmen ve Akademisyenler Tarafından WTİO’da Açılan Konu Sayıları 

 
Alanlar 

Açılan Konu Sayısı 
Öğretmen Akademisyen Toplam 
f % f % f % 

Matematik 2 5.4 2 5.4 4 10.8 
Matematik Eğitimi 11 29.7 9 24.3 20 54 

Eğitim Bilimleri 9 24.3 4 10.9 13 35.2 
Toplam 22 59.5 15 40.5 37 100 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere WTİO’da; en az sayıda konu açılan alan matematik (%11) 

iken en fazla konu açılan alanın matematik eğitimi (%54) olduğu görülmektedir. Konuların 22 

(%59)’si öğretmenler 15 (%41)’i de akademisyenler tarafından açılmıştır.  

WTİO’da matematik alanında bilgi paylaşımı yapılan konuların öğrenme alanlarına 

(sayılar, geometri, ölçme, olasılık ve istatistik, cebir) göre dağılımı Şekil 6’da verilmiştir. 

Matematik Alanı

Sayılar 
Öğrenme Alanı 

Geometri 
Öğrenme Alanı 

Ölçme Öğrenme 
Alanı 

Olasılık ve 
İstatistik 

Öğrenme Alanı 

Cebir Öğrenme 
Alanı 

Prizmalara 
Farklı Bir Bakış 

Üçgen ÇizimiYay Ölçümü Soru-Cevap 

 

Şekil 6  WTİO’da Matematik Alanında Açılan Konuların Öğrenme Alanlarına Göre Dağılımı 

 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 
Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education 



212                                                                  WEB-TABANLI ORTAMDA ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYENLER… 
                                                 INFORMATION SHARING PROCESS BETWEEN TEACHERS… 

Şekil 6’da yer verildiği üzere matematik alanında 3’ü geometri 1’i olasılık ve istatistik 

öğrenme alanı ile ilgili olmak üzere toplam dört konu açılmış; sayılar, ölçme ve cebir 

öğrenme alanı ile ilgili herhangi bir konu açılmamıştır.  

Şekil 6’da yer verildiği üzere matematik alanında 3’ü geometri 1’i olasılık ve istatistik 

öğrenme alanı ile ilgili olmak üzere toplam dört konu açılmış; sayılar, ölçme ve cebir 

öğrenme alanı ile ilgili herhangi bir konu açılmamıştır.  

Öğretmenler tarafından biri üçgen çizimi ile ilgili A.K.A şeklinde bilinen önermenin 

irdelendiği diğeri de foruma aktarılan soruların çözüldüğü iki konu açılmıştır. 

Akademisyenler tarafından da bu alanda iki konu açılmış, konuların birinde açıların 

ölçülmesindeki yön belirleme, diğerinde de üçgen prizmaların öğretiminde ortaya çıkabilecek 

bir problem durumu ele alınmıştır. WTİO’da matematik eğitimi alanında bilgi paylaşımı 

yapılan konular Şekil 7’de verilmiştir.  

Öğretmenler tarafından biri üçgen çizimi ile ilgili A.K.A şeklinde bilinen önermenin 

irdelendiği diğeri de foruma aktarılan soruların çözüldüğü iki konu açılmıştır. 

Akademisyenler tarafından da bu alanda iki konu açılmış, konuların birinde açıların 

ölçülmesindeki yön belirleme, diğerinde de üçgen prizmaların öğretiminde ortaya çıkabilecek 

bir problem durumu ele alınmıştır. WTİO’da matematik eğitimi alanında bilgi paylaşımı 

yapılan konular Şekil 7’de verilmiştir.  

Matematik Eğitimi Alanı

 

  

Şekil 7  WTİO’da Matematik Eğitimi Alanında Açılan Konular Şekil 7  WTİO’da Matematik Eğitimi Alanında Açılan Konular 

 
Köklü Sayılar 

  

Ön Öğrenmelerin  
  6. Sınıf Ders Kitabı Gerekliliği 

 

Sayma Pulları 

Prizma ve Piramit 

 
Kurs Kitap ve Test 

Önerisi 

 
Trigonometri 

  

 Olas ının ılık Kavram
Öğretimi  

Cebirsel İfadeler 

Kitap Eleştirisi 

Kavramsal Bilgi  

  Derslerde Somut 
Materyalleri  Kullanımı  Deneme Sınavları n

 

Matematik 
Materyallerinden Oluşan 

Bir Matematik Sergisi 
Projesi

Eğlenc retici 
Siteler  
eli ve Öğ

Dönem Sonu Proje ans 
Ödevleri 
 ve Perform

 

Öğrencilerin 
Genellemeleri 

 
Öğrencilerin Yanılgıları 

 

  
Yazılı Soruları 
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Şekil 7’de yer verildiği üzere WTİO’da matematik eğitimi alanında 11’i öğretmenler ve 

9’u akademisyenler tarafından olmak üzere toplam 20 konu açılmıştır. Öğretmenler tarafından 

açılan konular çok farklı içeriklere sahip olmakla birlikte konularda genel itibariyle; bazı 

kavramların öğretiminde yaşanan problemler, kullanılan kitaplar, öğrencilere verilen ödevler, 

yapılan sınavlar gibi ders öğretim süreçlerinde karşılaşılan durumların ele alındığı 

görülmüştür. Akademisyenler ise; ön öğrenmelerin gerekliliği, derslerde somut materyallerin 

kullanımının yararları gibi daha çok teorik ağırlıklı içeriklere veya araştırmayı planladıkları 

problemlerle ilgili okullardaki mevcut durumlara odaklandıkları görülmüştür.  

WTİO’da eğitim bilimleri alanında bilgi paylaşımı yapılan konuların alt alanlara 

(rehberlik, sınıf yönetimi, öğretim ilke ve yöntemleri, program geliştirme) göre dağılımı Şekil 

8’de.verilmiştir.

 

Eğitim Bilimleri Alanı 

Rehberlik Sınıf Yönetimi Öğretim İlke ve 
Yöntemleri 

Program 
Geliştirme 

 

Şekil 8  WTİO’da Eğitim Bilimleri Alanında Açılan Konuların Eğitim Bilimleri Alt Alanlarına Göre 
Dağılımı 

Anlama Kapasitesi 
Yüksek Ama 

Düzenli 
Çalışmayan 
Öğrenciler 

Rehberlik 
Etkinlikleri 

Gerçekte Ne Kadar 
Etkili 

D  
Olan Öğrenciler 
avranış Problemi İşb e 

ve Faydaları 
irlikli Öğrenm 4+  

Sistemi 
4+4 Eğitim

Sorunların 
Nedenleri 

Öğretim 
Yöntemleri 

Dershane-Okul 
Karşılaştırması 

Teknikler 

Test Sınavları 
Öğrencileri 

Kolaycılığa mı 
İtiyor?  

Programda 
Kullanılan 
Etkinlikler 

İlköğretim 
Matematik Öğretim 

Programının 
Değerlendirilmesi 

(Bireyselleştirilmiş 
Eğitim Planları) 

BEP Planları  

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 
Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education 



214                                                                  WEB-TABANLI ORTAMDA ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYENLER… 
                                                 INFORMATION SHARING PROCESS BETWEEN TEACHERS… 

Şekil 8’de yer verildiği üzere WTİO’da eğitim bilimleri alanında 9’u öğretmenler ve 4’ü 

akademisyenler tarafından olmak üzere toplam 13 konu açılmıştır. Öğretmenler; kullanılan 

rehberlik etkinlikleri, öğrencilerin algılama düzeyleri ve çalışma alışkanlıkları, sınıf içi 

davranışları ve eğitim sisteminde yapılması planlanan değişikliklere yönelik 

değerlendirmeleri ile ilgili konular açmışlardır. Akademisyenler tarafından açılan konuların 

ikisinde mevcut program farklı yönleriyle değerlendirilmiş, birinde öğretmenler tarafından 

kullanılan yöntemler irdelenmiş ve diğerinde de öğrencilerin davranış problemlerinin 

nedenleri ele alınmıştır.  

Açılan 37 konu kapsamında yapılan bilgi paylaşımları incelendiğinde WTİO’da 

katılımcılar tarafından toplam; 139 problem ve 101 çözüm önerisi dile getirildiği görülmüştür. 

Katılımcılar çoğunlukla problem durumlarını olasılık kavramının öğretimi, kitap eleştirisi ve 

4+4+4 eğitim sistemi konularında, çözüm önerilerini ise davranış problemi olan öğrenciler, 

sayma pulları ve olasılık kavramının öğretimi konularında ifade etmişlerdir. 

Katılımcı öğretmenlerden birinin öğrencilerinin deneme sınavlarındaki matematik 

başarılarını artırmak için öğretmen arkadaşlarının fikirlerine başvurduğu diyalogdan bir 

bölüm; 

 
Öğretmen 1: “Çocukların bazılarında inanılmaz bir umursamaz tavır var hocam. Ne yapsam 

motivasyonlarını sağlayamıyorum onların. Sınıfın yarısından çoğu da bu moddalar, net 
ortalamasını aşağı çeken de bunlar maalesef. İlgilerini çekecek etkinlik de yapıyorum derse de 
katıyorum velilerle de irtibatı sıkı tutuyorum ama denemeye gelince çocuklar sıfırlanıyor 
sanki. En fazla bu kadar olur deyip bu şekilde devam mı etmeliyim yoksa başka 
tavsiyeleriniz olur mu bana acaba? Tecrübelerinizden yararlanabilir miyim?” 

 … 
Öğretmen 2: “Arkadaşlar merhaba. Biz matematik öğretmeni olmaktan maalesef mustaribiz. Olumlu 

tecrübelerimizi paylaşırsak bu konunun üstesinden daha kolay geliriz. Ben 1. sınav 
sonuçlarını dosyalayıp 2.sınavda netini en çok yükseltenin  ismini görsel bir şekilde sınıfın 
kapısına asmayı(sınıf sınıf) veya hoşuna gidecek bir ödül vermeyi düşünüyorum. Böylece 
başarısı düşük olanların da dikkati çekilmiş olur. En iyiyi yapmaktansa kendini netini egale 
etmek kulağa daha hoş geliyor. Tüm matematikçilere başarılar...” 

Öğretmen 1: “Gerçekten güzel bir düşünce. Uygulayabiliriz hocam bunu. Böylece sadece iyi 
öğrencileri değil tüm öğrencileri güdülemiş oluruz. Teşekkür ederim hocam. Başka önerisi 
olan varsa paylaşabilir mi acaba hocalarım? Hepimiz için yararlı olacağını düşünüyorum ben 
buradaki paylaşımlarımızın.” 

şeklindedir. 

Katılımcıların WTİO’ya Katılım Düzeyi Nedir? Şeklindeki İkinci Alt Probleme İlişkin Elde 

Edilen Bulgular 

WTİO’ya katılım düzeyinin belirlenmesinde katılımcıların mesaj yazma ve yazılan 

mesajları inceleme sayıları temel alınarak yapılan incelemede alanlar bazında elde edilen 
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bulgular Tablo 4’te verilmiştir. Açılan konuların sayısına bulguların incelenmesinde yarar 

sağlayabileceği düşüncesiyle tabloda tekrar yer verilmiştir. 

 

Tablo 4  WTİO’da Açılan Konuların Alanlara Göre Dağılımı, Cevaplanma ve Okunma Sayıları 

      Alan Konu Mesaj İncelenme 
f % f % f % 

Matematik  4 10.8 28 9.5 140 8.7 
Matematik Eğitimi 20 54 171 58 905 56 
Eğitim Bilimleri 13 35.2 96 32.5 571 35.3 
Toplam 37 100 295 100 1616 100 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere veri toplama süreci boyunca WTİO’da açılan 37 konuya 

toplam 295[**] mesaj yazılmış ve mesajlar toplam 1616 kez incelenmiştir. Konu sayısına 

paralel olarak yazılan mesaj sayısı en fazla matematik eğitimi alanında (%58) iken en az 

matematik alanında (%9.5) olmuştur. Konu başına düşen ortalama mesaj sayıları; matematik 

eğitimi alanında 8.6, eğitim bilimleri alanlarında 7.4 ve matematik alanında 7’dir.  

Bir konuya yazılan cevap sayıları 0 (ön öğrenmelerin gerekliliği; programda kullanılan 

etkinlikler) ile 20 (kitap eleştirisi; davranış problemi olan öğrenciler) arasında değişmiştir. 

Tüm konular genelinde ele alındığında bir konuya yazılan cevap sayısı ortalama olarak 8 

olmakla birlikte cevap verilme sayısı ortalamanın üstünde olan konular;  soru-cevap, cebirsel 

ifadeler, sayma pulları, olasılık kavramının öğretimi, kitap eleştirisi, deneme sınavları, 

matematik materyallerinden oluşan bir matematik sergisi projesi, proje ve performans 

ödevleri, derslerde somut materyallerin kullanımı, yazılı soruları, davranış problemi olan 

öğrenciler, sorunların nedenleri, işbirlikli öğrenme ve faydaları ve 4+4+4 eğitim sistemi 

şeklindedir. Konuların ortalama incelenme sayısı ise 41.8 olarak hesaplanmıştır.  

Konuların açılış ile son mesaj gönderim tarihleri arasındaki fark alınarak hesaplanan 

paylaşımda kalma süreleri incelendiğinde bu sürenin en fazla; kitap eleştirisi, sayma pulları, 

deneme sınavları, proje ve performans ödevleri, anlama kapasitesi yüksek ama düzenli 

çalışmayan öğrenciler” gibi konuların olduğu görülmüştür. 

WTİO’nun kullanım düzeyinin tespit edilebilmesi amacıyla web sayfasının veri tabanı 

incelenerek katılımcıların toplam giriş ve mesaj sayıları belirlenmiştir. Katılımcıların WTİO 

                                                 
** Burada ifade edilen mesaj sayısı katılımcıların matematik, matematik eğitimi ve eğitim bilimleri alanlarında 
açılan konulara cevap niteliğinde yazdıkları mesaj sayıları olup fıkra komik deneyimler ve öneriler alanlarında 
bulunan mesajları içermemektedir. 
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kapsamında paylaşıma katılım düzeyleri ile ilgili bazı bilgileri özetlenerek Tablo 5’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 5  Katılımcı Öğretmenlerin ve Akademisyenleri WTİO’ya Katılım Düzeylerine İlişkin Veriler 
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Öğretmenler 0 118 893 0 59 288 8 45 

Akademisyenler 1 113 70 1 14 70 0 0 

 

Tablo 5’de görüldüğü üzere veri toplama süreci boyunca öğretmenlerin WTİO’ya 

toplam giriş sayıları 0 ile 118 arasında değişmektedir. Öğretmenler tarafından toplam 893 

giriş yapılmışken, 288††mesaj yazılmıştır. Grubun geneli bazında ortalama giriş sayısı 12 

olmakla birlikte veri toplama sürecinin yaklaşık 12 ay sürdüğü göz önüne alındığında bu 

durum öğretmenler genelinde yaklaşık 30 günde ortalama bir kez giriş yapıldığını 

göstermektedir. 8 katılımcının ise hiç giriş yapmadığı belirlenmiştir. Ayrıca ortalama mesaj 

sayısı 4 olarak hesaplanmıştır. Genel itibariyle değerlendirildiğinde öğretmenlere ait 

mesajların yaklaşık %80’i, grubun %11’i tarafından yazılmıştır. 45 katılımcı ise hiç mesaj 

yazmamıştır. 

Veri toplama süreci boyunca akademisyenlerin WTİO’ya toplam giriş sayıları 1 ile 113 

arasında değişmektedir. Akademisyenler tarafından toplam 341 giriş yapılmışken, 70†† mesaj 

yazılmıştır. Bu grubun geneli göz önüne alındığında ortalama giriş sayısı 28 olarak 

hesaplanmıştır. Bu durum akademisyenlerin yaklaşık 13 günde ortalama bir kez giriş 

yaptıklarını göstermektedir. Hiç giriş yapmayan ve mesaj yazmayan akademisyen yoktur. 

Ortalama mesaj sayısı ise 5 olarak hesaplanmış ve bu gruba ait mesajların yaklaşık %70’inin 

grubun %36’sı tarafından gönderildiği tespit edilmiştir. 

Ortalama giriş ve mesaj sayılarına ek olarak WTİO’da konular üzerinde yapılan bilgi 

paylaşımlarına katılan öğretmen ve akademisyen sayıları da incelenmiş ve ortalama olarak bir 

konuya ortalama 4 öğretmen ile 1 akademisyenin katıldığı görülmüştür.  En fazla katılımın 

olduğu konuların kitap eleştirisi (11 öğretmen-3 akademisyen), sayma pulları (7 öğretmen - 3 

                                                 
†† Burada ifade edilen mesaj sayısı katılımcıların fıkra, komik deneyimler ve öneriler alanlarında yazdıkları 
mesajları ve konuların açılışında yazılan açılış mesajlarını da kapsamaktadır. 
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akademisyen), derslerde somut materyallerin kullanımı (7 öğretmen - 3 akademisyen) ve 

davranış problemi olan öğrenciler (8 öğretmen - 1 akademisyen) olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırma öğretmenler ve akademisyenlerin hem kendi aralarında hem de karşılıklı 

olarak iletişim kurarak birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilmelerini 

sağlayabilmek amacıyla bilgi paylaşım ortamları oluşturabilmenin temel alındığı araştırmanın 

bir parçasıdır. Bu bölümde öğretmen ve akademisyenler arasında sürekli ve sağlıklı bir bilgi 

paylaşımının sağlanması amacıyla sanal ortamda oluşturulan WTİO’da gerçekleşen bilgi 

paylaşım sürecinin incelenmesiyle ulaşılan sonuçlara yer verilmiştir.   

Birinci alt problem kapsamında WTİO’da öğretmen ve akademisyenler tarafından ele 

alınan konular incelenmiştir. Alanlar bazında matematikte 4 (geometri: 3, olasılık ve istatistik: 

1), matematik eğitiminde 20 ve eğitim bilimlerinde 13 (rehberlik: 2, sınıf yönetimi: 2, öğretim 

ilke ve yöntemleri: 4, program geliştirme: 5) olmak üzere katılımcı öğretmen ve 

akademisyenler tarafından toplam 37 konu açılmıştır. Açılan konuların %11’i matematik, 

%54’ü matematik eğitimi ve %35’i eğitim bilimleri alanı ile ilgilidir.  

Öğretmenler tarafından; matematik alanında 2, matematik eğitimi alanında 11 ve eğitim 

bilimleri alanında 9 olmak üzere toplam 22 konu açılmıştır. Akademisyenler tarafından ise; 

matematik alanında 2, matematik eğitimi alanında 9 ve eğitim bilimleri alanında 4 olmak 

üzere toplam 15 konu açılmıştır. Her iki katılımcı grubunda da en fazla matematik eğitimi 

alanında en az da matematik alanında konu açıldığı görülmüştür. Bu durum matematik 

eğitimcisi ağırlıklı olan katılımcı grubunun metodolojiye daha fazla önem verdiklerini 

göstermektedir. Açılan konuların içerikleri incelendiğinde öğretmenlerin paylaşım sürecinde 

daha çok; ders kitapları, müfredatta kullanılan materyaller, bu materyallerin işlevselliği, 

davranış problemi olan öğrenciler ve öğrencilerin bu davranışlarının altında yatan nedenler 

gibi ders öğretim süreçlerinde karşılaştıkları durumlara ve somut çözüm önerilerine 

odaklandıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan akademisyenlerin; açıların ölçülmesindeki yön 

belirleme durumu, kavramsal bilginin öğretim sürecindeki önemi gibi teorik bilgi ağırlıklı 

içeriklere ve olasılık kavramının öğretiminde, programın önerdiği etkinliklerin 

uygulanmasında yaşanan problemler gibi araştırmayı planladıkları durumlara yoğunlaştıkları 

görülmüştür. Genel itibariyle açılan tüm konular kapsamında katılımcılar tarafından toplam 

139 problem durumu dile getirilmiş ve 101 tane de çözüm önerisi sunulmuştur.   
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Öğretmenlerin matematik alanında az konu açmalarının nedenlerinden biri, matematik 

alan bilgisine yönelik öz-yeterlik algılarının yüksek olması olabilir ki Bedir (2011) 

çalışmasında ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan matematik öğretmenlerinin 

alandaki öz-yeterlik algılarının yüksek olduğunu diğer bir ifade ile matematik alan bilgisi 

yönünden kendilerine güvendiklerini dile getirmiştir.  

WTİO’da öğretmenler tarafından açılan ve içeriğinde; eğitim sisteminin veya 

müfredatın, davranış problemi olan öğrencilerin, sınıf yönetimi ile ilgili durumların 

irdelendiği konuların Babinski ve diğerleri (2001)’nin yaptığı çalışmada öğretmenlere yönelik 

oluşturulan online ortamda açılan konu içerikleriyle çok büyük oranda benzerlik göstermiştir. 

Ayrıca Duncan-Howell (2010) çalışmasında ifade ettiği gibi öğretmenler sınıf ortamlarında 

karşılaştıkları somut durumlarla ve pratik uygulamalara, akademisyenler ise Yashika ve Levin 

(2003)’in de çalışmalarında dile getirdiği gibi öğretmenlerle birlikte oldukları bu süreçte daha 

çok teorik bilgileri değerlendirmeye ve araştırma yapmak için destek almaya odaklanmışladır. 

Topluluklar içerisinde katılımcıların farklı ilgi alanlarına sahip olmasının muhtemel 

(Guldberg ve Mackness, 2009) ve beklentilerin online topluluklara katılımda önemli bir etken 

olduğu (Chiu ve diğ., 2006; Hsu ve diğ., 2007) göz önüne alındığında; öğretim sürecini 

yürüten öğretmenlerin pratik uygulamalara, bu süreci destekleyebilmek amacıyla araştırmalar 

yapan akademisyenlerin ise yaşanan problemlere ve teorik noktalara yönelmeleri beklenen bir 

sonuç olarak değerlendirilebilir.  

Bu sonuçtan hareketle WTİO’da alanlar bazında açılan konu sayılarının matematik 

eğitiminde en fazla matematik alanında ise en az olması; öğretmenlerin daha çok matematik 

öğretim sürecinde karşılaştıkları durumlara ve bu durumlara ilişkin somut çözüm önerilerine 

yönelmelerinden ve çalışma grubunda yer alan akademisyenlerin çoğunluğunun çalışma 

alanının matematik eğitimi olmasından kaynaklı olabilir. 

İkinci alt problem kapsamında katılımcıların WTİO’ya katılım düzeyleri ele alınmıştır. 

WTİO’da açılan 37 konuya toplam 295 mesaj yazılmış ve mesajlar toplam 1616 kez 

incelenmiştir. Alanlar bazında mesaj ve incelenme sayıları sırasıyla; matematik alanında 28-

140, matematik eğitimi alanında 171-905 ve eğitim bilimleri alanında 96-571 şeklindedir 

Konu başına düşen ortalama mesaj sayıları yaklaşık olarak; matematik eğitimi alanında 8.6, 

eğitim bilimleri alanında 7.4 ve matematik alanında 7’dir. 

WTİO’da açılan tüm konular ele alındığında; bir konuya yazılan mesaj sayıları 0 ile 20, 

incelenme sayıları da 13 ile 116 arasında değişmekle birlikte ortalama mesaj sayısı yaklaşık 

olarak 8, incelenme sayısı 42 olarak hesaplanmıştır. “kitap eleştirisi”, “sayma pulları”, 
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“deneme sınavları”, “proje ve performans ödevleri”, “4+4+4 eğitim sistemi gibi öğretim 

süreci ve eğitim sistemi ile ilgili ve süreklilik arz eden konulara ait yazılan mesaj ve 

incelenme sayılarının ve bu konuların paylaşımda kalma sürelerinin fazla olduğu tespit 

edilmiştir.  

Öğretmenlerin sisteme giriş sayıları 0 ile 118 ve mesaj sayıları 0 ile 59 arasında 

değişmektedir. Giriş ve mesaj sayısı ortalamaları sırasıyla yaklaşık 12 ve 4’tür. Bununla 

birlikte öğretmenlere ait mesajların yaklaşık %80’ni, grubun %11’i tarafından yazılmıştır. 

Öğretmenler tarafından toplam 893 giriş yapılmışken, 288 mesaj yazılmıştır Ayrıca 45 

öğretmen hiçbir mesaj yazmamış bu katılımcılardan 8 tanesi sisteme hiç giriş yapmamıştır. 

Akademisyenlerin giriş sayıları 1 ile 143 ve mesaj sayıları 1 ile 14 arasında 

değişmektedir. Giriş ve mesaj sayısı ortalamaları sırasıyla yaklaşık 28 ve 5’dir. Akademisyen 

grubu için gönderilen mesajların yaklaşık %70’i grubun %36’sı tarafından gönderilmiştir. 

Giriş yapmayan ve mesaj yazmayan akademisyen yoktur. 

Katılımcı sayıları göz önüne alındığında en fazla katılımın olduğu konular “kitap 

eleştirisi”, “sayma pulları”, “derslerde somut materyallerin kullanımı” ve “davranış problemi 

olan öğrenciler” şeklindedir. Bu durumun öğretmenlerin ilgili konularla karşılaşma sıklığı ile 

ilişkili olduğu düşünülmektedir. WTİO’daki konulara ortalama olarak 4 öğretmen ile 1 

akademisyen katılmıştır.  

Konu başına düşen ortalama mesaj sayısının matematik eğitimi alanında en fazla 

olması; WTİO’da bilgi paylaşımı yapılan konulara ilişkin ulaşılan sonuçlar kısmında da ifade 

edildiği gibi öğretmenlerin daha çok matematik öğretim sürecinde karşılaştıkları durumlara ve 

bu durumlara ilişkin somut çözüm önerilerine yönelmeleri ve grupta yer alan 

akademisyenlerin çoğunluğunun çalışma alanının matematik eğitimi olmasından kaynaklı 

olabilir. 

WTİO’da hem öğretmen hem de akademisyen gruplarında gönderilen mesajların büyük 

bir kısmının grupların küçük bir bölümü tarafından yazılması ve her iki grupta da mesaj 

yazma sayılarının konuların incelenme sayılarına oranla oldukça düşük olmasından hareketle 

katılımcıların düşüncelerini ifade etme noktasında geri planda durduğu söylenebilir.  

Literatürde diğer üyelerin mesajlarını okuyan fakat yorum yapmayan bu tür üyeler gizlenmiş 

üye (lurking) şeklinde tanımlanmaktadır. Carr ve Chambers (2006) çalışmasında gizlenmiş 

üyelerin web tabanlı toplulukların birçoğunda var olduğunu ifade etmiş ve bunu sıradan bir 

durum olarak değerlendirmiştir. Örneğin, Ling ve diğerleri (2005) araştırmalarında üç farklı 
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online toplulukta gerçekleşen paylaşımların %50-88’lik kısmını katılımcıların %4-10’luk bir 

bölümünün gerçekleştirdiğine vurgu yapmışlardır. Daha somut olarak Hur ve Hara (2007) 

çalışmalarında inceledikleri uygulama topluluğunun 87000’den fazla üyesi olmasına ve bu 

üyelerden 15000’den fazlasının da günlük olarak web sayfasını ziyaret etmesine rağmen aktif 

kullanıcı olan üye sayısını 35 olarak tespit etmişlerdir. Preece ve diğerleri (2004)’in de ifade 

ettiği üzere çok büyük veya aktif paylaşımın gerçekleştiği topluluklarda daha önemsiz bir 

problem olarak değerlendirilebilecek olan gizlenmiş üyelerin varlığı WTİO’da da iletişim 

sürecini yavaşlattığı için önemli bir problem olarak kendini göstermiştir.  

WTİO oluşturulurken; paylaşım konularıyla ilgili güncel bilgi sahibi olabilmeleri, 

konuları takip edebilmeleri, kendi düşüncelerini ifade edebilmeleri, bu sayede farklı 

perspektifler katarak konuların daha derinlemesine ele alınabilmesini sağlayabilmeleri için 

katılımcıların her gün sisteme girmeleri gerektiği ön görülmüştür.  Ancak internet erişim 

imkanı, zaman sınırlılığı gibi etkenler göz önüne alınarak sisteme girişin haftada bir kez 

olmasının da etkili bir bilgi paylaşım ortamı için yeterli olabileceği düşünülebilir. Fakat 

WTİO’da katılımcıların ortalama olarak 20 günde bir sisteme giriş yapmış olmaları her iki 

grup için de katılım düzeyinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir.  

Öneriler 

WTİO öğretmen ve akademisyenler arasında sağlıklı ve sürekli bir bilgi paylaşımı 

sağlayabilmek amacıyla oluşturulacak ortamların tasarımında yararlanılabilecek önemli 

bilgiler içermektedir. Gerçek hayata geçirdiğimiz bu web tabanlı iletişim ortamı ile aynı 

amaçlı yeni ortamların tasarlanması, öğretmenler ve akademisyenler arasındaki işbirliğinin 

kabul edilebilir düzeye getirilmesine ve işbirliği sürecinin sürdürülebilir olmasına katkı 

yapabilir. 
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