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ÖZET 

LKOKUL Ö RETMENLER N N G R MC L K BECER S NE L K N 

GÖRÜ LER N N DE ERLEND R LMES  

Günümüzde ekonomik geli melerin ve de i imlerin bir sonucu olarak giri imcili in 

önemi artmõ tõr. Bu nedenle küresel ve bölgesel kalkõnmanõn sa lanmasõ için giri imcilere 

ihtiyaç duyulmaktadõr. Giri imci, ekonomideki bo lu u kolaylõkla fark ederek yaratõcõ 

fikirlerini hayata geçirerek bu bo lu u dolduran ki idir. Giri imcilik, i sizlik sorununa 

önemli bir çözüm olana õ sundu u gibi ayrõca ekonomik büyümenin önemli bir bile enidir. 

Giri imci, ekonomik kaynaklarõn dü ük üretkenlik alanlarõndan yüksek alanlara aktarõlma 

sürecinde çok önemli bir yerdedir. Bu nedenler göz önünde bulunduruldu unda tüm 

dünyada ve ülkemizde giri imcili in önemi fark edilmi , e itim sistemleri yeni ba tan 

düzenlenmi , giri imcilik ders programlarõ içerisinde yer almõ tõr. 

Bu çalõ manõn amacõ lkö retim programõnda yer alan ortak temel becerilerden 

giri imcilik becerisine ili kin ö retmen görü lerini belirlemektir. 2012-2013 e itim 

ö retim yõlõnda, stanbul ili Kartal ilçesinde görev yapan ilkokul ö retmenlerine anket 

uygulanmõ tõr. Yapõlan anket verilerinin sonuçlarõ ise istatistiksel verilere göre analiz 

edilmi tir. Ara tõrma sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamõnda de erlendirilmi , 

istatistikî çözümleme için SPSS programõndan yararlanõlmõ tõr. Sonuçlarõ de erlendirmede, 

cinsiyet, mezun olunan okul ve hizmet yõlõ de i kenlerine göre anlamlõ bir farklõlõk olup 

olmadõ õ, istatistiksel testler ile sõnanmõ tõr. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde ayrõntõlõ 

olarak verilmi tir. 

Ara tõrma da elde edilen bulgularõn analizi sonucunda lkokul ö retmenlerinin, 

ö rencilere kazandõrõlmasõ amaçlanan giri imcilik becerisine yönelik görü leri, Cinsiyet, 

kõdem, mezuniyet durumu, sõnõf mevcudu, hizmet içi e itim alma durumuna göre 

farklõla madõ õ görülmü tür. Giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõ noktasõnda 

ö retmenlerin yetersiz oldu u sonucuna varõlmõ tõr. 

 

Anahtar Kelimeler: Giri imcilik Becerisi, lkö retim Programõ, Temel Beceriler 
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ABSTRACT 

Today, as a result of economic developments and changes have increased the 

importance of entrepreneurship. For this reason, there is a need for entrepreneurs to 

provide global and regional development. Entrepreneur is the person who easily recognizes 

the economic gap and fills this gap by implementing creative ideas. Entrepreneurship is an 

important solution to the problem of unemployment and an important component of 

economic growth. Entrepreneur, is a very important process of transferring of low 

productivity areas of economic resources to high productivity areas. Considering these 

reasons, all over the world and in our country the importance of entrepreneurship has been 

noticed, education and training systems designed from scratch and entrepreneurship is 

included in the curriculum.

The aim of this study the common basic skills in the curriculum of primary 

education on the ability to entrepreneurship determine the ideas of teachers. 2012-2013 

academic year, primary school teachers working in the Kartal district of Istanbul were 

surveyed. The results of the survey data were analyzed according to the statistical data. The 

data obtained from this study evaluated the computer environment, the SPSS program was 

used for statistical analysis. The results of the evaluation, gender, school graduated, years 

of service to the variables of, and whether there is a significant difference, tested by 

statistical tests. The results obtained were indicated in the tables.

As a result of analysis of the findings of the study primary teachers, students gain 

the skills intended for the views of entrepreneurship, gender, retirement, graduation status, 

class size, according to the in-service training has been varied in many ways. We 

concluded that teachers are insufficient teaching the entrepreneurship skills. 

Key Words: Entrepreneurship Skills, Primary Curriculum, Basic Skills 
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ÖNSÖZ 

! lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Görü lerinin 

De erlendirilmesi" ba lõklõ bu çalõ mada; ilkö retim programõnda yer alan ve ortak temel 

becerilerden biri olan giri imcilik becerisine ili kin ö retmen görü leri irdelenmi tir. 

Çalõ manõn birinci bölümünde ö rencilerin Giri imcilik becerilerinin geli tirilmesi 

noktasõnda önemli bir konuma sahip olan ö retmenlerin görü leri do rultusunda bu temel 

becerinin de erlendirilmesi ve programõn bu beceriyi kazandõrmasõ noktasõndaki 

etkilili ini belirleme amacõyla 2012- 2013 e itim # ö retim yõlõnda stanbul ili Kartal 

ilçesinde görev yapan lkokul ö retmenlerinin görü leri anket formu ile toplanaca õ 

belirtilmi , giri imcilik becerisi ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dõ õnda yapõlan ara tõrmalar 

belirtilmi tir. Çalõ manõn ikinci bölümünde, literatür taramasõ ardõndan giri imcilik 

becerisine ili kin kuramsal çerçeve olu turulmu tur. Çalõ manõn üçüncü bölümünde, 2012-

2013 e itim ö retim yõlõ stanbul il ve ilçelerinde görev yapan sõnõf ö retmenleri 

evreninden, evreni temsil edebilecek ekilde betimleyebilmesi amacõyla küme örnekleme 

tekni iyle örneklem belirlenmi , ölçme aracõnõn geli tirilmesi sürecinde literatür taramasõ 

ardõndan alan uzmanlarõnõn görü leri alõnarak anket maddeleri belirlenmi , verilerin 

çözümlenmesinde SPSS veri analizinden yararlanõlmõ tõr. Çalõ manõn dördüncü 

bölümünde, lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine yönelik görü leri anket formu 

ile toplanmasõnõn ardõndan elde edilen bulgular sõralanmõ  ve bu bulgulara ili kin yorumlar 

yapõlmõ tõr. Çalõ manõn be inci bölümünde ise lkokul ö retmenlerinin giri imcilik 

becerisine ili kin görü lerine yönelik sonuçlar verilmi  ve bu sonuçlara yönelik öneriler 

sunulmu tur. lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisi konusunda bilinçlendirilmesi 

konusunda hizmet- içi e itimin yanõ sõra,  üniversitelerle i  birli ine gidilip, seminer 

dönemlerinde ö retmenlere e itim verilebilir. 

 Bu ara tõrmanõn gerçekle mesinde eme i ve deste i olan birçok ki i bulunmaktadõr. 

Öncelikle bana her zaman destek olan, bilgi birikimi ve ho görüsü ile yol gösteren, iyi bir 

akademisyen olma yolunda elinden gelen her türlü deste i gösteren, yeti tiren de erli 

hocam danõ manõm Doç. Dr. Çavu  AH N$e te ekkürü bir borç bilirim. Ara tõrmam 

süresince, bana akademik anlamda her türlü deste i gösteren Ar . Gör. Dr. Osman Yõlmaz 

KARTAL$a çok te ekkür ederim. Hayatõmõn her a amasõnda bana destek olan, güvenen, 

inanan, hiçbir yardõmõ benden esirgemeyen, umutsuz oldu um anlarda sadece varlõ õ ile 

beni hayata yeniden ba layan canõm annem ve aileme çok te ekkür ederim. 
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BÖLÜM I 

G R  

1.1. Problem Durumu 

Günümüz e itim anlayõ õ, sadece akademik alanda ba arõlõ bireyler yeti tirmek de il, 

her alanda tam donanõma sahip bireyler yeti tirmeyi hedeflemektedir. Toplumlarõn 

olu umu ve geli iminde de yenilikçi fikir ve anlayõ larõn etkili olmasõ, e itim sistemlerini 

de etkilemi , e itimli nitelikli insan gücüne gereksinim artmõ , ekonomik kalkõnmanõn 

sa lanabilmesi fiziki güçten öte beyin gücüne ba lõ oldu u anla õlmõ tõr. Günümüz bilgi 

toplumunda e itim faaliyetleri ile kazanõlan becerilerin hem bireyin ihtiyaçlarõna hem de 

toplumun ihtiyaçlarõna cevap verecek ekilde düzenlenmesi gerekti i ortaya çõkmõ , bu 

durum e itimin önemini daha da artõrmõ tõr. 

Yenilenen ilkö retim programlarõ ile yaparak ya ayarak ö renme yakla õmlarõnõ 

içeren etkinlikler hazõrlanmõ tõr. Ö renme sürecini içselle tirmeye, bilgiye ula mada aktif 

olarak rol almaya, gerçek hayatta ya anabilecek problemler ile kar õla õp, bunlara uygun 

çözüm yollarõ üretebilen nesiller yeti tirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ula abilmek 

için ilkö retim programlarõna ortak temel beceriler eklenmi tir. Bu beceriler arasõnda yer 

alan giri imcilik becerisi ile ö rencilerin etrafõndaki fõrsatlarõ fark edebilme, fõrsatlara 

yönelik plan ve proje yapabilme, projeleri günlük hayata ta õma ve hayatõ daha ya anabilir 

hale getirebilmesi sa lanarak, i  hayatõnõn ve toplumun ihtiyaçlarõna göre e itilmeleri, 

e itildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri ve kendi mesleki alanlarõnda giri imci bir 

ruha sahip olmalarõ, bu ruh ve yeterliliklerle kendi i  alanlarõnõ yaratmalarõ, böylelikle ülke 

ekonomisine katkõ sa lamalarõ amaçlanmaktadõr.  ahin (2008)!e göre, Bireyin e itiminde, 

en önemli basamaklardan birisi ilkö retimdir. lkö retim, temel beceri ve alõ kanlõklarõn 

kazandõrõldõ õ bir e itim sürecidir. Ö renciye bu basamakta kazandõrõlan bilgi, beceri ve 

alõ kanlõklar, sonraki e itim basamaklarõnda ba arõlõ olmalarõnõ sa layacaktõr. 

 lkö retim programlarõnda yer alan ortak ve temel becerilerden biri de giri imcilik 

becerisidir. Giri imcilik becerisi, bireylerin sahip oldu u bilgiyi kullanmalarõnda ve yeni 

durumlara uyarlamalarõnda anahtar rol üstlenen etmenlerden biridir. Böylelikle birey 

bulundu u toplumda kendine bir yer edinerek daha çabuk kendini gerçekle tirebilir. 

Bununla birlikte bireyin ya adõ õ çevre, bu çevrenin sahip oldu u de erler ve kabul gören 

genel normlar göz ardõ edilmemelidir. Çünkü bireylerin tutum ve davranõ larõ ekillenirken 
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içinde yer aldõ õ toplumun yapõsal ko ullarõ, de er ve norm sistemlerinden do rudan 

etkilenmektedir (Aytaç, 2006). 

Giri imcilik kavramõ ile ilgili literatür tarandõ õnda daha çok endüstriyel ya da sosyal 

bilimler alanlarõnda ele alõndõ õ görülmektedir (Akyüz ve di ., 2006; Aytaç, 2006; 

Gömleksiz ve Kan, 2007; Yener ve Akyol; 2009; Yõlmaz ve Sünbül, 2009; Çarõkçõ ve 

Koyuncu, 2010; Semerci ve Yanpar-Yelken, 2010; Eraslan, 2011). Aytaç (2006), Çarõkçõ 

ve Koyuncu (2010) giri imcilik ve kültür arasõndaki ili kiyi ele almõ lar, Yener ve Aykol 

(2009) ise bireyin sahip oldu u giri imcilik de erleri ile örgütsel vatanda lõk davranõ õ 

arasõndaki ili kinin varlõ õ üzerine çalõ ma yapmõ lardõr.  

Literatürde yer alan di er çalõ malarda el alõnan konular incelendi inde ortaö retim 

ve üniversite ö rencilerinin giri imcilik becerisi (Akyüz ve di ; 2006; Yõlmaz ve Sünbül, 

2009), ö rencilere giri imcilik becerisi kazandõrmada Sosyal Bilgiler (Gömleksiz ve Kan, 

2007) ve Hayat Bilgisi (Eraslan, 2011) derslerinin etkisi ve ilkö retim programlarõndaki 

ortak temel becerilere ili kin ö retmen görü lerinin alõndõ õ anla õlmaktadõr. 

Ö rencilerin Giri imcilik becerilerinin geli tirilmesi noktasõnda önemli bir konuma 

sahip olan ö retmenlerin görü leri do rultusunda bu temel becerinin de erlendirilmesi ve  

programõn bu beceriyi kazandõrmasõ noktasõndaki etkilili ini belirleme amacõyla, bu 

dü üncelerden hareketle ara tõrmanõn problemi lkokul ö retmenlerinin giri imcilik 

becerisine ili kin görü lerinin de erlendirilmesidir.  

1.2. Ara tõrmanõn Amacõ 

Ara tõrmanõn amacõ, lkö retim programõnda yer alan ortak temel becerilerden 

giri imcilik becerisine ili kin ö retmen görü lerini belirlemektir. Bu amaca ula mak için 

a a õdaki sorulara cevap aranmõ tõr; 

1. lkokul ö retmenlerinin, ö rencilere kazandõrõlmasõ amaçlanan giri imcilik 

becerisine yönelik görü leri nelerdir? 

2. lkokul ö retmenlerinin, ö rencilere kazandõrõlmasõ amaçlanan giri imcilik 

becerisine yönelik görü leri, 

a. Cinsiyet, 

b. Kõdem, 
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c. Mezuniyet durumu, 

d. Okutulan sõnõf, 

e. Sõnõf mevcudu, 

f.  Okulun bulundu u yerle im birimi, 

g. Hizmet-içi e itim alõp almama durumuna göre farklõla makta mõdõr? 

3. lkokul ö retmenlerine göre giri imcilik becerisinin yeterli düzeyde 

kazandõrõlamamasõnõn nedenleri nelerdir? 

1.3. Ara tõrmanõn Önemi 

Bir toplumun kalkõnmõ lõk düzeyi ile o toplumun e itim sistemi arasõnda oldukça sõkõ 

bir ili ki bulunmaktadõr. Bir toplumun e itim sisteminde ilkokullar ilk sõrada yer alõr ve 

di er e itim basamaklarõ ilkokul e itimini temel alõrlar.  

lkö retim kurumlarõ e itim sisteminin temeli konumunda olmasõnõn yanõ sõra 

ö rencilerin hem bireysel hem de toplumsal ya amõnda ba arõlõ olmalarõnõ sa layacak 

özelliklerin kazandõrõlmasõnda anahtar rol oynar. Özellikle yeni ilkö retim programõnda 

yer alan ortak becerilerden biri olan giri imcilik oldukça etkilidir.  

Günümüz modern toplumlarõnda kendi kendine yetebilen, ara tõran, sorgulayan, 

kar õla tõ õ problemleri çözme becerisine sahip, yaratõcõ ve yenilikçi bireyler ön plana 

çõkmõ tõr. Modern e itim sistemleri, bireylerde bu özelliklerin olu masõnõ sa layacak ve 

ortaya çõkarabilecek anlayõ larla yeniden düzenlenmi tir. 

Sanayi toplumu yapõsõndan bilgi toplumu anlayõ õna geçilen bu ça da, i gücünden 

öte bilgiye dayalõ güç, pratik ve mantõklõ zekaya sahip insan profili önem kazanmõ , bu 

profile sahip bireylerin yeti tirilmesi için e itim sistemleri düzenlenmi , bireylerin var olan 

giri imcilik potansiyellerinin açõ a çõkarõlmasõ ve geli tirilmesi hedeflenmi tir. Böylelikle 

ülkelerin geli mi lik düzeylerinin artõrõlmasõ sa lanarak, ülke ekonomisine katkõ 

sa lanmasõ hedeflenmi tir. 

Ülke ekonomisine de er katacak, büyümesine katkõ sa layacak, dünyada hõzla 

de i en ko ullara uyum sa layabilecek potansiyele sahip giri imciler yaratõlmasõnda en 

önemli görülen faktörlerden biri e itimdir. 
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Sonuç olarak, giri imcilik geçmi ten günümüze, dünyada ve ülkemizde önemini 

koruyan ve artõran bir kavramdõr. Yeni ilkö retim programõnda da ortak temel becerilerden 

biri olarak giri imcilik kar õmõza çõkmaktadõr. Bu çalõ ma, Ö rencilerin Giri imcilik 

becerilerinin geli tirilmesi noktasõnda önemli bir konuma sahip olan ö retmenlerin 

görü leri do rultusunda bu temel becerinin de erlendirilmesi ve yeni programõn bu 

beceriyi kazandõrmasõ noktasõndaki etkilili ini belirleme açõsõndan önemlidir. 

1.4. Varsayõmlar  

Bu ara tõrmanõn dayandõ õ varsayõmlar unlardõr; 

1. Ara tõrmada kullanõlacak veri toplama aracõ ara tõrma amaçlarõna uygun verilerin 

toplanmasõnda, aranan artlarõ ta õmaktadõr. 

2. Ara tõrmada görü lerine ba vurulan ilkokul ö retmenlerinin verdikleri yanõtlar 

gerçek görü lerini yansõtmaktadõr. 

3. Anketle ilgili elde edilen verilerin güvenirlili i konusunda ba vurulan uzman 

görü leri geçerli ve güvenilirdir. 

4. Örneklem evreni temsil edebilecek niteliktedir. 

5. Hazõrlanan ki isel bilgi formuyla toplanan verilerin, ilkokul ö retmenlerinin 

giri imcilik becerilerine ili kin görü lerini yansõtabilecek niteliktedir. 

1.5.  Kapsam ve Sõnõrlõlõklar 

1. Bu ara tõrmanõn kapsamõ 2012-2013 e itim ö retim yõlõnda, stanbul il 

merkezindeki ilkö retim okullarõnda görev yapmakta olan ö retmenlerin görü leriyle 

sõnõrlõdõr. 

2. Bu ara tõrma, veri toplama araçlarõ açõsõndan; problemin ortaya konmasõ, anket 

sorularõnõn hazõrlanmasõnda ilgili literatür taramasõ ile ö retmen görü lerinin alõnmasõnda 

kullanõlan anket formu ile sõnõrlõdõr. 

1.6. Tanõmlar  

Beceri: Ö rencilerde, ö renme süreci içerisinde kazanõlmasõ, geli tirilmesi ve 

ya ama aktarõlmasõ tasarlanan kabiliyetler(   Hezen, 2009 ). 
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Giri imcilik Becerisi: Giri imcilik, sosyal ili kilerde, ileti imde, i  dünyasõnda ve 

benzeri alanlarda gerekli ve etkili davranõ larõ uygun bir ekilde ve uygun zamanda ortaya 

koymak veya talep görebilecek bir ürünü veya hizmeti daha iyi üretebilmek ya da 

pazarlayabilmek amacõyla yeni bir sistem kurmak için gerekli olan becerilerdir (   Hezen, 

2009  ). 

Giri imci: letmeyi kuran, yönlendiren, gelece e ili kin planlarõ yapan ve yürüten 

ki idir (Akdemir, 2009). 

Giri imcilik: Giri imcilik, etrafõmõzdaki fõrsatlarõ fark etme, fõrsatlara yönelik plan 

ve proje yaparak, projeleri günlük hayata ta õma ve hayatõ daha ya anabilir hale getirme 

u ra õ olarak kabul edilebilir. 

Yaratõcõlõk: Yaratõcõlõk yeni, özgün ürünler ortaya koyma, yeni çözüm yollarõ bulma 

ve bir senteze ula ma olarak tanõmlanabilir(Demirel,2006). 

Problem Çözme: Kar õla õlan engel durumlarõn üstesinden gelmek amacõyla gerekli 

bilgi, deneyim, beceri ve dü ünme süreçlerini e güdümlü bir ekilde ise ko arak 

organizmayõ belirsizliklerden kurtarma süreci ( Hotaman, 2008). 

Lider: Bir organizasyonda giri imci kültürün tesis edilmesi ve geli tirilmesinde 

birinci derecede sorumlu olan ki idir. ( raz, 2005:193) 

Risk: Risk, bir karar özelli idir ve kararlarõn uygulanmasõnõn sonucunda elde 

edilecek çõktõlara ili kin belirsizli i anlatõr; bu belirsizlik, kararlarõn sonuçlarõnõn hayal 

kõrõklõ õ yaratabilece i anlamõndadõr (Sitkin ve Paolo, 1992; Aktaran, Baysal ve 

Özkul,2009). 

1.7. lgili Ara tõrmalar 

Bu bölümde, konuyla ilgili yurt içinde ve yurt dõ õnda yapõlan bazõ çalõ malara yer 

verilecektir. Böylelikle, ara tõrmanõn, di er çalõ malarla birlikte bir bütünlük içinde 

görülebilmesi sa lanmõ  olacaktõr. Yapõlan literatür taramasõ sonucunda, konuyla ilgili 

do rudan yapõlmõ  çalõ malar gözlenebildi i gibi ara tõrmaya dolaylõ olarak yol 

gösterebilecek çalõ malar da bulunmaktadõr. Bu nedenle, bu bölümde, konuyla ilgili yurt 

içinde ve yurt dõ õnda yapõlmõ , ara tõrmaya katkõda bulunabilecek ara tõrmalar özet 

halinde verilmi tir. 
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1.7.1. Yurt çinde Yapõlan Ara tõrmalar 

Arslan (2002), !Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Giri imcilik E ilimleri" 

adlõ ara tõrmasõnda Haliç Üniversitesi ö rencilerinin giri imcilik e ilimlerinin olu masõnda 

ve mesleki tercihlerinde fiziksel, sosyal ve ekonomik çevrenin rolünü incelemeye çalõ mõ  

ve bu amaçla kapsamlõ bir anket yapõlarak durum de erlendirilmi tir. Çalõ mada, 

uygulamalõ ara tõrmalarda kullanõlan yüz yüze anket yöntemi uygulanmõ tõr. Ara tõrmanõn 

sonucunda giri imcilik konusunda cinsiyet ayõrõmõnõn önemini giderek yitirece inin ve 

kadõnlarõn giri imcili e elveri li çe itli özelliklerinden dolayõ önümüzdeki dönemde i  

hayatõnda daha önemli roller alacaklarõ öngörülmü tür. Ö rencilerin ailelerinin gelir 

seviyesi ve ailedeki çocuk sayõsõnõn az olu u ile giri imcilik arasõndaki ili kinin do ru 

orantõlõ oldu u görülmü tür. Giri imci adaylarõnõn e itime daha çok önem verdiklerini, 

ba arõ ya da ba arõsõzlõklarõnõ kader, ans vb. de il de kendi içsel donanõm ve eylemlerine 

ba lõ oldu unu kavradõklarõ sonucuna varõlmõ tõr. 

Akyüz, Gedik, Akyüz ve Yõldõrõm (2006), !Rize lindeki Lise ve Üniversite 

Ö rencilerinin Giri imcilik Yeteneklerinin ncelenmesi" adlõ ara tõrmalarõnda Rize ili 

merkezinde, farklõ iki e itim seviyesinde (lise ve üniversite) e itim ve ö retimlerini 

sürdüren son sõnõf ö renci kitlesinin giri imcilik yetenekleri incelenmi  ve giri imcilik 

kapasitesinin bölge geli iminde nasõl bir etkiye sahip olabilece i belirlenmeye çalõ õlmõ tõr. 

Çalõ ma, Rize merkezde bulunan 2 özel, 17 devlet okulu olmak üzere toplam 19 lise ve 4 

fakültede okuyan son sõnõf ö rencileri üzerinde uygulanmõ  ve ö rencilerin giri imcilik 

portföyleri olu turulan anket formu yardõmõyla yüz yüze görü me tekni i kullanõlarak 

doldurulmu tur. Ara tõrmanõn sonucunda bu dönemde giri imde bulunabilmek için para ve 

sermaye yerine ö renciler büyük ço unlukla cesaret ve risk alabilmenin önemli oldu unu 

vurgularken ans faktörünü çok büyük oranda önemsememektedirler. Sonuç olarak Rize 

ilindeki gençler üzerinde yapõlan ankette, gençlerin giri imcilik yeteneklerine ve 

özelliklerine sahip oldu u görülmü tür. 

Gözek (2006), !Giri imci Adayõnõn Özellikleri, Giri imcilik E ilimleri ve Giri imci 

Adaylarõna Sa lanan Destekler" adlõ tezinde giri imci adaylarõnõn sahip olmasõ gereken 

özellikleri, destek alabilece i yerleri ve mevcut durumlarõnõ saptamayõ amaçlamõ tõr. 

Çalõ ma, anlõurfa, Diyarbakõr ve zmir illerinde Özelle tirme Sosyal Destek Projesi 

(ÖSDP) kapsamõnda yapõlan Küçük Ölçekli  Kurma Danõ manlõk Deste i (KÖ DD) 

programlarõna katõlan giri imci adaylarõyla yapõlan anketler olu turmu tur. Ara tõrma 
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sonucunda anketi cevaplayan giri imci adaylarõnõn ço unlu unun erkek, genel ya  

ortalamasõnõn 34 oldu u görülmü , ankete katõlanlarõn e itim durumlarõna bakõldõ õnda 

büyük ço unlu unun üniversite mezunu oldu u görülmü , bu ba lamda giri imcili in 

e itimle do ru orantõlõ oldu u sonucuna varõlmõ tõr. Giri imci adaylarõnõn, kendi i lerini 

kurabilmek için gerekli özellikleri ta õdõklarõ ve risk almanõn giri imcili in temeli 

oldu unu dü ündükleri sonucuna varõlmõ , ayrõca ailenin giri imcilik kültürünün 

olu masõnda etkili oldu u, i  kurma ile ilgili giri imcilerin sermaye ve kredi temini 

konusunda teminat problemi ya adõklarõ, i  kurma sürecinde bürokrasinin engel te kil 

etti i, yeteri kadar destek alamamalarõ ve nereden destek alabilecekleri konusunda bilgi 

sahibi olmadõklarõ ortaya çõkmõ tõr. 

Aslan (2007), ! Ö retmen Görü lerine Göre lkö retim I. Basamaktaki Ö rencilerin 

Temel Bilgi, Beceri ve De erleri Kazanma Düzeyleri" adlõ tezinde ö retmen görü lerine 

göre ilkö retimin birinci basama õnda ö rencilere kazandõrõlmasõ gereken temel bilgi, 

beceri ve de erlerin hangi düzeyde kazandõrõlabildi inin ve ö retimin niteli inin 

artõrõlabilesi için neler yapõlmasõ gerekti inin belirlenmesini amaçlamõ tõr. Ö retmenler, 

ilkö retim birinci basamaktaki ö rencilerin kazanmalarõ gereken temel becerilerin yeterli 

düzeyde kazanõldõ õ dü üncesindedirler. 

Kuvan (2008), !Örgün ve Yaygõn E itimin Giri imciler Üzerindeki Etkileri 

(Malatyalõ Giri imciler Üzerine Bir Uygulama)" adlõ tezinde, ülkemizde uygulanmakta 

olan örgün ve yaygõn e itimin giri imcilik özelliklerinin kazandõrõlmasõndaki etkileri 

Malatya#da faaliyet gösteren giri imciler üzerinde test edilerek sonuçlarõ ortaya koymaya 

çalõ mõ tõr. Ara tõrma verileri ara tõrmacõ tarafõndan hazõrlanan anket formu kullanõlarak 

toplanmõ tõr. Ara tõrma sonucunda, giri imcilik özelliklerinin olu umunda büyük ölçüde 

e itimin etkisinin oldu unu, örgün ve yaygõn e itim ile giri imcilik özellikleri arasõndaki 

ili kiler ara tõrõldõ õnda, giri imci özelliklerin olu umunu öncelikli olarak yaygõn e itim 

sa lamakta, örgün e itim ve demografik özellikler ise peki tirmektedir. Toplumsal olarak 

giri imcilik kültürünün olu umunda yaygõn e itimin daha etkili oldu u anla õlmõ , bu 

nedenle e itim programlarõnõn toplumsal ihtiyaçlara cevap vererek giri imcilik 

özelliklerinin geli imini sa layacak ekilde düzenlenmesi gerekti i sonucuna varmõ tõr. 

Gömleksiz ve Kan ( 2009), !Sosyal Bilgiler Dersi Ö retim Programõnõn Ele tirel 

Dü ünme, Yaratõcõ Dü ünme ve Giri imcilik Becerilerini Kazandõrmadaki Etkilili inin 

Belirlenmesi" adlõ makalelerinde Sosyal Bilgiler Dersi Ö retim programõnõn ele tirel 
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dü ünme, yaratõcõ dü ünme ve giri imcilik becerilerini kazandõrmadaki etkisine ili kin 

ö renci görü lerini belirlemeyi amaçlamõ lardõr. Bu nedenle Diyarbakõr ilinde yeni 

programõn uygulandõ õ be  pilot ilkö retim okulunda ö renim gören 600 ö rencinin görü ü 

üçlü likert tipi bir ölçekle alõnmõ tõr. Bu çalõ mada giri imcilik becerisine ili kin elde 

edilen bulgulara göre, ö rencilerin kar õlarõna çõkan fõrsatlarõ de erlendirme konusunda 

etkili olduklarõ, bir i i yapabilmeye ili kin kendine güven duyma konusunda etkili 

olduklarõ, aldõ õ sorumlulu u yerine getirmede, yaratõcõ fikirler geli tirip, gerçekle tirmek 

istediklerinin hayalini kurmada, ö rencilerin kendilerini yönlendirmede, kõsa sürede en iyi 

kararõ verebilmede, aldõ õ kararlarõ uygulamada, ba ladõ õ i i bitirmede, engelleri a mada 

sabõrlõ davranõ lar sergilemede, ba arõya ula mak için risk almada, yapacaklarõnõ 

anlatmada, kar õla abilece i zorluklarõ önceden fark edebilme de etkili olduklarõ 

görülmü tür. Buradan hareketle, Sosyal Bilgiler Dersi Ö retim programõnõn giri imcilik 

becerisini geli tirmede etkili oldu unu ortaya koymu lardõr. 

Baysal ve Özkul (2009), !Türkiye"de Giri imcilik E itiminde lkö retimin Rolü 

Ders Kitaplarõ Üzerine Bir çerik Analizi# adlõ çalõ masõnda, daha giri imci bir toplum 

yaratma stratejileri do rultusunda çocuklara e itim kurumlarõnda okutulan basõlõ 

materyallerde do rudan !giri imcilik- giri imci# veya giri imcili in tanõmõnda yer alan 

risk alma, yenilik yaratma gibi kavramlara ne kadar ve nasõl yer verildi i incelenerek, 

giri imcilik kültürünü yaratma yönündeki rolleri analiz edilmi tir. 2008-2009 yõlõnda 

ilkö retimin ilk be  yõlõnda okutulan 5 adet !Sosyal Bilgiler# ve 5 adet !Türkçe# ders 

kitabõ olmak üzere toplam 10 kitap incelenmi tir. Ara tõrma sonucunda, giri imcilik ve 

giri imcilikle ilgili kavramlarõn en çok ilkö retim 4. Sõnõf kitaplarõnda yer aldõ õ görülmü , 

bunu 5. Sõnõf kitaplarõ izlemi tir. Ayrõca okuma parçalarõnda do rudan söylem olmasa da 

kapalõ söylem yoluyla çocuklarõ yaratõcõ dü ünmeye te vik eden ö elerin yer almadõ tespit 

edilmi tir. 

Berk (2009), !Giri imcilik Dersinin Etkilili inin De erlendirilmesi# adlõ 

çalõ masõnda, mesleki ve teknik ortaö retim okullarõnda okutulan Giri imcilik dersinin 

genel bir de erlendirmesini yaparak mezunlarõn kendi i lerini kurmalarõnda dersin 

içeri inin ne derecede yeterli oldu unun belirlenmesini amaçlamõ tõr. Mesleki ve teknik 

ortaö retim okullarõnda okutulan giri imcilik dersi ile ilgili bu ara tõrmada, örneklem 

olarak alõnan yönetici $ ö retmen ve mezunlara uygulanan anketler sonucuna göre, 

Giri imcilik dersinin mevcut program yapõsõnõ mezunlarõn kendi i lerini kurmalarõnda 
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yeterli bulmu lardõr. Giri imcilik dersi konularõ, ba arõlõ ve uygulanabilir bir i  fikrinin 

özelliklerini açõklamada, ö rencilere sorumluluk ve risk alabilme yetene i kazandõrmada 

yeterli oldu u sonucuna varmõ lardõr. 

Karabulut (2009), !Üniversite Ö rencilerinin Giri imcilik Özelliklerini ve 

E ilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Ara tõrma" adlõ çalõ masõnda stanbul#da bir vakõf 

üniversitesinde i letme alanõnda lisans e itimi alan üniversite ö rencilerinin, yaratõcõlõk, 

strese tahammül ve giri imcilik motivasyonu özelliklerinin bulunma düzeyini belirlemeyi 

ve bu özelliklerin ilgili ö rencilerin giri imcilik e ilimleri üzerindeki etkilerini ortaya 

koymayõ amaçlamõ tõr. Ara tõrmada Hmieleski ve Corbett (2006) tarafõndan geli tirilen 

ara tõrma formu kullanõlarak veri toplanmõ tõr. Ara tõrma sonuçlarõna göre, ö rencilerin 

ço unun giri imcilik e itimi almalarõna ra men yeni kurulmu  bir i te çalõ madõ õ ve 

kendi i ini kurmadõ õ, mezun olunca kendi i ini kurup, giri imci olmak istemedi i 

gözlenmi tir. 

Semerci ve Yelken (2010), ! lkö retim programlarõndaki ortak temel becerilere 

ili kin ö retmen görü leri"ni belirlemek amacõyla yaptõklarõ çalõ mada, sõnõf ö retmenleri 

giri imcilik becerisinin Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersinde kazandõrõlabilece ini dile 

getirmi lerdir. Ayrõca, Semerci ve Yelken giri imcilik becerisi konusunda ö retmenlere 

hem bilgi düzeyinde hem de beceriyi geli tirmeye yönelik hizmet içi e itim kursu 

verilmesi gerekti ini belirtmi lerdir. 

Yelkikalan ve di er. (2010), !Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Giri imcilik 

E itimi: Kar õla tõrmalõ Bir Analiz" adlõ çalõ malarõnda, giri imci, giri imcilik kavramlarõ 

üzerinde durularak Dünya#daki ilk 100 üniversite ve Türkiye#deki devlet, vakõf 

üniversitelerindeki giri imcilik e itimi; üniversitelerin internet siteleri üzerinden; 

giri imcilik dersi ve ders içeri i, giri imcilik merkezi ve giri imcilik toplulu u/kulübü olup 

olmadõ õ ba lõklarõ altõnda içerik analiziyle incelenmi tir. Yapõlan çalõ ma sonucunda, 

giri imcilik e itiminin hem Türkiye hem de dünya üniversitelerinde önemli bir yere sahip 

oldu u ortaya çõkmõ tõr. Türkiye üniversitelerine bakõldõ õnda ön lisansta giri imcilik 

derslerinin, lisans ve lisansüstü e itim programlarõna göre daha a õrlõklõ oldu u 

anla õlmaktadõr. Ara tõrmacõlar elde ettikleri bu sonuçlardan yola çõkarak, giri imcilik 

dersinin tüm e itim programlarõna yeti tirilmesi, okul öncesi dönemden yüksekö renime 

kadar bireylerin giri imcilik ba lamõnda uyarõlmasõ, giri imcilik algõlarõnõn geli tirilmesi 
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ve yaratõcõlõk temelli giri imcili e motive edilmesi sa lanmalõdõr, önerisinde 

bulunmu lardõr. 

Gömleksiz ve Kan (2010), !Sosyal Bilgiler Dersi Ö retim Programõnõn Giri imcilik 

Becerisini Kazandõrmadaki Etkilili ine li kin Ö retmen Görü leri" adlõ makalesinde 

Sosyal Bilgiler dersi ö retim programõnõn giri imcilik becerisini kazandõrmadaki 

etkilili ini kazanõm, içerik, e itim durumu ve ölçme de erlendirme açõsõndan ele 

almõ lardõr. Nitel ara tõrma yöntemi kullanõlan bu çalõ mada 2009- 2010 e itim ö retim 

yõlõnda Elazõ  il merkezinde be  e itim bölgesinden be i erkek be i de kadõn 10 sosyal 

bilgiler ö retmeni seçilmi , veriler yarõ yapõlandõrõlmõ  sorularla toplanmõ tõr. Ö retmenler 

Sosyal Bilgiler dersi ö retim programõnda yer alan kazanõmlarõn bu beceriyi kazandõrma 

açõsõndan yeterli oldu unu, ancak programdaki içerik, e itim durumu ve de erlendirme 

boyutlarõ açõsõndan bazõ yetersizliklerin ve bazõ eksikliklerin oldu unu vurgulamõ lardõr. 

Eraslan (2011), ! lkö retim Programlarõnda Giri imcilik Ö retimi (Hayat Bilgisi 

Dersi Örne i)" adlõ çalõ masõnda ilkö retimin ilk üç sõnõfõnda okutulan ve 2005 yõlõnda 

yeniden yapõlandõrõlan Hayat Bilgisi dersi ö retim programõndaki giri imcilik ö retimi, 

kazanõmlar ve etkinlikler ba lamõnda incelemi tir. Çalõ ma sonucunda giri imcilikle ilgili 

becerilerin sadece do u tan ve ya anõlan çevrenin etkisiyle geli meyece i, e itimin de bu 

becerileri geli tirmede etkili oldu unu ortaya koymu tur. Bu ba lamda programlardaki 

kazanõmlarõn ö renci düzeyine uygun olarak planlandõ õ, ö retmenler tarafõndan 

giri imcili i destekleyici etkili ö renme # ö retme ortamõnõn sa lanmasõ gerekti i 

vurgulanmõ  bunun yanõ sõra okul-aile i  birli inin önemli oldu u, giri imci bireyler 

yeti tirmede bu sürece ailenin de dahil edilmesi gerekti i sonucuna varmõ tõr. 

Bacanak, Ülküdür ve Öner (2012), !Fen ve Teknoloji Dersi Ö retmenlerinin 

Giri imcilik Becerisi ve Etkisi le lgili Görü leri: Nitel Bir Ara tõrma" adlõ çalõ malarõn da  

ki isel ve mesleki giri imcilik özelliklerin ö rencilerin giri imcilik becerisi kazanmalarõna 

etkisi hakkõnda ilkö retim ikinci kademe fen ve teknoloji dersi ö retmenlerinin görü lerini 

ortaya koymayõ amaçlamõ lardõr. Ara tõrmada, olgu bilim (fenomenografik ara tõrma) 

yöntemi seçilmi , veriler yarõ yapõlandõrõlmõ  mülakat tekni i ile toplanmõ tõr. Ara tõrmada 

verilerin analizi NVIVO 9 programõ ile kodlamalar olu turularak yapõlmõ tõr. Çalõ mada ilk 

olarak ö retmenlerin ki isel, daha sonra da mesleki giri imcilik becerileri hakkõndaki 

dü ünceleri tespit edilerek, bunun ö rencilerde arzulanan giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõna etkisi hakkõndaki görü leri ortaya konmu tur. Çalõ mada elde edilen 
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bulgulara göre ö retmenlerin genel olarak bireysel ve mesleki giri imcilik özelliklerinin 

ö rencilerinin giri imcilik becerilerini pozitif yönde etkiledi i sonucuna varõlmõ tõr. 

1.7.2. Yurt Dõ õnda Yapõlan Ara tõrmalar 

Brown (2000), !Giri imcilik E itimi Ö retim Kõlavuzu" adlõ makalesinde, 

giri imcili in tanõmõ, Öz de erlendirme, Bir fikir yaratma,  planõ geli tirme, Bir i 

yürütme ve Çevresel, politik ve uluslararasõ konularõn Giri imcilik e itimi programõna 

dahil edilmesi gerekti inin önemini vurgulamõ tõr. Ayrõca Giri imcilik e itimi programõnõn 

yeni fikirler geli tirmeyi ö renme, risk alarak bir i  kurma ve kurdu u i i devam 

ettirebilme hedeflerine sahip olmasõ gerekti ini belirtmi tir. 

Antonites ve Wordswordth (2009), ! Risk Toleransõ: Giri imcilik E itimi Üzerine 

Bir Perspektif" adlõ çalõ masõnda Güney Afrika#da Giri imcilerin di er çalõ anlara oranla 

daha yüksek risk toleransõna sahip olup olmadõklarõnõ ve risk toleransõnõn giri imcilik 

programõnda yer alõp almamasõ gerekti i ara tõrõlmaktadõr. Bu çalõ ma için bir anket 

tasarlanmõ tõr. Anket sorularõ da Van de Venter (2006), Grable, Lytton  ve O# Neill 

(2004)#a ait çalõ malar ile Lindamood, Hanna ve Bi (2007)#ye ait  Tüketici Finansõ 

Ara tõrmasõ verilerinden yararlanõlarak hazõrlanmõ tõr. Bu anket, yöneticiler ile tam 

zamanlõ çalõ an bireylere uygulanmõ tõr. Veri analizi 1054 anketten elde edilen veriler 

sonucu yapõlmõ tõr. Ara tõrma sonucunda, bu çalõ manõn birincil hedefi olan, giri imcilerin 

di er tam zamanlõ çalõ anlara oranla daha yüksek risk almaya elveri li oldu u 

kanõtlanmõ tõr. kincil hedefe yönelik olarak, risk toleransõnõn giri imcilik programõnda yer 

almasõnõn gereklili i de bu çalõ ma sonucunda ortaya konmu tur. 

Akhtar, Keith ve Riaz (2009), !Aday Ö retmenlerin Giri imcilik E ilimleri" adlõ 

makalelerinde, Pakistan#da aday ö retmenlerin giri imcilik e ilimlerini ara tõrmayõ 

amaçlamõ lardõr. Bu amaçla Pakistan devlet üniversitelerinden ( 7 ), rastgele 700 master 

ö rencisi ( aday ö retmen) seçilmi tir. Örneklerden bilgi toplamak için anket metodu 

kullanõlmõ tõr. Anketten toplanan 516 cevap de erlendirilmi , faktör analizi sonucu, 3 

faktör ortaya çõkmõ tõr. Bunlar: giri imci amacõ ve kabul edilebilirli i, giri imci çabasõ ve 

giri imci motivasyonudur. Ara tõrma sonuçlarõna göre, aday ö retmenlerin ço unlu unun 

giri imcili e kar õ olumlu oldu u bulunmu tur. Bazõ demografik etkilerin var oldu u 

görülmü tür: üniversite, kurs, anne- babanõn e itim seviyesi ve cinsiyet gibi. Ayrõca 
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üniversitelerin ço unda bayanlarõn, daha çok çalõ ma ve giri imcilik motivasyonu 

açõsõndan, yüksek giri imcilik profili sergiledi i görülmü tür.  

Bagheri ve Pihie (2010), !Giri imci Liderlik Ö renme: Kayõp Noktalarõn Ba lantõsõ" 

adlõ çalõ masõnõn ana amacõ, Malezya#da üniversite ö rencilerinin giri imci liderlik 

ö renme ve geli imlerine katkõda bulunan, giri imcilik ö renme sürecini tanõmlamaktõr. 

Bu çalõ ma için, katõlõmcõ olarak 14 lisans ö rencisi seçilmi tir. Yarõ yapõlandõrõlmõ  

görü melerden elde edilen veri analizi sonuçlarõna göre, ö renciler arasõndaki giri imci 

liderlik ö renme farklarõ ortaya konmu tur. Ö rencilerin bir kõsmõ giri imci liderli i 

yaparak ya ayarak ö renirken, bir kõsmõ da Sosyal etkile im, gözlem ve yansõtma yoluyla 

giri imci liderlik kapasitelerini artõrdõklarõ sonucuna ula õlmõ tõr. 

Borasi ve Finnigan (2010), !E itimde Ba arõlõ De i im Unsurlarõ Hazõrlamaya 

Yardõmcõ Olabilecek Giri imsel Tutum ve Davranõ lar" adlõ makalelerinde,  e itimi 

iyile tirmeye odaklanmõ  e itimcilerin yeti tirilmesinde, fikirleri; ekonomik, entelektüel 

veya sosyal de erler üreten giri imlere dönü türme olarak tanõmlanabilecek olan 

giri imcilikten nasõl yararlanõlabilece ini açõklamayõ amaçlamaktadõr. Bu makale çe itli 

alanlarda ve pozisyonlarda ba arõlõ olmu , birçok dönü ümsel yeniliklere açõk olan ve 

uzmanlõk alanlarõ farklõ 6 e itimcinin örnek olay çalõ masõ üzerine odaklanmõ tõr. Makale, 

yeni e itimcilerin ortaya çõkarõlmasõnõn de eri ile aynõ zamanda alanda görev yapmakta 

olan e itimcilerin giri imci uygulamalara ve yeniliklere yönelmesinin önemi üzerinde 

durmaktadõr.  Çalõ manõn sonunda en azõndan bazõ e itimcilerin kurumlarõnõ dönü türmek 

ve ö rencilerine daha iyi hizmet edebilmek için giri imcilik tutum ve davranõ larõnõ etkili 

bir biçimde kullanabildikleri görülmü tür. 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Yapõlandõrmacõ Yakla õm 

Yapõlandõrmacõlõk ülkemizde, ngilizce !constructivism" sözcü ünün kar õlõ õ olarak 

kullanõlmaktadõr. Yapõlandõrmacõlõk !olu turmacõlõk, kurmacõlõk, bütünle tiricilik, 

yapõlandõrõcõ ö renme, yapõsalcõ ö renme, olu umcu yakla õm" gibi kelime ve kavramlarla 

da ifade edilmektedir. Felsefe olarak ba layõp sosyoloji, antropoloji, daha sonra da 

psikoloji ve e itimde uygulanan yapõlandõrmacõlõk yeni bir kavram de ildir (Koç, 2002). 

Bilginin ne oldu u, nasõl yapõlandõrõldõ õnõ, bilginin do asõnõ açõklamaya çalõ an 

yapõlandõrmacõ yakla õmõn kökleri !bilgi algõdõr" diyen Sokrates#e kadar gider. Bilindi i 

üzere Sokrates sormu  oldu u sorularla ö rencilere rehberlik yapmõ tõr. Sokrates ö retmez, 

dü ünmeyi, çeli kileri, örtüleri açõp gerçek kavramlarõ ortaya çõkarõr (Aytaç, 1992). Ayrõca 

yapõlandõrmacõlõ õn kökleri Plato ve Aristoteles#e (M.Ö. 470-320) kadar 

dayandõrõlmaktadõr (Crowther, 1997; Akt, Kurtdede Fidan, 2010). Yine yapõlandõrmacõ 

ö renme yakla õmõ Kant felsefesine ve on sekizinci yüzyõl dü ünürlerinden Giambattista 

Vico görü lerine kadar gitmektedir (Tynjälä, 1999: 363; Yager 1991: 52; Akt, Kurtdede 

Fidan, 2010). 

lk kez M. Ö. 5. ve 6. yüzyõllarda üpheciler tarafõndan ortaya atõlan yapõlandõrmacõ 

yakla õm dü ünceleri 20. yüzyõlõn ba larõndan itibaren geli tirilmeye ba lanmõ tõr. Locke, 

Kant, Jung ve Herbart#õn yapõlandõrmacõ yakla õm ili kili dü üncelerini dile getirmi lerdir. 

Ancak bunlar birkaç kuram içerisinde tek tek dile getirilmi  dü üncelerden öteye 

gidememi , kalõcõ bir kuram haline getirilememi tir. 20. yüzyõlõn ba larõnda ise John 

Dewey ve William James kendi yapõlandõrmacõ kuramlarõnõ olu turmu lardõr (Açõkgöz, 

2004). 

20. yüzyõlõn ba larõnda geli meye ba layan yapõlandõrmacõ anlayõ , asõl bu yüzyõlõn 

ikinci yarõsõnda ve sonlarõnda Piaget, Vygotsky, Asubel, Bruner ve Von Glaserfeld#in 

çalõ malarõyla daha etkili bir ekilde dile getirilmi tir. Bu sayede yalnõzca ö renme süreci 

içerisinde ö rencilerin ön kavramlarõ ile de il; ö retmenlerin de inançlarõ, ö renme ve 

ö retme süreçleri, dü ünceleri, stratejileri ile ilgili ara tõrmalar yapõlmaya ba lanmõ tõr 

(Açõkgöz, 2004). 
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Yapõlandõrmacõ yakla õm ile ilgili yapõlan tanõmlara bakarsak; 

Yapõlandõrmacõ anlayõ , bir bilgi ve ö renme yakla õmõ olarak kabul 

edilmektedir. ( ahin-Yanpar, 2001). 

Yapõlandõrmacõ yakla õm bir ö retim yöntemi de ildir. Ö renmenin 

olu umuna ili kin bir yakla õmdõr. Bir ba ka ifadeyle !insan nasõl ö renir# sorusunu 

cevaplandõran bir yakla õmdõr. Bu görü ü ortaya atan bilim adamlarõna göre bir 

bilgi felsefesidir. (Ta põnar, 2005). 

Yapõlandõrmacõlõk, bir bireyin nasõl anladõ õnõ ve ö rendi ini açõklayan 

felsefi bir yakla õmdõr. (Saban, 2000). 

Yapõlandõrmacõlõk, ö retimle ilgili bir kuram de il, bilgi ve ö renme ile 

ilgili bir kuramdõr. Bu kuram bilgiyi temelden kurmaya dayanõr. (Demirel, 2000). 

Yapõlandõrmacõlõk bilginin do asõna ili kin felsefi bir bilgi kuramõdõr ve bilginin 

zihinde yapõlandõrõlmasõnõ esas alõr. Yapõlandõrmacõlõk, bilginin ö renci tarafõndan 

yapõlandõrõlmasõnõ ifade eder (Özden, 2003). 

Yapõlandõrmacõlõk, e itimle ilgili bir kuram de il; bilgi ve ö renme ile ilgili bir 

kuramdõr ve bu kuram, bilgiyi temelden kurmaya dayanõr. Ba langõçta ö rencilerin bilgiyi 

nasõl ö rendiklerine ili kin bir kuram olarak geli mi  ve zaman içinde ö rencilerin bilgiyi 

nasõl yapõlandõrdõklarõna ili kin bir yakla õm haline dönü mü tür (Demirel, 2006:157; Akt, 

lgen, 2010). 

Yapõlandõrmacõlara göre bilgi bireyden ba õmsõz olarak görülmez, duruma özgüdür 

ve bireyseldir. Bireye ait olan bu anlamlar ba ka bir bireye do rudan aktarõlamaz (Phillips, 

2000; Akt, Koç ve Demirel,2008). Yapõlandõrmacõlõ a göre ö renen bireyler bilgiyi 

bireysel olarak yaratõr ve yeniden organize eder. Ö renme, bilgiyi pasif biçimde almak 

de il, kendine mal etmektir (Steffe, 1991; Duffy ve Jonassen, 1992; Olssen, 1996; Akt, 

Koç ve Demirel, 2008). Bilgi, kendi ya antõsõnõ anlamlõ kõlmaya çalõ an birey tarafõndan 

yapõlandõrõlmaktadõr. Bireyler doldurulmayõ bekleyen bo  variller de ildir, tersine 

anlamlarõ ara tõran etkin organizmalardõr (Jonassen, 1991; Cooper, 1993; Driscoll, 2000; 

Akt, Koç ve Demirel,2008). 
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Yapõlandõrmacõ yakla õmda bilgi ve bilginin dolayõsõyla ilgili olarak ortaya atõlan 

görü ler, kendisinden önceki nesnelci görü ten oldukça farklõ bir çizgi izlemektedir. Yani 

yapõlandõrmacõ ö renme yakla õmõnõn bilgiye bakõ õ ise, nesnelci görü ten radikal bir 

ekilde ayrõlmaktadõr (Özden, 2005). Yapõlandõrmacõ yakla õm, nesnelcilerden (davranõ çõ 

ve bili selci) farklõ olarak evrensel olarak bilginin bilenden ba õmsõz olmadõ õnõ savunur. 

Çevresiyle etkile ime giren birey, dõ  dünyadan gerekli bilgiyi alarak kendine göre 

anlamlandõrõr. Dolayõsõ ile elde edilen bilgiye verilen anlam, birey tarafõndan var olan 

inançlarõ ve deneyimleri yoluyla yüklenir (Tezci ve Gürol, 2003). 

Yapõlandõrmacõlõk bir ö retme tanõmõ de il, ö renme kuramõdõr ve genel ilkelerini u 

ekilde maddele tirmek mümkündür (Fosnot 1996; Jonassen, Peck ve Wilson 1999;Akt, 

Arkün ve A kar, 2010): 

1. Bilgi nakledilmez, yapõlandõrõlõr. 

2. Ö renme geli menin sonucu de il, geli menin kendisidir. Ö renen organize eden 

olmalõ, kendi ö renme ortamlarõnõ geli tirmede aktif rol almalõdõr. Ö retmen ö rencilerin 

sorularõnõ yöneltmelerine, kendi hipotezlerini olu turmalarõna, kendilerini denemelerine 

izin vermelidir. 

3. Ö renme için hatalar olmalõdõr, hatalar küçümsenmemeli ve onlardan 

kaçõnõlmamalõdõr. Ö rencilerin ö renmelerini sa layacak açõk uçlu, gerçekçi ara tõrmalar, 

anlamlõ içerikler verilmelidir. 

4. Yansõma ö renmeyi hõzlandõrõr. Ö renciler ö rendiklerini toparladõklarõnda, 

deneyimlerini bir araya getirip yazdõklarõnda veya tartõ tõklarõnda ö renme kolayla õr. 

5. leti im, sosyal etkile im dü ünmeyi ilerletir, bilgi yapõlandõrmasõnda önemli bir 

faktördür. Sõnõf; ö renenlerin ilgi alanlarõna hitap edecek etkinliklerinin yapõldõ õ, 

konu malarõn oldu u, yansõmalarõn payla õldõ õ yer olarak görülmelidir. Birlikte yaratõlan 

fikirler daha çabuk kabul görecek ve kalõcõlõ õ artacaktõr. 

6. Ö renme; yapõlarõn geli imiyle ilerler, ö renenlerin anlamlandõrma çalõ malarõyla 

olu ur, deneyimlerin tekrar genellenmesi, önceki yapõlarõn yeniden organize edilmesiyle 

gerçekle ir. 

Yapõlandõrmacõlõk dört noktada özetlenebilir: 
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� Bilgi ö renen tarafõndan yapõlandõrõlõr. 

� Ö renenin sahip oldu u genel bir içeri e ba lõ olarak ö renmeler gerçekle ir. 

� Bilgi birey tarafõndan olu turulur ve kültürden etkilenir. 

� Yeni olu um etkin bir süreç içinde gerçekle ir, içeri in programdan kopya edilmesi 

ve edilgin biçimde bilginin alõnmasõ söz konusu de ildir. Ö rencinin konu hakkõndaki bilgi 

ile kendi bilgileri arasõndaki farkõ görmesi üzerine etkin süreç ba lar (Zorillo, 2000: 29-32; 

Akt, Sava , 2006). 

Yapõlandõrmacõ yakla õma göre bilgi zihinde olu turulurken önceki bilgilerle ba lantõ 

kurulur. Kurulan bu ba lantõya göre ki inin yeni bilgileri zihinde yapõlandõrõlõr. Bu 

yapõlandõrma zihindeki bazõ esaslara göre yapõlõr. E er anlamlõ hale gelmeyen bir bilgi 

olursa bu bilgi anlamlõ hale getirilmek üzere de i tirilir (Brooks ve Brooks,1993; Akt, 

Aydõn, 2009). Bu nedenle ö rencilerin ön bilgileri ve varsa yanlõ  kavramalarõ ciddi bir 

ekilde ortaya çõkarõlmalõ ve ö retim, bunlarõn dikkate alõnmasõyla planlanmalõdõr. Çünkü 

bu tür ön bilgiler genellikle kabul edilen bilimsel teorilerden daha az mantõklõ, daha az 

kesin ve daha az yaygõndõr ve ö renci yeni kazandõ õ bilgileri bu ön bilgiler üzerine in a 

etmektedir. Bu nedenle ön bilgiler hatalõ ise onlar üzerine in a edilen bilgiler de hatalõ 

olabilir (Hewson ve Hewson, 1984; Akt, Aydõn,2009). 

Yapõlandõrmacõlõk, katõ ö retim programlarõnõn yerine; ö rencilerin gereksinimlerine 

yönelik ve ö rencilerin bilgilerine uyarlanmõ  ö retim programlarõnõ destekler. 

Yapõlandõrmacõ ö renme ortamõ, geleneksel ö retim anlayõ õna dayanan bir sõnõf 

ortamõndan oldukça farklõdõr. Geleneksel ö retim uygulanan sõnõflarda ders içeri i önceden 

belirlenmi  ve dersler kitaplarõna dayalõ olarak ö retmenler tarafõndan yürütülürken; 

yapõlandõrmacõ yakla õmda içerik, genel hatlarõyla belirgin ancak sõnõrlarõ kesin de ildir ve 

ö retim ö rencinin bilmesi gereken sabit bir bilgi oldu u fikrine dayanmamaktadõr. 

Yapõlandõrmacõ ö retim yakla õmõnda ö renciler kendi kavramlarõnõ olu turur ve 

problemlerde kendi çözüm yollarõnõ geli tirirler. Ö rencilere de erlendirme ve 

ö rendiklerini yasama uyarlama konusunda daha fazla esneklik tanõnõr ( Kaya ve Tüfekçi, 

2008). 
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Yapõlandõrmacõ ö renme yakla õmõnõn daha çok bili sel ö renme kuramlarõ ile ili kili 

oldu u söylenebilir. Ö renme konusunda, geleneksel yakla õm ile yapõlandõrmacõ 

yakla õmõn ayrõldõ õ temel noktalar öyle kar õla tõrõlabilir (Özden, 2003): 

GELENEKSEL YAKLA IM YAPILANDIRMACI YAKLA IM 

Bilgi bireylerin dõ õndadõr, nesneldir. 
Ö retmenlerden, ö rencilere transfer 
edilebilir. 

Bilgi, ki isel anlama sahiptir, özneldir. 
Ö rencilerin kendileri tarafõndan 
olu turulur. 

Ö renciler duyduklarõ ve okuduklarõnõ 
ö renirler. Ö renme daha çok ö retmenin 
iyi anlatmasõna ba lõdõr. 

Ö renciler kendi bilgilerini 
olu tururlar. Duyduklarõnõ ve okuduklarõnõ 
önceki ö renmelerine ve alõ kanlõklarõna 
dayalõ olarak yorumlarlar. 

Ö renme, ö rencilerin ö retilenleri 
tekrar etmelerine ba lõdõr. 

Ö renme, ö rencilerin kavramsal 
anlamayõ gösterebilmelerine ba lõdõr. 

2.1.1. Yapõlandõrmacõ Yakla õma Göre Ö renme ve Ö retim 

Yapõlandõrmacõ yakla õma göre ö renme, bireyin zihninde olu an bir iç süreçtir. 

Birey dõ  uyaranlarõn pasif bir alõcõsõ olmayõp, onlarõn özümleyicisi ve davranõ larõn aktif 

olu turucusudur (Fidan, 1996). Yapõlandõrmacõlõ a göre ö renme, insan zihnindeki bir 

yapõlandõrma sonucu meydana gelir; yani ö renme, bireyin zihninde olu an bir iç süreçtir 

(Saban, 2005). Ö renme, anlamlandõrma ya da anlam yapõlandõrma sürecidir (Özden, 

2005). 

Yapõlandõrmacõ Ö renmenin temel özellikleri öyle özetlenebilir (Brooks, 1993; Akt: 

Sünbül, 2007; Glathorn, 1994; Akt, Saban, 2000): 

! Ö renme özneldir. Ke fetme ve tecrübeye dayalõ bir modeldir. 

!  Ö renme, kavramsal bir de i meyi içerdi i gibi çevresel artlara göre ekillenir. 

!  Ö renme sosyal, duygusal ve süreklidir. 

!  Ön planda olan ö renmedir, ö retme de il. 

!  Ö rencinin özerkli i ve giri imcili i cesaretlendirilir. 

! Ö renciler arasõ ileti im te vik edilir, ö retmen rehber konumundadõr. 
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� Ö renmede tahmin etme, yaratma ve analiz önemli yer tutar. 

� Ö rencinin ne ö rendi i ile de il nasõl ö rendi iyle de ilgilenilir. 

� Derslerde ö renme görevleri ile gerçek ya am durumlarõ arasõnda ili ki 

sa lanmalõdõr. 

� Dersin içeri i önceden olu turulmaz. Bu olu um ö rencilerin bilgilerine göre ortaya 

çõkar. Bu bilgiler programa ve uzmanlõk alanlarõna uyarlanmalõdõr. 

� Ö renme pasif bir süreç de il, ö rencinin ö renme sürecine katõlõmõnõ gerektiren 

etkin, sürekli ve geli imsel bir süreçtir. Bu yüzden, ö retim süreci ö renci merkezli 

olmalõdõr. 

� Ö retimde çok yönlü ortam ve materyallerin yanõ sõra birincil bilgi kaynaklarõ 

kullanõlmalõ ve ya antõlar sa lanmalõdõr. 

� Ö rencilerin bilgileri ili kilendirmesi, kar õla tõrmasõ ve irdelemesi sa lanmalõdõr. 

� Ö renci ba arõsõ ve ö renmesi çok yönlü ve ö renme ba lamõna göre 

de erlendirilmelidir. 

Yapõlandõrmacõlõ a göre ö retim, ö rencilere önceden belirlenmi  içeri in do rudan 

aktarõlmasõ olarak de il, ö renmenin kolayla tõrõlmasõ, ö renme içinde ö renciye dõ  

dünyaya ili kin kendi bireysel bilgi, anlam ya da yorumlarõnõ yapõlandõrmasõ için rehberlik 

edilmesi sürecidir (Biggs, 1989, Merrill, Li, ve Jones, 1990; Jonassen, 1991a Akt, 

Deryakulu, 2001). 

Yapõsalcõ ö retime göre temel ö e ö renendir. Bu yüzden etkinlikler tüm 

ö rencilerin düzeylerine uygun olarak hazõrlanmalõdõr. Derslerde uygulanan bu 

etkinliklerin amacõ, ö rencilerin süreç içinde içerik ile etkile imde bulunabilmesi ve onu 

anlamlandõrabilmelerini sa lamaktõr (Kalender, 2006). 

Yapõlandõrmacõ anlayõ a uygun düzenlenen ö renme ortamlarõ, bireyin ö renme 

sürecinde daha fazla sorumluluk almalarõnõ gerektirir; çünkü ö renilecek ö elerle ilgili 

zihinsel yapõlandõrmalar, bireyin bizzat kendisi tarafõndan gerçekle tirilir. Bu nedenle 

yapõlandõrmacõ ö renme ortamlarõ bireyin çevreleriyle daha fazla etkile imde 

bulunmalarõna, dolayõsõyla zengin ya antõlarõ geçirmelerine olanak sa layacak biçimde 
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düzenlenir. Bu tür ö retim ortamlarõ sayesinde bireyler, zihinlerinde daha önce 

yapõlandõrdõklarõ bilgilerin do rulu unu sõnama, yanlõ larõnõ düzeltme ve hatta önceki 

bilgilerinden vazgeçerek yerine yenilerini koyma fõrsatõ elde ederler (Ya ar, 1998). 

Yapõlandõrmacõ ö renme ortamõnda, ö retmen; kendisinin etkin ö rencilerin edilgen 

oldu u konumdan, ö rencilerinin etkin biçimde kendi ö renmelerini yönetmelerine rehber 

olan ki i konumuna geçmi tir. Bu de i imin altõndaki temel sayõltõ, ö renmenin do al 

olarak organizmanõn ke fetme ve bilme iste inden dolayõ ki iyi etkin kõlaca õ 

dü üncesidir. Ö retim süreci bu nedenle ö rencilerin bilgiyi edilgen olarak alan ki iler 

yerine etkin biçimde bilgiyi i leyerek yapõlandõrmalarõ anlayõ õna göre düzenlenmektedir 

(Sava , 2006). 

Cunningham, Duffy, ve Knuth (1993) ile Knuth ve Cunningham!õn (1993) 

çalõ malarõnda yapõlandõrmacõ ö renme ortamõ hazõrlamanõn ilkeleri u ekilde 

maddele tirilmi tir: ( Wilson 1996 ve Boyle 1997; Akt, Arkün ve A kar, 2010): 

1. Bilgiyi yapõlandõrma süreciyle deneyim sa lamak: Yapõlandõrmacõlõkta önemli 

olan, bilgiyi edinmekten ziyade bilginin yapõlandõrõlma süreci; di er bir deyi le ö renmeyi 

ö renmektir. Ö rencilerin bilgiyi yapõlandõrõlmasõ sa landõ õnda, kendileri için uygun 

ö renme yöntemleri, problem çözme stratejileri geli tirirler. 

2. Farklõ bakõ  açõlarõndan de erlendirme konusunda deneyim sa lamak: 

Gerçek hayatta problemlerin genelde tek bir çözümü yoktur. Ö renciler farklõ bakõ  

açõlarõndan bakma, de i ik yollardan çözüme ula mak konusunda cesaretlendirilmelidirler. 

3. Gerçek ve ili kili içeriklerde ö renme sa lamak: Ö renciler genel olarak 

okulda ö rendiklerini günlük hayatta kullanamamaktadõrlar. Yapõlmasõ gereken içeriklerin 

gerçek hayata aktarõlabilir bir ekilde düzenlenmesi ve aktarõlmasõ için de en uygun ekilde 

verilmesidir. Ö renenler edindikleri bilgilerin gerçek hayattaki yerinin ayõrtõna varmalõ, 

kullanõlaca õ ortamõ görmelidir. 

4. Ö renme sürecinde ö rencinin aktifli ini ve sahiplenmesini sa lamak: 

Ö renme süreci ö renci merkezli olmalõ, ö retmenden ziyade ö renciler aktif rol 

üstlenmeli, ö retmen yalnõzca rehberlik etmelidir. Ö renci üstünde çalõ aca õ problemi 

seçmede serbest bõrakõlmalõdõr; ö retmen görev yöneticili i yerine ö rencinin ilgisini 

çekecek problemi bulmasõna yardõm edecek ki i pozisyonundadõr. 



20

5. Sosyal deneyimlerle ö renmeyi sa lamak: Sosyal etkinliklerin entelektüel 

geli imde rolü büyüktür; ö renmenin, ö renci-ö renci ve ö retmen-ö renci arasõndaki 

i birli inin bir yansõmasõ oldu unu söylemek mümkündür. 

6. Ö renciyi kendini farklõ yollarla ifade etme konusunda cesaretlendirmek: 

Konu ma ve yazma en temel iki ifade yolu olsa da, sadece bu yollarõn kullanõlmasõ, 

ö rencilerin dünyaya bakõ õnõ da sõnõrlandõrmaktadõr. Video, bilgisayar, foto raf, ses gibi 

di er ileti im yollarõyla daha zengin ortamlar olu turulmalõdõr. 

7. Bilgiyi yapõlandõrma sürecindeki ki isel farkõndalõ õ arttõrmak: 

Yapõlandõrmacõlõ õn getirdi i en büyük katkõlardan biri ö rencilerin yaptõklarõ eyi nasõl 

yaptõklarõnõ bilmelerini sa lamak, çözdükleri problemi niye o yolla çözdüklerini bilme 

kabiliyeti kazandõrmaktõr. Ö renenden beklenen, bir problem çözme sürecinde kendi 

dü üncesini en yüksek oranda yansõtmasõdõr. Böylece farklõ çözüm yollarõ geli tirebilir ve 

bamba ka dü ünce sistemleri kazanabilir. 

Yapõlandõrmacõ yakla õma dayalõ ö renme ortamõnõn en önemli amacõ, ö rencilerin 

derin ve anlamlõ ö renmelerini sa lamaktõr (Rikers, Gog ve Paas, 2008; Akt, Yelken, 

Tanrõseven, Üredi ve Koç, 2010). Ara tõrmacõlar, yapõlandõrmacõ ö renme ortamõnõ, 

kavramsal de i imi arttõrmak için ö rencilerin gerçek ya am deneyimlerine aktif 

katõlõmõnõn sa landõ õ ve problem temelli durumlarõn olu turuldu u bir ortam olarak 

tanõmlamaktadõrlar (Solomonidou ve Kolokotronis, 2008; Loyens, Rikers ve Schmidt, 

2007; Glickman, Gordon, ve Ross- Gordon 2004; Akt, Yelken, Tanrõseven, Üredi ve Koç, 

2010). Bu ortamda bilginin olu turulmasõ sürecinde geçmi  deneyimlerin kullanõlmasõ, 

sosyal etkile ime dayanan, tümevarõmcõ ve i birlikçi bir yol izlenmesi önemlidir (Özkal, 

Tekkaya, Çakiro lu ve Sungur, 2009; Akt, Yelken, Tanrõseven, Üredi ve Koç, 2010). 

2.1.2. Yapõlandõrmacõ Yakla õma Göre Ö retmen ve Ö renci 

E itim ve ö retimin bütün boyutlarõyla dinamik bir yapõya sahip olmasõ, bu süreçte 

önemli bir rol üstlenen ö retmenin görevinin ve bu görevin gerektirdi i niteliklerin sürekli 

sorgulanmasõnõ ve geli tirilmesini gerekli kõlar. E itimde temel sorumluluk ö retmene 

aittir. Ö retmen, okuldaki ö renme faaliyetlerini düzenleyen, ö rencileri belli bir düzen 

içinde tutan; verimli ve etkile im durumu yaratan, ö renme ve ö retme süreçlerinin temel 

ö elerinden biridir (Ergün, 1987). 
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Yapõlandõrmacõ ö retmen açõk fikirli, ça da , kendini yenileyebilen, bireysel 

farklõlõklarõ dikkate alan ve alana da çok iyi olmanõn yanõnda, bilgiyi aktaran de il uygun 

ö renme ya antõlarõnõ sa layan ve ö renenlerle birlikte ö renen olmalõdõr ( a an, 2002). 

Ö retmen ö rencilerin bilgileri yapõlandõrmalarõnda yol göstermekte, onlara günlük 

hayattan örnekler vererek yeni kar õla tõklarõ bilgileri önceki bilgileriyle 

ili kilendirmelerini sa lamaktadõr. Kõsaca yapõlandõrmacõ yakla õmda ö retmenin rolü, 

bilginin yapõlandõrõlmasõnda ö rencilere uygun olanaklar sa layacak bir yönlendirici 

olmaktõr (Taber, 2000; Akt, Evrekli, nel, Balõm ve Kesercio lu, 2009). Bu nedenle 

ö retmenin motivasyonu, ö rencinin ö renmesinde sorumlu oldu u görevleri 

gerçekle tirmesine yardõmcõ olmaktadõr (Horstman ve White, 2002; Akt, Evrekli, nel, 

Balõm ve Kesercio lu, 2009). 

Ö renmenin de erlendirilmesinde sonuçtan çok, sürece önem verir, ölçme 

de erlendirme ölçütlerini ö rencilerle birlikte tespit eder (Sünbül, 2007): 

! Ö rencilerin geli im özelliklerini ve bireysel farklõlõklarõnõ dikkate alõr ve onlarõ 

çalõ ma yapmaya te vik eder. 

! Ö rencilerin görü lerine önem verir, ö renci görü leri do rultusunda yöntem ve 

tekniklerini, dersin içeri ini de i tirebilir. 

!  Ö rencinin sahip oldu u mevcut bilgi, beceri, çe itli yönleriyle kapasite ve 

özelliklerini iyi tanõr, tanõma çalõ malarõnda bilimsel yöntem ve teknikleri kullanõr. 

! Ö rencilerin e itim ortamõnda olabildi ince rahat olmalarõnõ sa lar, onlarõn 

ba õmsõz i  yapabilme güçlerini geli tirmelerine yardõmcõ olur, sõnõf içinde ö renme 

etkinliklerinin gerektirdi i hareket ve yer de i tirmelere izin verir. 

!  Açõk uçlu sorularla ö rencilerin dü ünmelerini, sorgulama ve soru sorma 

becerilerini geli tirir. 

!  Ö rencilerine ö renmeyi ve dü ünmeyi ö retir. Ö rencilerinin ilk elden bilgi 

edinmelerine yardõmcõ olur. 

!  E itim ortamõnda ö renci yerle imini; ileti imin yönü, "ö retmenden ö renciye, 

ö renciden ö retmene ve ö renciden ö renciye# olacak ekilde düzenler. 
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Yapõlandõrmacõ ö renme yakla õmõnda vurgunun, ö reticiden daha çok ö renen 

üzerinde olmasõ ö renme sürecinde ö retmen ve ö renci arasõndaki rolleri de de i tirmi  

ve ö rencinin ö renme sürecinde daha aktif rol oynamasõnõ gerektirmi tir (Kumar, 2006: 

259; Özden, 2005: 54; Spigner-Littles ve Anderson, 1999: 205; Akt, Kurtdede Fidan, 

2010). 

Yapõlandõrmacõ ö renme süreci ö renenin kendi yetenekleri, güdüleri, inançlarõ, 

tutumu ve tecrübelerinden etkilenen bir karar verme sürecidir Birey ö renme sürecinde 

seçici, yapõcõ ve etkindir. Yapõlandõrmacõ ö renenler ö renme ortamõnda etkin yer alõrlar 

ve daha fazla sorumluluk üstlenirler. Kendi kararlarõnõ kendi alõrlar. Ö renme ve ö retimde 

önemli olan bireysel özgürlüktür ( lgen, 2010). 

Yapõlandõrmacõ yakla õmda ö rencilerin geleneksel anlayõ õn aksine bir takõm 

görevleri vardõr. Bunlar (Sünbül, 2007): 

! Pasif bir alõcõ konumundan çõkõp süreçte aktif rol alõr. 

! Kendi ö renmesinden sorumlu oldu u gibi kendi çalõ malarõnõ ve performansõnõ da 

de erlendirir, öz de erlendirme yapar. 

! Bilgiye ula mada teknolojik imkanlarõ kullanmalõdõr. 

! Ö rendiklerini yeni durumlarda ve gerçek ya amõnda uygular. 

! Grupla i birli i içinde çalõ õr, kendini ifade eder, tartõ malara katõlõr, soru sorar. 

2.1.3. Yapõlandõrmacõ Yakla õmõn Çe itleri 

Yapõlandõrmacõ yakla õm, Piaget#nin öncülü ünü yaptõ õ bili sel yapõlandõrmacõlõk; 

Vygotsky#nin öncülü ünü yaptõ õ sosyal yapõlandõrmacõlõk ve Von Glaserfeld#in 

öncülü ünü yaptõ õ radikal yapõlandõrmacõlõk olmak üzere üç ana grupta toplanabilir. 

2.1.3.1. Bili sel Yapõlandõrmacõlõk 

Ça da  yapõlandõrmacõlõ õn Jean Piaget#le ba ladõ õ kabul edilir. Piaget bilginin 

olu turulmasõnõ bireylerin zihinsel yapõlarõyla açõklar. Bili sel süreçler ile ilgilenmesinin 

ötesinde bilginin olu turulmasõnõ bireye atfetmesi, onun birçok bili sel kuramcõdan 

farklõlõ õna sebeptir. Piaget#in, yapõlandõrmacõlõk kuramõna katkõlarõ daha çok teorik 
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boyutta olmu tur. Kendinden sonra gelen ve onun fikirlerini benimseyen e itimciler onun 

ilkelerini e itime uygulamõ lardõr (Çiftçioglu, 1999; Akt, Okurkan, 2010). 

Bilgi ö renen tarafõndan var olan bili sel yapõlarõn üzerine etkin biçimde i lenerek 

yapõlandõrõlõr. Birey çevreden bilgiyi edilgen biçimde almaz. Ö retmen ödül ve ceza veren, 

bilgi aktaran de il ö renciye yeni kaynaklar sunan, bilginin ke if sürecini kolayla tõran 

rehber ki idir. Yeni olu an yapõlarõn birey tarafõndan denenerek kullanõmõnõn sa lanmasõ 

önemlidir. Ö retim sürecinde içsel güdülenme önemlidir ( Sava , 2006). 

Bili sel yapõlandõrmacõ yakla õmda, referans noktasõ, ki inin o ana kadar sahip 

oldu u bilgiler ve bu bilgilerin olu turdu u bili sel yapõdõr. Bu bili sel yapõ dengededir. 

Ki i, yeni bilgiyi bu bili sel yapõsõnõ kullanarak anlamlandõrõr. E er ki i yeni bilgiyi önceki 

bilgileriyle çeli meden ili kilendirebiliyorsa, mevcut bili sel yapõsõnõn içine özümler. Bu 

durum o ki i için yeni bir denge durumudur ( lgen, 2010). 

Bili sel geli im denge sonucunda olu ur. Piaget!nin ara tõrmasõnda bilgi emalarõ, 

dünya ile giderek daha karma õk etkile imler kurma sonucunda geli mektedir. Eski 

emalar yeni emalarõ etkileyerek eski bilginin yerini yeni bilgiler almaktadõr. Piaget!ye 

göre bilginin örgütlenmesi, bilinçli bir zekaya sahip olan organizma ile çevre arasõndaki 

etkile im sonucunda gerçekle ir (Von Glaserfeld, 1995a, 7-8; Akt, Koç ve Demirel, 2004). 

2.1.3.2. Sosyal Yapõlandõrmacõlõk 

Sosyal yapõlandõrmacõlar, ö renmeyi açõklamada, ö renmede kültürün ve dilin 

önemli bir etkisi oldu unu ve bilginin sosyal etkile imlerle olu turuldu unu savunan Lev 

Semenovich Vygotsky!nin görü lerini kullanõrlar. Vygotsky, Piaget!ye alternatif güçlü bir 

kuram geli tirmi tir. Vygotsky, sosyal yapõnõn bilgi üzerindeki etkisine büyük önem verir 

ve Piaget!nin teorisinin bireysel yönünü reddeder (Airasian ve Walsh, 1997: 445; Akt, 

Kurtdede Fidan, 2010). Vygotsky!e göre çocu un etkinli i e itimin merkezini olu turur ve 

ö retmen, ö retme-ö renme sürecinde bu etkinli i desteklemelidir (Koç ve Demirel, 

2004). 

Vygotsky!e göre bir bireyin dünyasõndaki ö renme, en iyi ba kalarõnõn yardõmlarõyla 

anla õlabilir. Birey ve di erleri arasõnda devam eden kar õlõklõ etkile im Vygotsky 

tarafõndan Yakõn Geli im Alanõ (Zone of Proximal Development ) olarak tanõmlanmaktadõr 

(Vygotsky, 1987; Akt, Arslan, 2007). Yakõn geli im alanõnõ da bireyin bilgili bir yeti kin 



veya

tanõm

daya

bilgil

ekil

yapõl

(Özd

edind

benim

a daha büy

mlamaktadõr

Sosyal yap

anmaktadõr (

leri, ki isel 

llendirilir 

landõrmacõla

Vygotsky

den, 2003). 

! Ö renme

! Ö retme

! Ö renci

dikleri yen

mserler. 

 

ekil 2.2: 

 

 

 

yük bir ço

r. 

põlandõrmac

(Von Glase

deneyimle

(Von Gl

ara göre ö r

#nin teoriler

e ve geli im

en, Ö rencin

ilerin birbir

ni bilgileri

Vygotsky#n

ocuktan yar

cõlara göre, 

rfeld, 1992;

rine ba lõdõ

aserfeld, 

renme, ba k

rine dayana

m, sosyal bir

nin ö renme

rleriyle çalõ

i arkada la

nin Olasõ Ge

rdõm aldõ õ

bilme sürec

; Akt, Arsla

õr ve ba ka

1989; Ak

kalarõnõ içer

arak, sosyal

r etkinliktir.

e sürecinde

õ malarõ ve

arõyla ve 

 

eli im Alan

õnda ula tõ

cinin temeli

an, 2007). Y

alarõyla kar

kt, Arslan

ren aktif bir

l yapõlandõr

. 

 kolayla tõr

e etkile iml

ö retmenl

nõ ( Kurtded

õ zihinsel 

i kar õlõklõ s

Yani, bir bir

õlõklõ etkile

n, 2007). 

süreçtir. 

rmacõlarõn s

õcõ. 

leri sa lanm

eriyle pay

de Fidan,201

 potansiye

sosyal etkil

reyin dünya

e im (dil) sa

Böylece 

savundu u 

malõdõr. Ö

yla arak, t

10). 

25

l olarak 

e imlere 

ayla ilgili 

ayesinde 

sosyal 

görü ler 

renciler, 

artõ arak 



26

2.1.3.3. Radikal Yapõlandõrmacõlõk 

Radikal yapõlandõrmacõlõk Von Glaserfeld tarafõndan ortaya atõlan, di er 

yapõlandõrmacõ yakla õmlar ile benzer ve farklõ yönleri bulunan bir ö renme kuramõdõr. 

Radikal yapõlandõrmacõlõk e itim ve ö retim ile ilgili olarak süregelen geleneksel 

anlayõ larõ sorgulayan ve bilgiye, gerçekli e, bilginin ne ekilde ve nasõl elde edildi ine 

dair felsefi görü ler ortaya koyan yakla õmdõr. Adõndan da anla õlaca õ gibi mevcut 

geleneksel anlayõ lara köklü ele tiriler getirdi i için !radikal" olarak tanõmlanmaktadõr 

(Sa õro lu, 2002). 

Bilme, ya antõya ait yorumlarõn uygulanabilir uyarlamalarõnõ içeren dinamik bir 

süreçtir. Ö renenin gerçek dünya bilgisini kurmasõ zorunlu de ildir. Geçmi  ya antõlar 

yeni ya antõlarõn olu masõna yardõm eder. çsel veya dõ sal zorlanmadan dolayõ bir i te 

ba arõsõzlõk ya andõ õnda problem durumu ortaya çõkar, bu durumda birey de yeni bir 

ya antõ deneyerek yapõlarõnõ de i tirmeyi dener. Bilgi onu bilenden ya da toplumsal ve 

bili sel süreçlerden ba õmsõz, bireyin dõ õnda bir ey de ildir. Bilgi, bireyin nesnelerle olan 

ili kisinden ve yine bireyin kendisince etkin biçimde olu turulmaktadõr. Birinin 

söylediklerini kavramsal bir yapõ içinde geli tirerek anlamak verilen mesajlarõn 

beklentilerimize aykõrõ olmamasõ sonucunda mümkün olur. Sosyalle me aracõ olan dili 

kullanarak içsel de i imi yansõttõ õmõzda ö renmelerimizi ortaya koyarõz (Sava , 2006). 

Von Glaserfeld (1995 ve 1996) #e göre; bilgi, nasõl tanõmlanõrsa tanõmlansõn aslõnda 

ki ilerin kafalarõndadõr ve ki inin kendi deneyimlerine ba lõ olarak bildi i eylerin 

üzerinde ekillenir (Suchting, 1998; Von Glaserfeld, 1998; Akt, Okurkan, 2010). 

2.1.4. 2005 lkö retim Programõ ve Yapõlandõrmacõ Yakla õm 

E itimle yeti tirilecek insan profilinin de i mi  olmasõ geleneksel ö retim 

uygulamalarõnõn yetersiz kaldõ õnõn göstergesi kabul edilerek, e itim programlarõnõn 

yenilenmesi ihtiyacõ do mu tur. Süregelen ö retim yapõlanmasõnõn eksikli i 

anla õldõ õnda; geli mi  devletler, yanõ sõra birçok ülke, e itim uygulamalarõna temel 

olacak yeni bir yakla õm arayõ õna girmi lerdir. Böyle bir dönemde yapõlandõrmacõ 

yakla õm kurtarõcõ olarak görülmü tür. !Son yõllarda Pisa#nõn yaptõ õ e itim 

kar õla tõrmalarõ ara tõrmalarõ, Amerika Birle ik Devletleri ve Almanya gibi geli mi  ülke 

ö rencilerinin de özellikle okudu unu anlama, matematik ve fen bilimleri ba arõlarõnõn 
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geli mekte olan birçok ülke ö rencilerinin gerisinde kaldõklarõnõ ortaya koymaktadõr!(Pisa-

Schock, 2002; Akt, Arslan, 2007). 

Yapõlandõrmacõlõk, ba ta Amerika olmak üzere, srail, Kanada, sviçre, Avustralya, 

Yeni Zelanda, Almanya, Tayvan ve Singapur gibi ülkelerde ö renme-ö retme 

uygulamalarõna temel olarak tercih edilmi tir. Ülkemizde ise 2005"2006 e itim-ö retim 

yõlõnda uygulanmaya ba layan yeni ilkö retim programõ, yapõlandõrmacõ yakla õm 

modeline göre hazõrlanmõ tõr ( Okurkan, 2010). 

Son yõllarda ülkemizin de katõldõ õ TIMSS-R, PIRLS ve PISA gibi uluslararasõ 

e itim kar õla tõrõlmalarõnda, ö rencilerimizin ba arõsõz olmasõ, PISA çalõ masõnõn 

sonucunda, programlarda bazõ kavramlarõn yer almamasõ (de i im, disiplinler arasõ ili kiler 

gibi) yeniden yapõlanmayõ gerektiren ba lõca sebepler olmu tur. �Ayrõca problem çözme 

becerisi de müfredatlarõmõzda gereken ekilde yer bulamamaktadõr! ( http:// 

www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/pisa/pisaraporu.htm ). 

Bütün bunlar, küresel bir dünya içinde sürdürülebilir bir kalkõnma ve rekabet gücü 

olu turmanõn da bir önko ulu olarak, ö retim programlarõnõn içerik ve e itim " ö retim 

yakla õmõ bakõmõndan Ça õn gereklerine uygun biçimde yeniden tasarlanmasõ gerekti ini 

göstermektedir. Sürdürülebilir bir kalkõnma ve uluslararasõ alanda rekabet gücünün 

olu turulmasõ, ça õn gerisinde kalan bir içerik ve anlayõ la kazandõrõlamaz ( lgen, 2010). 

Bütün bunlar do rultusunda hazõrlanan yeni ilkö retim programõnda, daha önce 

kullanõlan programlardan farklõ bir takõm özellikler bulunmaktadõr. Programõn içeri i, 

benimsedi i yakla õm, programõn amacõ, programda yer alan temel beceriler, ö renci 

de erlendirilmesinde önem kazanan süreç kavramõ bu farklõ özelliklerden bir kaçõdõr. 

Programõn içeri i, yapõlandõrmacõ anlayõ  do rultusunda, programõn genel amaçlarõ, 

temel beceriler, ö renme alanlarõ, kazanõmlar, etkinlikler ve açõklamalardan olu maktadõr. 

Yenilenen ilkö retim programõnõn vizyonu (MEB, 2005): Atatürk ilkeleri ve 

inkõlâplarõnõ benimsemi , temel demokratik de erlerle donanmõ , bireysel farklõlõklarõ ne 

olursa olsun, ara tõrma-sorgulama, ele tirel dü ünme, problem çözme ve karar verme 

becerileri geli mi ; ya am boyu ö renen ve insan haklarõna saygõlõ, mutlu Türkiye 

Cumhuriyeti vatanda larõ yeti tirmektir. 
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Yeni ilkö retim programõ !ö renmeyi ö renme" kavramõnõ ön plana alõp, çocuklarõ 

soru sormaya, ara tõrmaya, incelemeye, dü ünmeye yönelten, haklarõnõ ve sorumluluklarõnõ 

bilen, demokrasi bilincine sahip bireyler olmaya te vik eden, toplumsal sorunlara duyarlõ 

ve merak eden bireyler yeti tirmeyi hedefler. Programõn vizyonu da bu durumu açõkça 

ortaya koymaktadõr. Bu hedefi gerçekle tirmeye yönelik hazõrlanan yeni programda 

yapõlandõrmacõ yakla õmõ benimsemi tir. 

2.2. 2005 LKÖ RET M PROGRAMLARI 

Dünyada yer alan bütün e itim sistemlerinin görevi, bilimsel, teknolojik, ekonomik 

ve sosyo- kültürel hayatõn de i im ve geli imine ayak uydurabilecek nitelikli insan 

gücünün yeti tirilmesidir. E itim sistemlerinin bu görevi yerine getirebilmesi için, e itim 

programlarõnõn, e itim kurumlarõnõn i lev ve i leyi lerinin de ça õn gereksinimlerini 

kar õlayabilecek düzeyde olmasõna ba lõdõr. E itim sistemi toplumsal geli meyi sa layacak 

bireyler yeti tirirken, bu de i melerden etkilenerek gerek toplumun gerekse ça õn 

ihtiyaçlarõna cevap verebilmelidir (Türko lu, 2004: 29). Dünyada ya anan de i imi lehine 

çevirmek isteyen ülkeler e itim sistemlerini de bu do rultuda yenilemek ve bu yenile meyi 

e itim faaliyetlerine yansõtmakla yükümlüdürler. 

Ülkemizde Cumhuriyetten günümüze ilkö retim alanõnda program geli tirme 

çalõ malarõnõn tarihsel geli im sürecine bakarsak, 1924, 1926, 1936, 1948, 1968 ve 1997 

yõllarõnda ilkö retim programõnda de i iklikler yapõldõ õnõ görmekteyiz. Son yõllarda Milli 

E itim Bakanlõ õnõn çe itli birimlerince gerçekle tirilen ara tõrmalar, üniversitelerce 

yürütülen lisansüstü e itim ara tõrmalarõ, tezler ve di er çalõ malar, e itim ile ilgili tüm 

taraflardan ve toplumsal kesimlerden gelen dönütler, ö retim programlarõnda de i im ve 

dönü ümün gereklili ine i aret etmi ,  2004 - 2005 e itim ö retim yõlõnda pilot 

uygulamayla ba latõlan ve 2005 - 2006 e itim ö retim yõlõnda ise yeni ilkö retim 

programlarõ, ülke genelinde uygulanmaya ba lamõ tõr. 

Yapõlandõrmacõ anlayõ la hazõrlanan yeni ilkö retim programõnda bilgi ezberlemeye 

dayalõ de il, bilgi üretmeye dayalõ bir yakla õm kabul edilmi tir. Böylece ö rencilerin 

giri imci, kar õla tõ õ sorunlarõ çözebilen, bilimsel dü ünen, anlayan, ara tõran, inceleyen, 

sorgulayan, haklarõnõ ve sorumluluklarõnõ bilen, ö renmekten zevk alan, bilgi 

teknolojilerini kullanabilen, üreten ve gelece e yön veren bireyler olaca õ hedeflenmi , bu 

özelliklere sahip bireylerden olu an bir toplum, bu programlar tarafõndan öngörülmü tür. 
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2.2.1. 2005 lkö retim Programlarõnõn Gerekçesi 

Milli E itim Bakanlõ õ resmî sitesinde de ilkö retimde program de i ikli inin 

gereklili ini 14 maddede ortaya koymu tur( Okurkan, 2010): 

1. De i ik bilim alanlarõndaki ara tõrma bulgularõnõn ve e itim bilimlerinde ö retme 

ö renme anlayõ õndaki geli melerin yöntem ve içerik olarak ö retim programlarõna 

yansõtõlmasõ, 

2. E itimde kaliteyi artõrmak ve e itli i sa lamak, 

3. Ekonomiye ve demokrasiye duyarlõ bir e itim ihtiyacõ, 

4. Bireysel ve ulusal de erlerin küresel de erleri de dikkate alarak geli tirilmesi 

ihtiyacõ, 

5. Mevcut ö retim programlarõ uygulamalarõ kapsamõnda ö rencilerin ço unlu unda 

okula, ö renmeye, okumaya tepki düzeyinde bir isteksizlik olmasõ, 

6. Mevcut ö retim programlarõnda konularõn çok kapsamlõ ve ezbere dayalõ bilgi 

yo unluklu olmasõ nedeniyle, konularõn zamanõnda bitirilememesi ve ço u zaman 

sõkõ tõrõlõp ö renilmeden bitirilmesinin tercih edilmesi, 

7. Programda yer alan konularõn birço unun çocuklarõn ya  ve geli im düzeylerine 

uygun olmaktan, onlarõn merak ve ilgilerini kar õlamaktan uzak olmasõ, 

8. Okulda kazandõrõlmaya çalõ õlan ya antõ biçimleri ile gerçek dünyanõn ço u kez 

uyum içinde olmamasõ, 

9. Sekiz yõllõk kesintisiz zorunlu ilkö retim uygulamasõ ile ilkokul ve ortaokul 

programlarõ üst üste eklendi i için, temel e itimde program bütünlü ünün olmamasõ, 

10. Dikey eksende, temel e itimde birinci sõnõftan-sekizinci sõnõfa her bir dersin 

kendi içinde kavram bütünlü ünün olmamasõ, 

11. Yatay eksende, dersler arasõnda yeterli paralelli in sa lanmamõ  olmasõ, 

12. Ekonomik ve toplumsal geli melerin bir sonucu olarak, bireylerin yaratõcõlõk, 

ele tirel dü ünme, problem çözme, karar verme, i birli i yeterliklerini kazanmalarõnõn daha 

bir önem kazanmõ  olmasõ, 
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13. Kendini ifade edebilen, ileti im kurabilen, giri imcilik ruhuna sahip vatanda lar 

yeti tirme gereklili inin daha baskõn konuma gelmesi, 

14. Çocuklarõmõzõn, ülke çapõnda ya da uluslararasõ de erlendirmelerde beklenen 

düzeyde ba arõ gösterememesi. 

2.2.2. 2005 lkö retim Programlarõnõn Referans Noktalarõ 

Yenilenen ilkö retim programlarõ ( lgen, 2010); 

1. Ülkemizin tarihsel, kültürel, sosyal, ahlaki birikimini ve kalõtõmõnõ motivasyon 

kayna õ olarak görür ve Atatürk ün kurdu u Türkiye Cumhuriyeti! nin geli erek 

devamlõlõ õ ilkesini birinci referans noktasõ olarak ele alõr. 

2. Dünyada ya anan tüm de i imleri ve geli meleri ikinci referans noktasõ olarak alõr. 

Son yõllarda Uzak Do u, Kuzey Amerika ve Avrupa Birli i ülkelerinde pe  pe e 

gerçekle tirilen program yenileme çalõ malarõ bu anlamda önem ta õr. Bu çalõ malarõn 

çõkõ  noktasõ, sanayi toplumu için uygun olan e itim modellerinin bilgi toplumunun 

rekabeti yapõsõnõ kaldõramamasõ olarak de erlendirilir. 

3. Türkiye, Avrupa Birli ine üye olmayõ hedefleyen, bunu bir devlet politikasõ olarak 

ele alan, bu konuda gerekli kanunlarõ çõkaran ve adõmlarõ atan bir ülke olarak tüm 

çalõ malarõnõ ve çabasõnõ bu do rultuda yönlendirmi tir. Bu nedenle üçüncü referans 

noktasõ olarak, Avrupa Birli i normlarõnõ, hedeflerini ve e itim anlayõ õnõ kabul eder. 

4. Ülkemizin mevcut e itim özelliklerinin belirlenmesini, ba arõ ve ba arõsõzlõklarõn 

de erlendirilmesini ve ortaya çõkan sonuçlarõ dördüncü referans olarak kabul eder. PISA, 

TIMMS ve PIRLS gibi uluslararasõ ba arõ de erlendirme çalõ malarõnõn ortaya koydu u 

bulgular bu çerçevede ele alõnõr. 

Bu referans noktalarõ dikkate alõnarak yeni ilkö retim programõnõn temel olarak 

yapõlandõrmacõ yakla õmõ benimsedi i söylenebilir. Bilgi ça õ olarak adlandõrõlan 

günümüzde, ö rencileri ya ama hazõrlamada, ça õn gereklerine uygun olarak yeti melerini 

sa lamada, ara tõrarak, sorgulayarak, kendi ö renmelerinden sorumlu olmalarõnõ 

sa lamada yapõlandõrmacõ yakla õmõn etkili olacaktõr. 
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2.2.3. 2005 lkö retim Programlarõnõn Yapõsõ 

Ö retim programlarõnõn ve içeri inin olu turulmasõnda a a õdaki ilkeler esas 

alõnmõ tõr: 

Türkçe!yi do ru ve etkin kullanma, kültürel de erlere ve sanata önem verme, 

okumaktan ve ö renmekten zevk alma, duygu ve dü üncelerini rahatlõkla ifade edebilme, 

ailenin e itim-ö retime katõlõmõnõ destekleme, en az bir yabancõ dili etkin ekilde 

kullanma, bili im teknolojilerini amacõ do rultusunda etkin ve verimli bir ekilde 

kullanma, birlikte çalõ ma ve ileti im kurma, çevresinde olu an de i imlerin farkõnda olma 

ve her türlü de i ime uyum gösterme, bireyin görev ve sorumluluklarõnõ, bireyin 

kendisinin belirlemesi gerekti inin bilincinde olma, yakõn çevrede ve farklõ ülkelerde 

fõrsatlar bulmaya istekli olma ve bulunan fõrsatlarõ de erlendirmek için bilinçli çaba 

gösterme, çevreye farklõ bir gözle ve mantõkla bakõlõrsa daha önce hiç fark edilmeyen 

fõrsatlar çõkabilece ini  benimseme, toplumsal ya amda ortak ya am alanlarõnda kurallara 

uymaya ve i leri yapmaya istekli olma ve uygulama kararlõlõ õ gösterme, artlandõrmaya 

kar õ duyarlõ olma, artlandõrma ile hareket etme yerine, bilinçli bireysel tercihler yapma 

yeterlili ini geli tirme, ho görünün esnek bir zihin yapõsõnõn anahtarõ oldu unu fark etme. 

Bu ilkeler a a õdaki gibi açõklanmõ tõr ( MEB, 2005 ): 

Türkçe!yi do ru ve etkin kullanma: Türkçe!nin kullanõmõ ö rencinin geli iminde 

çok önemlidir. Ö renci Türkçe!yi etkin bir biçimde kullanarak ve yaparak-ya ayarak 

ö renir; ö rendiklerini içselle tirir. Yeni kavramlarõn kazanõlmasõ, eskilerin daha iyi 

anla õlmasõ ancak dilin do ru kullanõmõ ile olanaklõ olur. Bu nedenle, programlar, her 

fõrsatta ö rencilerin birbirleriyle konu masõnõ, tartõ masõnõ te vik eder. Bu sayede karma õk 

kavramlarõn ve duygularõn ke fedilmesi, anla õlmasõ ve içselle mesi kolayla õr. 

Kültürel de erlere ve sanata önem verme: E itimin en önemli i levi, kültürel 

de erlerin korunup geli tirilmesidir. Tarihî geli me süreci içinde üretilen maddi ve manevî 

de erlerin tümünü kapsayan kültürün pek çok boyutu vardõr. Bilimsel bilgiler, do a ve 

insan, iyilik, do ruluk, adil olma, bilgelik gibi evrensel de erler yanõnda, tarih, dil, din, 

gelenek ve folklorumuza dayalõ, milletin tümüne mâl olmu  veya bölgesel nitelikteki 

töresel, ahlaki ve estetik de erler programlarõn önemli bir boyutunu kapsar. 
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Okumaktan ve ö renmekten zevk alma: Okumaktan ve ö renmekten zevk almak, 

ya am boyu ö renmenin gerçekle mesi açõsõndan çok önemlidir. Bu nedenle programlar, 

ya am boyu ö renmenin gerçekle mesini de sa layacak olan okumaktan ve ö renmekten 

zevk almanõn önemli bir amaç oldu unu kabul eder. 

Duygu ve dü üncelerini rahatlõkla ifade etme: Duygu ve dü üncelerin rahatlõkla 

ifade edilip edilememesini pek çok etmen belirlemektedir. Programlar bu faktörleri 

belirleyerek, okul ve sõnõf ortamõnda kullanõlabilecek yol ve yöntemlere dönü türür; bu 

ekilde hayata geçirilmesini sa lar. 

Ailenin e itim-ö retime katõlõmõnõ destekleme: Programlarõn etkili bir biçimde 

i leyebilmesi açõsõndan ailelerin okulla i birli i içinde olmalarõ son derece önemlidir. 

Anne-babalarõn okul yöneticileri ve ö retmenlerle etkile im içinde olmalarõ, programlarõn 

ö retimsel tasarõmõnõn ana ö elerinden biridir. 

En az bir yabancõ dili etkin bir ekilde kullanma: Küreselle en dünyada yerel 

diller ve kültürler, beklenilenin aksine çok daha önemli hâle gelmektedir. Ancak, 

küreselle me dünyayõ küçültmekte, uzaklarõ yakõnla tõrmakta, ileti imi ise 

kolayla tõrmaktadõr. Dünyada ya anan güçlü ileti im ba larõ yabancõ dilin kullanõlmasõnõ 

zorunlu kõlmaktadõr. Bu nedenle programlar, en az bir yabancõ dilin etkin bir biçimde 

kullanõlmasõnõ amaçlar. 

Bili im teknolojilerini amacõ do rultusunda etkin ve verimli bir ekilde 

kullanma: 

Programlarõn amacõ, bili im teknolojilerini kullanmak de il, bili im teknolojilerini 

bir amaca ula mak için etkin ve verimli kullanmaktõr. Programlar bunu gerçekle tirmek 

için, hangi derste bilgi teknolojilerinin nasõl yerle tirilece ine ili kin sistematik 

düzenlemeler yapar. 

Birlikte çalõ ma ve ileti im kurma: Birlikte çalõ abilme ve iyi ileti im kurabilme, 

geli en dünya ko ullarõnda bireylerde aranõlan özelliklerdendir. Programlar, bu becerilerin 

kazandõrõlmasõ ve buna dönük alõ kanlõklarõn geli imi için düzenlemeler yapar. 

Çevresinde olu an de i imlerin farkõnda olma ve her türlü de i ime uyum 

gösterme: Hõzlõ geli im ve de i im, bireyleri bu de i ime uyum sa lamak zorunda 
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bõrakmaktadõr. Programlar, bireylerin çevresindeki de i imlere kar õ duyarlõ olmasõnõ ve 

bu de i im için gerekli uyumu göstermesini ister, gerekli düzenlemeleri yapar. 

Bireyin görev ve sorumluluklarõnõ, bireyin kendisinin belirlemesi gerekti inin 

bilincinde olma: Görev ve sorumluluklarõn ba kalarõ tarafõndan belirlenmesi, bireyin 

görev ve sorumluluk belirleme becerisi geli tirmesini yok etmekte ve bu i in birileri 

tarafõndan yapõlmasõ için ki iyi beklenti içerisine sokmaktadõr. Oysa, bu i i bireyler 

yaparsa de i en ko ullara göre kendilerini daha kolay ayarlayabilirler ve istenilen 

özellikleri kazanabilirler. Aksi takdirde de i ime uyum sa lamada büyük aksaklõklar çõkar 

ve sorunlar büyür. Ayrõca, ba kalarõnõn belirledi i görev ve sorumluluklar, ço unlukla 

içselle tirilmez ve yapõlmasõ için yeterli iste in olu masõnõ sa lamaz. Bu da uygulamada 

sorunlara neden olur. Programlar, ö rencilerin hem imdi hem de yeti kinlikte görev ve 

sorumluluk üstlenmesini bekler. 

Yakõn çevrede ve farklõ ülkelerde fõrsatlar bulmaya istekli olma ve bulunan 

fõrsatlarõ de erlendirmek için bilinçli çaba gösterme: Bireyler küreselle en dünyada 

yakõn çevresinde ve/veya uzak ülkelerde fõrsatlar oldu unu dü ünmeli ve bu fõrsatlarõ 

yakalamak için çaba içerisinde olmalõdõr. Programlar, bu özelli in bireyin kendi ülkesine 

ve dünyanõn geli imine katkõda bulunmasõnõ gerekli görür ve gerçekle mesi için çaba 

harcar. 

Çevreye farklõ bir gözle ve mantõkla bakõlõrsa daha önce hiç fark edilmeyen 

fõrsatlar çõkabilece ini benimseme: Alõ õldõk ve bilinen anlayõ la sorunlara çözüm 

getirmeye çalõ ma, ço unlukla yetersiz olmaktadõr. Bu nedenle bireyler, çevresinde var 

olan olanaklara ya da ya anan olaylara farklõ gözle bakma bilinci geli tirmeli ve ancak bu 

biçimde de i ik ve yeni olanõ bulma anslarõnõn artaca õnõ dü ünmelidir. Bu nedenle, 

programlar, bu amacõ benimser ve gerçekle mesi için gerekli düzenlemeleri yapar. 

Hayattaki kurallara uymaya, i leri yapmaya istekli olma ve uygulama 

kararlõlõ õ gösterme: nsanlarõn, konulan kurallara (trafik kurallarõ gibi) uymasõ ve 

yapõlmasõ gereken i leri yapmasõ için birilerinin zorlamasõnõ beklememesi esas amaçtõr. 

Programlar, bu amaca yönelik çabayõ önemser. 

artlandõrmaya kar õ olma: Programlar, artlandõrmanõn her çe idine kar õdõr. yi 

ve kötü artlandõrma diye bir anlayõ õn olamayaca õnõ, iyi yönde ko ullandõrõlan insanlarõn, 

artlanmaya açõk ve yatkõn hâle geldi ini, bu yüzden de kötü yönde artlandõrõlma 
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tehlikesine kar õ da açõk ve savunmasõz kaldõ õnõ kabul eder. artlandõrmanõn kayna õ ne 

olursa olsun bireylerin artlandõrõldõ õnõ hissetmesi ve buna kar õ önlemler almasõ gerekir. 

Programlar, sorgulamayõ ön plâna çõkararak, bireylerin kendilerine yönlendirilen her 

türlü artlandõrmaya kar õ yeterli donanõm içerisinde olmalarõnõ bekler ve bu amaç için 

çaba gösterir. 

Ho görünün, esnek bir zihin yapõsõnõn anahtarõ oldu unu fark etme: Programlar, 

Türk toplumunun ho görüye dayalõ tarihsel ve kültürel birikimini farklõ derslerdeki 

kavramlarla iç içe ele alarak, ho görüye dayalõ bir zihin modeli olu turulmasõ için, gerekli 

kavramsal alt yapõyõ olu turur. 

Ö rencileri topluma yararlõ, görev ve sorumluluklarõnõn bilincinde, toplumun güçlü 

birer üyesi olan; bilgi, kültür ve karakter özellikleri açõsõndan tam donanõmlõ bireyler 

olarak yeti tirmenin amaçlandõ õ bu ilkeler do rultusunda görülmektedir. Bu durum yeni 

ilkö retim programõnõn benimsedi i yeni anlayõ õ ortaya koymaktadõr. 

2.2.4. 2005 lkö retim Programlarõnõn Getirdi i Yenilikler 

Yeni ilkö retim programõnda eski programlara göre de i en noktalar oldu u 

görülmektedir. Yeni ilkö retim programõnõn getirdi i yenilikler, a a õda belirtildi i 

biçimiyle açõklanmõ tõr (MEB, 2005): 

Ö renmede davranõ çõ program yakla õmõndan çok, bili sel ve yapõlandõrmacõ 

ö renme yakla õmlarõ dikkate alõnmõ tõr. 

Konularõn farklõ sõnõflarda, daha üst düzey hedefler göz önüne alõnarak ö retilmesi 

(sarmallõk ilkesi) temel alõnmõ tõr 

Yüzeysel davranõ  ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayõ  ve tutumlar konulmu tur. 

Ölçme ve de erlendirmede yapõlandõrmacõ ö renme kuramõna dayanan, alternatif 

de erlendirme yakla õmlarõ da dikkate alõnmõ tõr. 

Derslerin, ezbercilikten uzak, e lenceli, ya amõn içinde ve kullanõlabilir olmasõna; 

bilgi ve becerilere öncelik verilmi tir. 
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Okulda zamanõn büyük bir bölümü, ö rencilerin kendi giri imleriyle 

gerçekle tirecekleri ve ö retmenlerin ö rencilere do rudan bilgi aktarmak yerine, yalnõzca 

yol gösterece i etkinliklere ayrõlmõ tõr. 

Ö rencilerin, Türkçe!yi severek ve istek duyarak okuma-yazma alõ kanlõ õ 

edinmeleri öngörülmü tür. 

Genel olarak program yapõsõnõn, de i ikliklere dinamik bir biçimde uyum 

sa layabilecek kadar esnek olmasõ öngörülmü tür. 

Okuma-yazma ö retiminde "ses temelli cümle yöntemi# getirilmi tir. 

Birinci sõnõftan ba layarak, "biti ik e ik yazõ# kullanma zorunlulu u getirilmi tir. 

Ö retim programlarõ uluslararasõ kõyaslama yapõlarak, bütünsel olarak ele 

alõnmõ tõr. 

lkokul ve ortaokul mantõ õna göre düzenlenmi  olan parçalõ program anlayõ õ 

yerine, programlar sekiz yõllõk kesintisiz ilkö retime uygun duruma getirilmi tir. 

Dünya ile entegrasyon ve AB standartlarõ dikkate alõnmõ tõr. 

Tüm dersler için sekiz ortak beceri saptanmõ tõr. 

Dersler sõnõf düzeylerine göre kavram analizlerine tabi tutuldu u gibi, dersler arasõ 

kar õla tõrmalar da yapõlmõ  ve tüm dersler birbirleriyle ili kilendirilmi tir. 

Spor kültürü ve olimpik e itim, sa lõk kültürü, rehberlik ve psikolojik danõ ma, 

kariyer bilincini geli tirme, giri imcilik, afet ve güvenli ya am, özel e itim ile insan 

haklarõ ve vatanda lõk ara disiplinleri programlara yerle tirilmi tir. 

Davranõ  ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayõ  ve tutumlarõ içerecek ekilde 

"kazanõmlar# ifadesi kullanõlmõ tõr. 

Baskõn do rusal (lineer) dü ünce yerine, kar õlõklõ nedensellik ilkesi ve çoklu 

sebep-çoklu sonuç anlayõ õ öne çõkarõlmõ tõr. 

Programlar, etkinliklerle zenginle tirilerek, daha çok ö renci merkezli duruma 

getirilmi tir. 
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Çe itli sembollerden de yararlanõlarak programa açõklamalar kõsmõ yerle tirilmi tir. 

Ölçme ve de erlendirmede sonuçla birlikte süreci de dikkate alan bir anlayõ  

benimsenmi tir. 

Türkçe! ye duyarlõlõk, tüm derslerin ana becerisi hâline getirilmi tir. 

Eski ilkö retim programlarõnõn ezberci, günlük hayattan kopuk, ö retmen merkezli, 

de erlendirmede sonucu baz alan, ça õn gerektirdi i yeniliklere cevap veremeyen 

yapõsõnõn, yeni ilkö retim programõ sayesinde, yukarõda da dile getirilen maddeler 

do rultusunda de i tirildi i görülmektedir. Böylece, bilginin hõzla yenilenerek üretildi i 

ça õmõzda, yeni ilkö retim programõyla bu ça a ayak uydurabilecek niteliklere sahip 

bireylerin yeti tirilmesi sa lanacaktõr. 

2.2.5. 2005 lkö retim Programõnda Temel Beceri Anlayõ õ 

Beceri, sözlükte "1. Elinden i  gelme durumu, ustalõk, maharet. 2. Ki inin yatkõnlõk 

ve ö renime ba lõ olarak bir i i ba arma ve bir i lemi amaca uygun olarak sonuçlandõrma 

yetene i, maharet. 3. Vücudun, yapõlmasõ güç alõ tõrmalara yatkõn olmasõ durumu.# 

eklinde tanõmlanmõ tõr ( http//www.tdk.gov.tr ). Hayat Bilgisi Dersi Ö retim Programõ ve 

Kõlavuzunda (2005) beceri, "Uygun ö renme ve ö retme ortamõnda bireyin hazõr 

bulunu luk düzeyine göre dü ünsel ve davranõ sal bir çabaya girmesi sonucu bir i i 

kolaylõkla ve ustalõkla sürekli yapõlabilir hale gelmesi# olarak ifade edilmi tir. 

Johnson (1997: 34-36) becerileri altõ madde ile tanõmlamaktadõr( Karaba  ve nal, 

2009): 

Beceriler hiyerar ik olarak düzenlenmektedir. 

Beceriler bir hedefe yönlendirilmi  davranõ lardõr. 

Beceriler verilerin de erlendirilmesini içerir. 

Beceriler seçim içerir. Yani bir beceriye ula mak için gerekli alt beceriler 

repertuarõndan, o beceriyi do ru ekilde gerçekle tirmek için gerekli olanlarõ seçmek 

gerekir. 
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Beceriler  �tümle ik beceriler! içerir. Yani her bir beceri, birden fazla becerinin 

aynõ anda yapõlmasõnõ gerektirir. 

Beceriye özgü davranõ lar basmakalõp de ildir. Yani her bir becerinin alt 

davranõ larõ kendine özgüdür. 

Yeni ilkö retim programõnõn benimsedi i yapõlandõrmacõ anlayõ  beraberinde 

ö renme- ö retme ortamõna da birçok yenilik getirmi tir. Artõk, ö renciye sunulan bilgi 

yetersiz kalmakta, ö renilen bilginin analiz, sentez ve de erlendirilmesinin yapõlmasõ 

beklenmekte, ö renilen bilginin ders yani sõnõf ortamõyla sõnõrlõ kalmamasõ beklenmekte, 

ö rencinin neyi bildi inden çok, bildiklerini nasõl yorumladõ õ önem kazanmaktadõr. 

Ö renci, ö renme sürecinde ö rendiklerini günlük hayatõna ne ölçüde yansõtabiliyor, 

ya amda kar õla tõ õ problemleri nasõl çözümlüyor, ön bilgilerini harekete geçirip, etkili 

ileti im kurup, ara tõrmacõ ve yaratõcõ olup, ya am için gerekli olan ki isel ve sosyal 

de erleri nasõl sergiliyor gibi bir takõm ya am becerilerini kazanõyor. Hazõrlanan program 

ile ö rencilerin ezbercilikten ara tõrma- sorgulama yapmaya yönlendirilmesi 

hedeflenmi tir. Bilgiyi ezberleme yerine bilgiyi zihninde yapõlandõran, ö renmekten zevk 

alan, bireysel farklõlõklarõn göz önünde bulundu u, ö renciyi merkeze alan bir anlayõ  

benimsenmi tir. Bu anlayõ , e itimle her bir ö renci için ayrõ bir önem ta õyan temel 

becerilerin kazandõrõlmasõnõ hedefler. 

Belirlenen bu becerilerle ö rencilerin, ö renme alanlarõndaki geli imleriyle ba lantõlõ 

ekilde, yatay olarak bir yõlõn sonunda, dikey olarak da be inci sõnõfõn sonunda 

kazanacaklarõ ve hayat boyu kullanacaklarõ kazanõmlar elde etmeleri beklenmektedir 

(Özatalay, 2007). 

Karaba  ve nal#a (2009) göre, beceriler etkili ö renmeyi sa lamak için gereklidir. 

Çünkü çocuklarõn konu mayõ bilmesi ama dinlemeyi bilmemesi, bilgiyi bilmesi ama bunu 

sözlü ya da yazõlõ olarak ifade edememesi ya da trafik kurallarõnõ ezbere saymasõ ama 

uygulayamamasõ, kaynaklarõn ne oldu unu sõralamasõ ama bunlarõ bilinçli kullanamamasõ, 

zamana ili kin kavramlarõ bilmesi ama zamanõnõ iyi yönetememesi, yakõn çevresini 

tanõmasõ ama korumamasõ vb. bilginin yanõnda becerilerin kazandõrõlmamasõndan 

kaynaklanmaktadõr. 
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Yeni ilkö retim programõnda yer alan temel beceriler ile içinde bulundu umuz ça a 

yönelik Türkçe!yi do ru ve etkili kullanabilen, sorgulama yapabilen, ele tirel dü ünebilen, 

analiz- sentez yapabilen, yaratõcõ dü ünebilen, gerekti inde ara tõrma yapabilen, ara tõrma 

yaparken bilimsel yöntemleri bilip uygulayabilen, bilgi teknolojilerini amacõna uygun 

kullanabilen, giri imci, problem çözebilen, gereken durumlarda do ru karar verebilen 

bireyler yeti tirilmesi hedeflenmi tir. Böylece bireyin, hem kendi için, hem de ülkesi için 

yararlõ olaca õ açõktõr. 

Bu temel becerilerin kazandõrõlmasõ noktasõnda ise, ö rencilerin aktif olarak 

etkinliklerin içinde yer almasõ, çe itli yöntem ve tekniklerin kullanõlmasõ etkili olacaktõr. 

Program bu becerileri kazandõrmaya yönelik olarak ders kitaplarõ, ö renci çalõ ma kitaplarõ 

ile ö retmen kõlavuz kitaplarõnda uygulamaya ili kin örnekler vermekte, bu becerileri 

kazanmaya ili kin uygun etkinlikler yer almaktadõr. 

2.2.6. 2005 lkö retim Programlarõnda Yer Alan Ortak Temel Beceriler 

Türk Millî E itim sisteminde ö retim programlarõnõn tümünde kazandõrõlmasõ 

hedeflenen ortak beceriler bulunmaktadõr. Bu beceriler, tüm derslerin omurgasõnda yer alõr. 

Bu becerilerin bilgisinin verilmesiyle geli meyece i, tüm e itim ve ö retim etkinliklerinde 

kullanõlmasõyla kazandõrõlabilece i gerçe i tüm programlarda vurgulanmõ tõr. Bu beceriler 

ele tirel dü ünme, yaratõcõ dü ünme, ileti im, ara tõrma sorgulama, problem çözme, bilgi 

teknolojilerini kullanma, giri imcilik, Türkçeyi do ru, etkili ve güzel kullanma becerileri 

olarak sõralanmaktadõr (MEB, 2005). 

2.2.6.1. Ele tirel Dü ünme Becerisi 

Ele tirel dü ünme; ku ku temelli sorgulayõcõ bir yakla õmla konulara bakma, yorum 

yapma ve karar verme becerisidir. Sebep-sonuç ili kilerini bulma, ayrõntõlarda benzerlik ve 

farklõlõklarõ yakalama, çe itli kriterleri kullanarak sõralama yapma, verilen bilgilerin kabul 

edilebilirli ini, geçerlili ini belirleme, analiz etme, de erlendirme, anlamlandõrma, 

çõkarõmda bulunma gibi alt becerileri içerir. 

Özden (2003), ele tirel dü ünmeyi, bireyin kendi dü üncelerinin farkõnda olarak, 

ba kalarõnõn dü üncelerini de göz önüne almasõ ve bireyin kendi kendisini, ba kalarõnõ ve 

çevresindeki olaylarõ anlamlandõrmaya çalõ an aktif bir süreç olarak tanõmlamõ tõr. 

 



39

Ele tirel dü ünme becerisi geli en bireyler, kendilerine hazõr olarak sunulan her eyi 

hemen kabullenmez, tüm ki ilik ve davranõ  özelliklerinin, toplumsal etkiler tarafõndan 

biçimlendirilmesine izin vermezler (Erden ve Akman, 1995). 

2.2.6.2. Yaratõcõ Dü ünme Becerisi 

Do u tan getirilmi  olan yaratõcõlõk, her çocukta bulunabilir. Ancak yaratõcõlõ õn 

süreklili i, geli imi, derecesi ve ortaya çõkõ õ ki iden ki iye farklõlõk gösterebilir. 

Yaratõcõlõkta en önemli özellik özgünlük ve yeniliktir. Buradan hareketle yaratõcõlõk, yeni, 

özgün ürünler ortaya koyma, yeni çözüm yollarõ bulma ve bir senteze ula ma olarak 

tanõmlanabilir(Demirel, 2006). 

Yaratõcõ dü ünme becerisi; ö rencilerin bir temel fikri ve ürünü de i tirme, 

birle tirme, yeniden farklõ ortamlarda kullanma ya da tamamen kendi dü üncelerinden yola 

çõkarak yeni ve farklõ ürünler ve bilgiler üretme, olaylara farklõ bakabilme, küçük çaplõ da 

olsa bazõ bulu lar yapabilmeyi kapsar. Ayrõntõlõ fikirler geli tirme ve zenginle tirme, 

sorunlara benzersiz ve kendine özel çözümler bulma, fikirler ve çözümler ortaya çõkarma; 

bir fikre, ürüne çok farklõ açõlardan bakma, bütünsel bakma gibi alt becerileri içerir. 

2.2.6.3. leti im Becerisi 

Özer!e (2008) göre ileti im, insanlarõn birbirlerini dinlemeye ve anlamaya de er 

görme ve farklõlõklarõ arasõndan aynõlõklarõ olu turabilme becerisidir. 

leti im becerisi; konu ma, dinleme, okuma, yazma gibi sözel ve vücut dili, i aret dili 

gibi sözel olmayan ileti im becerilerini etkili ve bulundu u ortama uygun olarak 

kullanmayõ kapsar. Bulundu u ortama uygun olarak kullanmasõ gereken konu ma 

üslûbunu belirleme, uygun ekilde hitap etme, vücut dilini gerekti i yerde gerekti i ölçüde 

kullanma, aktif olarak dinleme, söz hakkõ verme, grup içerisinde etkin bir ekilde 

arkada larõyla etkile im içerisinde olma, okurken etkin ve hõzlõ bir ekilde okuma, 

okudu unu anlama ve ele tirme, yazarken ve konu urken hedef kitleye uygun üslûp 

kullanma, kendi ve ba kalarõnõn yazdõklarõnõ ele tirme gibi alt becerileri içerir (MEB, 

2005). 
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2.2.6.4. Ara tõrma-Sorgulama Becerisi 

Kalõcõ ö renmenin, ö rencinin aktif katõlõmõyla olu tu u dü ünülürse, ö renciyi aktif 

hale getirebilmenin bir yolu da, ö rencinin ara tõrmaya yönlendirilmesidir. Ö rencinin 

kalõcõ ö renmeyi sa layabilmesi için aktif olarak sürece katõlmasõ ve bu süreçte elde etti i 

bilgiyi kendi yorumuyla yapõlandõrmasõ gerekmektedir. Ancak ara tõrma sürecine katõlan 

ö rencinin ara tõrma yapõlabilmesi için süreçte kullanaca õ imkânlarõn yeterli olmasõ 

gerekmektedir. 

Ülkemizde ilkö retim programlarõnõn de i mesiyle birlikte, ilkö retim ö rencileri 

için ara tõrma daha da önemli bir hale gelmi tir (Ocak ve di erleri, 2007). 

Ara tõrma becerisi, yeni ilkö retim programõnda ise öyle belirtilmi tir(MEB, 2005): 

!Ara tõrma becerisi; do ru ve anlamlõ sorular sorarak problemi fark etme ve 

kavrama, problemi çözmek amacõyla neyi ve nasõl yapmasõ ile ilgili ara tõrma plânlamasõ 

yapma, sonuçlarõ tahmin etme, çõkabilecek sorunlarõ kestirebilme, sonucu test etme ve 

fikirleri geli tirmeyi kapsar. Anlamlõ tahminde bulunma, uygun ara tõrma ortamõna karar 

verme, ara tõrmada ne tip ve ne kadar delil toplamasõ gerekti ine karar verme, bilimsel 

yakla õmõ kullanarak ara tõrmayõ plânlama, nasõl gözlem ve kõyas yapaca õnõ belirleme, 

araç gereç kullanma, do ru ve hassas ölçümler yapabilme, sonuçlarõ sunma yollarõnõ 

belirleme, sonuçlarõn tekrar incelenmesi gerekip gerekmedi ine karar verme, bulunanlarla 

asõl fikrin ba lantõsõnõ kurma, bulunanlarõ uygun bir dille ifade etme, verileri ortaya koyma, 

sonucu destekleyici verilerin yeterlili ine karar verme, bulunanlarõn ilk beklentileri 

kar õlayõp kar õlamadõ õna karar verme gibi alt becerileri içerir." 

2.2.6.5. Problem Çözme Becerisi 

Dü ünme problemle ba lar; dolayõsõyla problem çözme, dü ünme becerilerini 

geli tiren önemli bir süreçtir( Köken, 2003). 

Problem çözme becerisi; ö rencinin ya amõnda kar õsõna çõkacak problemleri 

çözmek için gerekli olan becerileri kapsar. Alt becerileri ise öyle sõralanabilir; problemin 

anla õlmasõ, gerekirse alt basamaklarõn ya da problemin köklerinin bulunmasõ, problemi 

uygun ekilde çözmek için plânlama yapma, i lemler sõrasõnda çalõ malarõn gözlenmesi, 

gerekti inde stratejilerin ve plânlarõn de i tirilmesi, yöntemlerin sõnanmasõ, çözüm 

a amasõnda elde edilen veri ve bilgilerin de erlendirilmesi, çözüme ula õlõnca çözümün 
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anlamlõlõ õnõn ve i e yararlõlõ õnõn de erlendirilmesini ve yeni problemleri fark etmesini 

içerir (MEB, 2005). 

2.2.6.6. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi 

Bilgi teknolojileri; !Bir bilginin toplanmasõ, i lenmesi, saklanmasõ, gerekti inde 

herhangi bir yere iletilmesini ya da herhangi bir yerden bu bilgiye eri ilmesini bugün için 

elektronik, optik vb. tekniklerle otomatik olarak sa layan teknolojiler bütünüdür." 

(Ceyhun, 1997;Akt, Hezen, 2009). 

Bilgi Teknolojilerini kullanma becerisi; bilginin ara tõrõlmasõ, bulunmasõ, i lenmesi, 

sunulmasõ ve de erlendirilmesinde teknolojiyi kullanabilme becerilerini kapsar. Bilgi 

teknolojilerini yerinde kullanma konusunda do ru karar verme, bilgi teknolojilerini 

kullanõrken plânlama yapma, bu teknolojilerin kullanõlmasõ için gerekli becerilere sahip 

olma, bu kaynaklardan bilgiye ula ma, taranan bilgilerin i e yararlõlõ õnõ sezme ve ayõrma, 

ayrõlan bilgileri analiz etme, i e yarayanlarõ seçme, seçilen bilgileri de erlendirme, sonuca 

varma, sonucu uygun formda sunma ve yeni alanlarda kullanma alt becerilerini içerir 

(MEB,  2005). 

2.2.6.7. Türkçe!yi Do ru, Etkili ve Güzel Kullanma Becerisi 

lkö retim Kurumlarõ Yönetmeli i, genel ilkelerinin (b) bendinde: # lkö retim 

okullarõnõn bütün sõnõflarõnda her derste ve her durumda, Türkçenin do ru ve güzel 

ö retilmesi, yazõlmasõ ve konu ulmasõ temel hedeftir.# denir. 

Türkçe$yi do ru, etkili ve güzel kullanma becerisi; okudu unu, dinledi ini, 

gördü ünü, do ru, tam ve hõzlõ olarak anlayabilme; duygu, dü ünce, hayal ve isteklerini 

açõk ve anla õlõr bir ekilde eksiksiz ifade edebilme, Türkçe$nin kurallarõna uygun cümleler 

kurma, zengin bir söz varlõ õna sahip olma ve estetik bir bakõ  açõsõ kazanma gibi alt 

becerileri içerir ( MEB,  2005). 

2.2.6.8. Giri imcilik Becerisi 

Yeni ilkö retim programlarõnõn hepsinde yer alan ve kazandõrõlmasõ hedeflenen 

becerilerden biri olan giri imcilik öyle ifade edilmektedir (MEB, 2005): 

Giri imcilik; sosyal ili kilerde, ileti imde, i  dünyasõnda ve benzeri alanlarda gerekli 

ve etkili davranõ larõ uygun bir ekilde ve uygun zamanda ortaya koymak veya talep 
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görebilecek bir ürünü veya hizmeti daha iyi üretebilmek ya da pazarlayabilmek amacõyla 

yeni bir sistem kurmak için gerekli olan becerilerdir. Giri imcilik; empati kurma, insan 

ili kilerinde uyumlu davranõ larõ gösterebilme, plan yapma, planlarõnõ uygulayabilme, risk 

alma; herhangi bir alanda ihtiyaç duyulabilecek bir ürünün gereklili ini sezme, ürünü 

planlama, üretme, Pazar ara tõrmasõ yapma, pazarlayabilme gibi alt becerileri içerir. 

Yeni ilkö retim programõnda ortak temel beceriler arasõnda yer bulan giri imcilik 

becerisini daha ayrõntõlõ olarak ele alalõm. 

2.3. Giri imcilik 

Uygarlõk ve medeniyetlerin olu umu ve geli iminde yenilikçi fikirler ve dü ünceler 

önemli hareket kaynaklarõ olu turmu  ve bu hareketlilik Dünyanõn bugünkü duruma 

gelmesinde önemli rol oynamõ tõr. 21. yüzyõla adõm atõlan bu dönemde fiziki güç yerini 

beyin gücüne bõrakmakta ve insano lunun ekonomik de erler olu turma kayna õnõ 

meydana getirmektedir (Erkan, 1993). 

Günümüz dünyasõ !bilgi ça õ", !ileti im ve teknoloji ça õ", !bilgisayar ça õ" gibi 

çe itli ekillerde nitelendirilmektedir. Bilginin üretilmesi ve sürekli olarak yenilenmesinin 

yanõ sõra, farklõ i  alanlarõnõn ortaya çõkmasõ, farklõ bakõ  açõlarõnõn önem kazanmasõ, hõzlõ 

ve do ru karar alma becerisinin gerektirdi i ortamlarõn do masõ, fõrsatlarõ de erlendiren 

giri imci insan tiplerinin a õrlõk kazandõ õ bir i  dünyasõnõn olu masõna sebep olmu tur. 

Giri imcilik konusu sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken daha büyük bir 

önem kazanmõ tõr. Zira bilgi toplumuna girerken insanõn fiziki gücünün ekonomik de eri 

hõzla azalõrken, fikri eme in ekonomik de eri daha büyük bir hõzla artmaya ba lamõ tõr. 

Giri imcilik ise yönetim ve ara tõrma geli tirme faaliyetleri ile birlikte fikri eme in en 

önemli boyutunu olu turmaktadõr( Balaban ve Özdemir,  2008 ). 

Bu yeni dönemde bilim ve teknolojide ya anan hõzlõ geli meler, toplumlarõn yapõsõnõ 

da hõzla de i tirirken, bunun bir parçasõ olarak giri imcinin ve giri imcili in ekonomik 

de erini ve toplumdaki önemini de artõrmõ tõr. Bunun bir yansõmasõ olarak bireye ve 

bireysel yetene e dayalõ giri imcilik ön plana çõkmõ  ve insanõn entelektüel üretkenlik 

kabiliyeti önem kazanmõ tõr. Bu kabiliyetin ürünleri olan sanat, bilim ve ekonomik 

uygulamalar açõsõndan büyük önem arz eden giri imcili in, bilgi toplumunda altõn ça õnõ 

ya amasõ beklenmektedir ( Aslan, 2002). 
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Ülkemizin kalkõnmasõ açõsõndan bireylerin, i  hayatõnõn ve toplumun ihtiyaçlarõna 

göre e itilmeleri, e itildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri ve kendi mesleki alanlarõnda 

giri imci bir ruha sahip olmalarõ, bu ruh ve yeterliliklerle kendi i  alanlarõnõ yaratmalarõ ve 

müte ebbis olmalarõ ülke ekonomisi açõsõndan önem ta õmaktadõr( Berk, 2009). 

Giri imcilik, etrafõmõzdaki fõrsatlarõ fark etme, fõrsatlara yönelik plan ve proje 

yaparak, projeleri günlük hayata ta õma ve hayatõ daha ya anabilir hale getirme u ra õ 

olarak kabul edilebilir (Bozkurt, 2000). 

Giri imcilik her eyden önce ve en önemlisi bir zihniyettir. Bir ki inin, ba õmsõz 

olarak ya da bir organizasyon içinde, bir fõrsatõ saptama ve yeni bir de er yaratmak ya da 

ekonomik ba arõ elde etmek için bu fõrsatõn üzerine gitme motivasyonunu ve kapasitesini 

tanõmlar. Giri imci ki i mevcut bir pazara girmek ve rekabet etmek, söz konusu pazarõ 

de i tirmek, hatta yeni bir pazar yaratmak için yaratõcõlõktan ya da yeniliklerden yararlanõr. 

 dünyasõnda yeni bir fikri ba arõya götürmek, yaratõcõlõk ya da yenilikleri sa lam bir 

yönetim sistemiyle bütünle tirme ve bir i letmenin geli imini ya am çevriminin tüm 

evrelerinde optimize ederek ko ullara uydurma becerisi gerektirir. Bu günlük yönetim 

faaliyetlerinin ötesinde, i letme için hedefler koymayõ ve bir strateji saptamayõ gerektirir. 

Giri imcilik, insanda yaratõcõlõk ve riske girme gibi niteliklerin bilhassa önem kazandõ õ 

üretkenlik kabiliyetidir( Döm, 2006). 

Giri imcili in günümüze kadar tanõmsal olarak geli imi a a õdaki gibi 

anlatõlmaktadõr  (Hisrich, 1992:145-170;Akt, Kuvan, 2008): 

! Giri imcilik, büyük ölçekli üretimlerin gerçekle tirilmesidir (Ortaça ). 

! Giri imcilik, kamu yönetimiyle sözle me imzalayarak kar zarar riskinin alõnmasõdõr 

(17 yy). 

! Giri imcilik, riskleri üstlenerek kapital sa lama sürecidir (Richard Cantillon, 1725). 

! Giri imcilik, riskleri üstlenme, planlama, yönetme ve organize etme sürecidir 

(Beaudeau, 1797). 

! Giri imcilik, kazançlarõn kapital kazançlardan ayrõlmasõdõr (Jean Baptiste Say, 

1803 ). 
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� Kapital sa layan ve faiz alan ki iyle, yönetsel yeteneklerini kullanarak kar sa layan 

ki i arasõnda ayõrõm yapõlmasõdõr (Francis Walker, 1876). 

� Giri imcilik, yenilikçiliktir. Giri imcilik, endüstriyi tekrar organize ederek, yeni 

ürünler ve yeni enerji kaynaklarõ açarak, bir icadõ kullanarak ya da daha genel olarak yeni 

ve hiç denenmemi  teknolojik olasõlõklarõ kullanarak ve eskiyi yeni ekilde kullanarak urun 

modelinde bir devrim yapmaktõr (Joseph Schumpeter, 1934/1950). 

� Giri imcilik, enerjik ve risk dolu ortam içerisinde hareket etme sürecidir. (David 

McClelland, 1961) 

� Giri imcilik, fõrsatlarõ maksimize edilmesidir (Peter Drucker, 1964). 

� Giri imcilik, inisiyatif alõnarak, bazõ sosyo ekonomik mekanizmalarõn organize 

edilerek ba arõsõzlõk riskini kabullenilmesidir (Albert Shapero, 1975). 

� Giri imcilik; ekonomistleri, psikologlarõ, i adamlarõnõ ve politikacõlarõ içeren bir 

olgudur (Karl Vesper, 1980). 

� Giri imcilik, yeni bir organizasyon kurmadõr (Gifford Pinchot, 1983). 

� Giri imcilik; parasal ve ki isel tatmin kar õlõ õnda finansal, psikolojik ve sosyal 

riskleri üstlenerek, gerekli zaman ve cabayõ harcayõp farklõ de erde mal ve hizmet yaratma 

surecidir (Robert Hisrich, 1985). 

Coulter e göre giri imcilik, "gerekli zaman ve çabayõ harcayarak, finansal, sosyal 

ve psikolojik riskleri bir araya getirerek, parasal ve ki isel tatmin ödülü olarak farklõ olan 

bir eyi yaratma sürecidir" (Naktiyok, 2004). 

Giri imcilik; !bir fõrsat algõlama ve o fõrsatõ ele geçirmek için bir organizasyon 

yaratma faaliyetidir.#(Mueller and Thomas, 2000;Akt, Yõlmaz ve Sünbül, 2009). 

Giri imcilik; birey ve toplum için de er yaratan, ekonomik fõrsatlara cevap veren 

veya ekonomik fõrsatlar yaratan bireyler tarafõndan ortaya konulan, getirdi i yeniliklerle 

ekonomik sistemde de i ikliklere neden olan bir süreçtir.( Muzyka, Koning and Churchill, 

1994;Akt, Yõlmaz ve Sünbül, 2009). 
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Günümüzde ise giri imcilik, yüksek düzeyde yaratõcõlõk kullanõlarak ortaya 

çõkarõlabilecek daha üstün durumlara varmak için bir yöntem olarak algõlanmaktadõr (Titiz, 

1999). 

Giri imcilik hakkõnda yapõlan tanõmlar gözden geçirildi inde pek çok tanõmla 

kar õla maktayõz. Tek bir tanõmõn olmamasõ aslõnda bu kavramõn sadece i  dünyasõ ile 

sõnõrlõ olmadõ õnõn göstergesi olabilir. 

Giri imcili in günümüz kavramlarõyla tanõmlanmasõ ise; geli en dünya artlarõ 

içerisinde insanlarõn ihtiyaçlarõnõ kar õlayarak gerekli hizmet ve mal üretimini sistem 

yakla õmõ içerisinde gerçekle tiren örgütsel yapõlanmadõr. Bu yapõlar, toplum içerisinde 

ya amlarõnõ sürdürebilmek için çevreleriyle kurmu  olduklarõ ili kilere özen göstermek ve 

sürekli geli im içerisinde olmak zorundadõrlar (Arnold, 1986: 123-135; Akt, Kuvan, 2008). 

Giri imcilik terimi, Fransõzca bir kelime olan ve kökeni kurulu  (enterprise) 

kelimesine dayanan giri imci (entrepreneur) kelimesinden gelmektedir. Günlük hayatta, 

giri im (enterprise); bir i i yapmak için harekete geçme, ba lama, kalkõ ma durumunu 

ifade etmekte, giri imci (entrepreneur) ise; böyle bir durum içinde yer alan giri ken ki i 

anlamõnda kullanõlmaktadõr. TDK sözlü ünde ise giri imcilik, Emek, sermaye ve do ayõ 

bir araya getirerek üretim sürecinin bir üretim faktörü olarak tasarlanmasõ, örgütlenmesi ve 

onun tüm riskinin üstlenilmesi olarak tanõmlanmaktadõr( TDK, 2010 ). 

Giri imci; yenilik içeren bir i  fikri veya mevcut bir i  fikri ile fõrsatlarõ sezerek, 

kaynaklarõ bir araya getirerek ve risk alarak mal veya hizmet üretimi yapan ki ilerdir. 

Giri imci adayõ ise yine fõrsatlarõ sezerek yenilik içeren bir i  fikri veya mevcut bir i  

fikrinin potansiyelini de erlendirerek giri imi ile ilgili olarak gerekli ara tõrmalarõ yapan 

(yapõlabilirlik çalõ masõ, i  ve pazarlama planlarõ, vs.) ve gerekli finansal kaynaklara nasõl 

ula õlaca õnõ ara tõran halõ hazõrda i ini kurmamõ  kurma sürecinde olan kimselerdir. 

Giri imci adayõ gerekli tüm çalõ malarõnõ tamamlayõp i ini kurdu u takdirde bir giri imci 

olarak nitelendirilmelidir ( Gözek, 2006). 

Yeni dünya düzeninde, giri imcilik konusunun öneminin arttõ õ bir gerçektir. 

Küreselle me e ilimi ile kalkan sõnõrlar ve geni leyen pazar boyutu, ekonomik aktörleri 

de i ime sürüklemi tir. Bu de i im, giri imcilik konusunun, önemini arttõrmõ tõr. 

Giri imcilik potansiyelini geli tirmemiz, dünya üzerindeki söz konusu de i imin 

yakalanmasõ açõsõndan önemlidir. Gerekli giri imcilik vasõflarõnõn yeterli düzeyde 
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kazanmasõnda, e itimin gereklili i ortadadõr. E itim sisteminde gerçekle tirilecek 

de i imle, bugünün ö rencilerinin, yarõnõn ba arõlõ giri imcileri haline gelmesi hususunda, 

önemli mesafe alõnabilir( Av ar, 2007). 

2.3.1. Giri imci Bireylerin Temel Özellikleri 

Giri imci ki i, daimi surette etrafõnõ izleyerek ihtiyaçlarõ belirleyen, yeni ihtiyaçlarõ 

dü ünen, ihtiyaç açõklarõnõ kapatmak için tesis kuran ve üretim yapan, bu i leri ya am 

nedeni sayacak ekilde benimseyen, yaratõcõ yetenekli ve risk almayõ seven ki idir 

(Müftüo lu, 2000). 

Giri imcilik becerisinin geli imi, E. Erikson!un "Psikososyal Geli im Kuramõna# 

göre, çocukluk döneminin 3-6 ya  döneminde ba lar. Bu evre okulöncesi dönem olup 

"giri imcili e kar õ suçluluk# evresi olarak bilinir. Bu dönemde çocuk, çevresiyle iyi 

ili kiler kurar. Merak ve ara tõrma duygularõnõ tatmin etmeye çalõ õrlar. Bu nedenle 

çocuklar bu dönemde cesaretlendirilmeli, ba arõyla yaptõklarõ çalõ malar desteklenmeli ve 

hata yapan çocu a anlayõ  gösterilmelidir. Çocu un kendini ve çevresini ke fetmek için 

gerekli ya antõlar hazõrlanmalõdõr. Böylece çocuk, ba õmsõz bir ekilde hareket eder, 

isteklerini söyler. Bu durum onun ileri ya lardaki giri imcilik becerilerini destekler. Bu 

ça da çocuk, merak etti i her eyi sorar, sorgular ve giri imlerde bulunur. Yaptõklarõ i ler 

yeti kinlerce ele tirilerek engellenirse, suçluluk hissederler. Sorumluluk almak isterler, bu 

yönde giri imlerde bulunurlar. E er bu dönemde yaptõklarõnõn yanlõ  oldu una inanõrlar 

veya inandõrõlõrsalar, suçluluk duyarlar. Giri imcili i desteklemek için, çocuklarõn 

kendileri için bir eyler yapmalarõ cesaretlendirilmelidir ve ba arõlõ olmalarõ için uygun 

ortamlar olu turulmalõdõr. Çocuklara yapma, etme, dokunma gibi yasaklar konulmamalõ, 

yanlõ  gösterilmeli, yaptõklarõnõn de er bulmasõ sa lanmalõdõr ( ahin, 2007). 

Holland (1985), mesleki ilgilerin altõ grupta toplamõ tõr ve mesleki ilgilerine 

dayanarak insanlarõ gerçekçi, ara tõrmacõ, sanatçõ, sosyal, gelenekçi ve giri imci tipler 

olarak sõnõflandõrmõ tõr (Kluger, Stephan & Ganzach, 2002: Akt, Kuzgun, 2004). Giri imci 

tipler hedeflerine ula mak için insanlarõ etkilemeye ve kullanmaya yönelik etkinlikleri 

tercih etmektedirler. Liderlik, ki iler arasõ ileti im ve ikna yetene i becerilerine sahip 

olmak ve bu becerilerini geli tirmeye önem vermek de giri imci tiplerin özelliklerindendir 

(Gömleksiz ve Kan, 2009). 
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Giri imcilik becerileri; kendine güven duymak, sorumluluk almaya istekli olmak, 

problemlerle ba a çõkmak için yenilikçi ve yaratõcõ fikirler üretmek, belirsizliklerin üzerine 

gitmek ve risk almaktan olu maktadõr; bu beceri ve tutumlar bireyin i  hayatõndaki ba arõsõ 

kadar sosyal hayatõndaki ba arõsõna da etki etmektedir (Ofsted-Better Education ve Care, 

2005). 

Ba arõlõ giri imcilerin ki isel özellikleri de u ekilde ifade edilebilir; 

a. Yaratõcõ dü ünme becerisi 

b. Yüksek düzeyde çalõ ma arzusu 

c. Cesaret, tutku ve kararlõk 

d. nsanlarla üst düzeyde ili ki kurabilme becerisi, 

e. Kendisini yazõlõ ve sözlü ifade edebilme becerisi, 

f. ini sevmesi ve i  motivasyonu, 

g. Zengin bir bilinç altõ ve hayal kurma gücü, 

h. Ekip ve takõm çalõ masõna yatkõnlõk, 

i. Ki isel vizyonu ve misyonunun olmasõ, 

j. De i ime, dönü üme açõk ve istekli olmasõ, 

k. Esnek toleranslõ davranabilme gücü, 

l. Samimi, güvenilir, sempatik ve esprili ki ilik, 

m. nsanlarõ inandõrma ve ikna kabiliyetinin yüksek olmasõ, 

n. Yönetim becerisi ve liderlik yetene i, 

o.  bitirme azmi ve heyecanõ, 

p. leri görü lülük ve fõrsatlarõ yakalama alõ kanlõ õ (Hisrich ve Peters, 1973; Akt, 

Yõlmaz ve Sünbül, 2009). 
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Giri imci çok yönlü, farklõ bakõ  açõlarõyla dü ünebilen , yaratõcõ, sorunlarõ hõzlõ bir 

ekilde çözebilen, üretken, kendi kaynaklarõnõ olu turabilen ki idir. Bunlar göz önünde 

bulunduruldu unda giri imcilerin sahip oldu u özellikler, di er insanlarõn sahip oldu u 

özelliklere oranla daha farklõdõr. 

Tablo 2.1. Ba arõlõ giri imcilerin ba lõca ortak özellikleri u ekilde tablola tõrõlabilir: 

 

(Kaynak: John Kao, 1989, s.168; Mümeyyizo lu l, 1995) 

Titiz ( 1994), !Giri imcinin ba kalarõnõn göremedi i fõrsatlarõ görüp bunlarõ birer i  

fikrine dönü türebilmesi ve risk alma yatkõnlõ õdõr." Diyerek giri imci ki ilerin 

özelliklerini vurgulamõ tõr. Giri imci ki ilerin ba arõ arzularõnõn yüksek oldu u, yeni 

DUYGUSAL YÖNEL M

 Yaratõcõ ve yapõcõ, çok yönlü olan

 Ba arõlõ olmak isteyen, kendine özgü bir eyler gerçekle tirmek ve bu gerçekle tirdi iyle anõlmak arzusunda olan ,

 Ki isel çõkarlarõnõ, imajõnõ ön planda tutan

 Kendi yeteneklerini geli tirmeye önem veren

 irketine sadõk

 Belirli oranlarda ve durumlarda risk üstlenmeye hazõr,

 Kendi sezgilerine güvenen, kar õla aca õ tüm sorunlarõn üstesinden gelece ine inanarak çalõ an

ANAL T K YÖNEL M

 Uzun vadeli dü ünen

 Modelleri bir bütün olarak görme yetene i olan

K SEL YÖNEL M

 Ki isel, politik, insanlara yakõn davranan

 Merkeziyetçi, kendisini sorgulayan

 Aile ba larõna önem veren

 Duygusal, sabõrsõz

 lerin zamanõnda ve do ru yapõlmasõnõ isteyen programlõ

YAPISAL VE KONUMSAL N TEL KLER

 letme sahibi olmanõn önceliklerini ve risklerini ta õyan

 irketin sahibi oldu u için konumundan emin olan

 Konumu nedeniyle dikkat çeken

 Aile çõkarlarõ ile irket çõkarlarõ arasõnda bir seçim yapmak zorunda olan

 Yöneten
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fikirler yaratmayõ sevdikleri, devamlõ çalõ ma ve üretmekten zevk aldõklarõ görülür. En 

belirgin özelliklerinin ise risk alma oldu u söylenebilir. 

Giri imcilik literatüründe önemle üzerinde durulan bir giri imci özelli i risk almadõr. 

Giri imcinin risk almasõ, bilinmeyen bir do rultuda yol almasõ gibi dü ünülebilir. Risk 

alma davranõ õ, giri imcileri di er sosyal gruplardan ayõrmada temel faktör olarak ileri 

sürülmü tür. 

Kar elde etmede belirli kontrol ve yetene e sahip olduklarõ durumlarda, giri imciler, 

orta derecede riskleri almayõ tercih etmektedirler. Çünkü giri imcinin di er özelli i olan 

ba arma ihtiyacõ faktörü, daha yüksek düzeyde risk almasõnõ engellemektedir (Keskin ve 

di erleri,2002). 

Iredale ve Motsa (2002: 1) giri imcilik becerilerini; problem çözme, yaratõcõlõk, ikna 

etme, plan yapma, do ru karar verme, kendine güven duyma, özerk olma, kendine 

yetebilme, ba arõya yönelme, çok yönlü olma, becerikli ve dinamik olma eklinde 

sõralarken giri imci davranõ larõn unlarõ kapsadõ õnõ belirtmektedir (Han, 2006): 

Kendi inisiyatifinde ba õmsõz hareket etme, 

Amaca ula mak için aktif olmak, 

tirazlara kar õlõk verebilme esnekli i, 

Belirsizliklerle u ra mak ve bu durumdan keyif almak, 

Risk almak, 

Problemlere yaratõcõ çözümler sunmak, 

Zõtlõklarõ aramak/belirlemek, 

Yapabileceklerini vaat etmek, 

Ba kalarõnõ ikna etmek. 

Giri imcilerin ortak özelliklerine yönelik pek çok çalõ ma mevcuttur. Yõldõz!a (2007) 

göre de, iyi giri imcilerde görülen ortak özellikler u ekilde sõralanabilir: 
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Gözlem: nsanlarõn ihtiyaçlarõnõ görmeli, hissetmeli, empati kurabilmeli. Gözlerini 

dört açõp aramalõ, !ben olsaydõm bunu almak isterdim" demeli, yapmalõ, satmalõ. 

 ve Görevlere Ba lanma: Büyük ba arõlarõn kolayca ve çabuk elde 

edilemeyece ini bilen giri imciler, i i ansa bõrakmadan projelerini ba arõlõ bir ekilde 

tamamlayõncaya kadar o yönde büyük gayretler gösterirler. 

Liderlik: Ekibini ve çevresindekileri çalõ maya te vik etmeli, motive etmeli, 

organize etmeli, önderlik etmeli. 

Belirsizlikle Ya ama Becerisi ve Orta Düzeyde Risk Alma: Yaygõn olarak 

dü ünülenin aksine ba arõlõ giri imciler büyük risklere girmezler, i letmenin gelece ini 

tehdit altõna sokacak büyük risklere girmekten ve bu yönde kararlar almaktan kaçõnõrlar. 

Objektif Olma: Giri imciler i lerini yürütürken ve organize ederken duygusal 

olmaktan ziyade kararlarõnõ objektif olarak almalõlar. Arkada lar ya da akrabalarla 

çalõ mak yerine uzman kadrolar olu turmayõ ilke edinmelidir. 

Pratik Zekâ: Esnek dü ünmeli, çabuk çözüm üretmeli, detaylara ve kurallara 

takõlmamalõ. 

yimserlik: Giri imciler devamlõ risk ve belirsizlik altõnda çalõ tõklarõ için, en kötü 

durumlarda bile iyimser olabilme özelli i onlarõn mücadeleci gücüne katkõda bulunur. 

Giri imcinin yüksek motivasyon gücüne sahip olmasõnda bu iyimserlik de katkõda 

bulunmaktadõr. 

kna: Fikrini yatõrõmcõlarõna, i ini çalõ anlarõna, malõnõ mü terisine satmalõ. 

Fikirlerine inanmalõ, ba kalarõnõ ikna etmeyi becerebilmeli. 

Uzla ma: steklerinde õsrarcõ ve dirayetli olmalõ ama inatçõ olmamalõ. Uzla mak 

gerekti inde ara çözümler bulmalõ. nsanlarla iyi ili kiler kurabilmeli. 

Proaktif Yönetim: Ba arõlõ giri imcilerin geleneksel yöneticilerden en büyük farkõ 

proaktif yönetim anlayõ õ ile çalõ masõdõr. Proaktif yöneticiler günlük operasyonel 

çalõ malarõn i leyi ine kafa yorarken, aynõ zamanda gelece e yönelik ataca õ adõmlarõnõn 

planõnõ da imdiden yapar. Proaktif çalõ an giri imciler sorunlar ortaya çõktõ õ zaman ya da 

bir sonraki ataca õ adõmõ imdiden bilir. 
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Azim: Zorluklardan ve ba arõsõzlõktan yõlmamalõ. Riskten korkmamalõ, stres altõnda 

çalõ abilmeli. 

Bilgi: i hakkõnda detaya dalmamalõ ama, esasõnõ bilmeli. Hukukta kendini 

kurtaracak hükümleri, üretimde kârõ zararõ olu turan unsurlarõ ayõrt etmeli, i in özünü 

ö renmeli, aklõna yazmalõ. 

Çevre: i getiren, kaynak yaratan, ba lantõ kuran, sorun çözen çevresi olmalõ. 

Hesap: in getirisini, maliyetini, nakit akõ õnõ, zaman planõnõ, risklerini 

hesaplayabilmeli.  planõnõ yapabilmeli. 

Kinay (2006) giri imci ki ili i olu turan faktörler içerisinde en ayõrt edici olanlarõ u 

ekilde belirtmi tir: 

Ö renmeye elveri lilik: geçmi  deneyimlerini yeni i  fikirlerini olu turmada 

kullanabilmeli ve bunu sürekli bir davranõ  durumuna dönü türebilmelidir. 

Kendilik de eri ve ba arõ güdüsü: kendilik de eri, ki inin kendisi hakkõnda 

olumlu dü ünme gereksinimidir. Kendilik de eri gereksinimi ba arõ yoluyla doyurabilir, 

ba arõ ise kendilik de erini geli tirme yolu olarak kullanõlabilir. Ba arõ güdüsü yüksek olan 

bireyler ise giri imci ki ili e sahiptir. 

Çalõ kan ve güvenilir ki ilik: giri imciler fikirlerini hayata geçirebilmek için çok 

çalõ masõnõn yanõ sõra, ihtiyaç duydu u kaynaklara ula ma noktasõnda, verdi i sözü tutan 

ya da buna çaba harcayan bir ki ili e sahip olmalõdõrlar. 

Fõrsatlarõ ve tehditleri algõlama: ba kalarõnõn göremedi i fõrsatlarõ görme ve olasõ 

tehditleri önceden sezinleyebilmektir. 

yimserlik ve sorunlarla ba a çõkma: en olumsuz ko ullar altõnda dahi iyimser 

olabilmek ve sorunlarla ba a çõkma gücüne sahip olma gücüdür. 

Hedefe odaklanma: giri imciler, öngördükleri hedeflere ula abilmek için 

yürüttükleri faaliyetlere odaklanõr ve çok dikkatli olurlar. 
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Kinay (2006), giri imci ki ilerin özelliklerini bu ekilde özetlemi , giri imcilerin 

sahip olmasõ gereken bir takõm yetenekleri oldu u konusuna dikkat çekmi tir. Yenilikçi ve 

yaratõcõ olan, risk alabilen, liderlik yetene i olan, vizyon sahibi, stratejik planlama 

yapabilen, kar õla tõ õ problemleri çözebilen ve proaktif (ko ullarõn sõnõrlandõramadõ õ, 

fõrsatlarõ kollayan, inisiyatif sahibi, hareketli ve de i imi yakalamaya yönelik ki ilik) bir 

ki ili e sahip olduklarõnõ dile getirmi tir. 

Av ar (2007), giri imci ki ilerin özelliklerini sõralarken, giri imcileri, bireysel risk 

alma davranõ õ sergileyebilen, içsel kontrol mekanizmasõ geli mi , ba arma ihtiyacõ 

yüksek, yaratõcõ,  yenilikçi, belirsizli e kar õ tolerans sergileyen, ba õmsõzlõk ihtiyacõ 

yüksek, insanlarla iyi ili kiler kurabilen ki iler olduklarõnõ dile getirmi tir. 

Bu özellikler içerisinde dikkat çeken önemli iki maddeyi ise öyle açõklamõ tõr 

(Av ar, 2007): 

çsel kontrol, bireyin, olaylarõn dõ  etkenler tarafõndan ekillenmesinden ziyade 

kendi davranõ larõ sonucu ekillendi ine inanmasõdõr (Mueller ve Thomas, 2001). çsel 

kontrol, Rotter (1966) tarafõndan karakteristik bir giri imci özelli i olarak, kabul edilmi tir. 

çsel kontrol dü üncesi, giri imciye, tüm olaylar senin davranõ õnla ekilleniyor 

dü üncesini vererek, ans ve di er çevresel etkenlerin olaya etkisini, göz ardõ etmesini 

sa lar. çsel kontrol özelli i giri imciye, hareketlerinde ba õmsõz olma ve kendi 

önceliklerini belirleme imkânõ vermektedir. Bu anlayõ , giri imciye kararlarõnõ kendisinin 

vermesini ve hareketlerini de bu kararlar do rultusunda ekillendirmesini telkin eder. 

Belirsizli e tolerans, rahatsõzlõk ve tehdit olu turan ko ullara tahammül etmeyi, 

kabullenebilmeyi içeren, bir özelliktir (Brice,2002,38; Akt, Av ar, 2007). 

Gözek (2006), ba arõlõ bir giri imcinin risk alabilen, yenilikçi ve fõrsatlarõ 

de erlendiren, lider, planlõ çalõ ma ve ara tõrma ruhuna sahip ki ilerden olu tu unu dile 

getirmektedir. 

Kuvan, giri imcili in sõradan insanlardan farklõ özellikler ve beceriler gerektirdi ini, 

giri imcilik özelli ine sahip olan bireylerin giri tikleri i lerde kar õla abilecekleri güçlük 

ve ba arõsõzlõklardan yõlmayan ve hatta bu tür olumsuzluklardan ders çõkarabildiklerini dile 

getirmi tir. Kuvan!a (2008) göre giri imci ki ilerin özellikleri di er sayfada verilmi tir: 
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ekil 2.3: Giri imci Bireylerin Temel Özellikleri 

Giri imci bireylerin temel özellikleri genel hatlarõyla yukarõda özetlenmi tir. Bu 

özelliklerin farkõnda olup, bireylerin küçük ya tan itibaren giri imcili ini te vik edecek 

ortam ve unsurlarõ hayatlarõna yerle tirerek, bireylerin giri imcilik becerisi geli tirilebilir. 

Yani bireylerin e itimle giri imci olarak yeti tirilmesi mümkündür. 

2.3.2. Ö retim Programlarõ ve Giri imcilik 

Daha giri imci bir toplum yaratma yönündeki stratejiler do rultusunda giri imcilik 

kültürünün in a edilmesinde e itim kurumlarõna büyük vazife dü mektedir. Çocu un okul 

hayatõnda kar õla aca õ davranõ lar giri imcilik özelliklerini köreltebilece i gibi ( raz, 

2005: 176) giri imcili i özendirerek, yenilik ve yaratõcõlõ a da yöneltebilir. Bireyde 

giri imcili i belirleyen faktörlerin ba õnda, daha bebeklik döneminden ba layan e itim-

ö retim sürecinin geldi i belirlenmi tir ( Baysal ve Özkul,  2009  ). E itim her alanda 

oldu u gibi, giri imcilikte de sihirli bir anahtardõr. Ki iler aldõklarõ e itimle ba arõlõ bir 

giri imci olma konusunda bilgi ve becerilerini arttõrarak daha önce fark edemedikleri 

konulara kar õ duyarlõlõk kazanacaklardõr. 

E itimle kararlõlõk, ba arma arzusu, hedeflere ve fõrsatlara odaklanma, ilk adõmõ 

atabilme ve sorumluluk, iç kontrol odaklõlõk gibi ba arõlõ giri imcilere özgü bazõ özellikler 

bireylere ve özellikle de giri imci adaylarõna ö retilebilmektedir (Arõkan, 2002). Bu yönde 

risk alma

ba õmsõz
olma

belirsizli e
tahammül

ba arõ
ihtiyacõ

kendine
güven

yenilikçi

oto kontrol
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bir e itim en azõndan var olan giri imcilik potansiyelinin ortaya çõkarõlmasõnõ ve 

kullanõlmasõnõ tetikleyebilir. Yeni ilkö retim programõnõn benimsedi i ve üzerinde önemle 

durdu u becerilerden biri de bu sebeple giri imciliktir. 

MEB ( 2005 ), giri imcilik becerisini; !sosyal ili kilerde, ileti imde, i  dünyasõnda ve 

benzeri alanlarda gerekli ve etkili davranõ larõ uygun bir ekilde ve zamanda ortaya 

koymak veya talep görebilecek bir ürünü veya hizmeti daha iyi üretebilmek yada 

pazarlayabilmek amacõyla yeni bir sistem kurmak için gerekli olan beceriler" olarak, 

giri imcili i ise; !empati kurma, insan ili kilerine uyumlu davranõ larõ gösterebilme, plan 

yapma, planlarõnõ uygulayabilme, risk alma, herhangi bir alanda ihtiyaç duyabilecek bir 

ürünün gereklili ini sezme, ürünü planlama, üretme, pazar ara tõrmasõ yapma ve 

pazarlayabilme gibi alt becerilerden olu an temel bir beceri alanõ olarak tanõmlamõ tõr. 

Iredale ve Motsa (2002: 1) ise giri imcilik becerilerini; problem çözme, yaratõcõlõk, 

ikna etme, plan yapma, do ru karar verme, kendine güven duyma, özerk olma, kendine 

yetebilme, ba arõya yönelme, çok yönlü olma, becerikli ve dinamik olma eklinde 

sõralamaktadõr (Akt, Gömleksiz ve Kan, 2009). 

Bireylerde giri imcilik becerisini geli tirmekle, onlarõ gelece e dair plan yapabilen 

ve planlarõnõ amaca uygun ve etkili biçimde uygulayabilen bireyler haline getirmek 

mümkün olacaktõr. Böylece günümüzün küreselle en dünyasõna uyum sa layabilecek ve 

karma õk i  ya amõnda ayakta kalabilecek profilde bireyler yeti mesi sa lanacaktõr  

(Gömleksiz ve Kan, 2009). 

Giri imcilik kavramõ genelde ekonomi alanõna ait bir kavram olarak algõlanmaktadõr. 

Ancak, artõk günümüz dünyasõnda ö retim programlarõ içerisinde yerini almõ , ö rencilerin 

giri imci bireyler olarak yeti tirilmeleri hedeflenmi , bu hedef do rultusunda da 

programlarda bir beceri olarak yerini almõ tõr. 

Ö retim programlarõnda yer alan kazanõmlarõn ö rencilerin giri imcili ini 

destekleyici olmasõ ö rencilerde bu özelli in geli mesinde etkili olabilir. Ö retim 

programlarõnõn geni  ve etkili yapõsõ ders kitaplarõnõ, ö retmen davranõ larõnõ, ö retim 

etkinliklerini de etkilemektedir. Bu etkileme alanlarõndan biri de ö rencilerin ki isel 

geli imleridir. Çünkü kontrollü ortamlar olan sõnõflarda ö retmenler ö retim programõn 

gerekti i ekilde ö retim yapmaktadõrlar. Buna göre ö renciyi ö retim süreçlerinde aktif 

ve inisiyatif alan, yeni imkanlarõ sezebilen ö renci rolüne sokmada, ö rencilerde olu acak 
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davranõ  örüntülerinin düzenlenmesinde program süreci stratejik olarak önemli bir role 

sahiptir. Ö retim süreçlerinde giri imci, inisiyatif alan ve grubu amaçlar do rultusunda 

yönlendirme pratiklerine sahip olan ö renciler yeti tirme özelliklerine sahip ö retim 

programlarõ giri imcili in olu umunu ve geli imi destekleyebilir ( Eraslan, 2011). 

Finkle ve Deeds e göre giri imcilik e itim programlarõndaki geli me; giri imcilik 

ili kilerinin artan popülaritesiyle, giri imcilerin artan statüsüyle ve büyük ekonomiler için 

giri imcili in önemli oldu unu vurgulayan i  dünyasõnõn baskõsõyla desteklenmektedir. 

Giri imcilik e itimi alarak mezun olanlarõn yapmõ  oldu u yeni i  atõlõmlarõ, giri imcili in 

geli imine katkõ sa lamaktadõr (Hormozi, 2004). 

Giri imcilik kavramõ ö retim programlarõnda temel beceri olarak yer almasõnõn yanõ 

sõra, ara disiplin olarak da kar õmõza çõkmaktadõr. 

Ara disiplin kazanõmlarõ yeni ö retim programlarõnda a a õdaki gibi sõralanmaktadõr 

(MEB, 2009: 15): 

nsan Haklarõ ve Vatanda lõk 

Rehberlik ve Psikolojik Danõ ma 

Spor Kültürü ve Olimpik E itim 

Giri imcilik 

Sa lõk Kültürü 

Afet-Güvenli Yasam 

Kariyer Bilinci Geli tirme 

Özel E itim. 

Hayat Bilgisi Dersi ö retim programõ!nda giri imcilik ara disipliniyle ö rencilere 

toplumdaki ekonomik faaliyetlerin bir üyesi olarak günlük ya amõnda bu faaliyetleri 

gerçekle tirebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandõrõlmasõ amaçlanmõ tõr. Bununla 

birlikte meslekler hakkõnda bilgi verilerek çocuklarõn her mesle in önemli ve de erli 

oldu unu fark etmeleri hedeflenmi tir (Karaba , Sezgin, 2009: 73-74). 
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Bu açõdan bakõldõ õnda programõn giri imcilik becerilerini kazandõrmaya oldukça 

elveri li oldu u söylenebilir. Bu becerileri kazandõrmada programõn yanõ sõra ders içi 

etkinlikler ile ö retmenin kullanaca õ yöntem tekniklerde belirleyici rol oynayacaktõr. 

Giri imcili i destekleyen kazanõmlar, uygun strateji, yöntem ve teknikle bulu ursa 

ö rencilerin bu becerileri benimsemesine ve geli tirmesine olanak sa layabilir. Bulu  yolu 

ile ö retim stratejisi, Ara tõrma ve inceleme yoluyla ö retim stratejisi, birli ine dayalõ 

ö renme, Problem çözme, Proje, Rol oynama,  Drama, Tartõ ma, Beyin fõrtõnasõ, Altõ 

apkalõ dü ünme, Münazara,  E itsel oyun gibi strateji, yöntem ve teknikler kullanõlarak 

ö rencilerin giri imcilik becerileri geli tirilebilir. 

Giri imcilik ve e itim arasõnda yer alan ili kiye bakõlacak olursa, toplumlar için 

e itimin vazgeçilmez bir unsur oldu u gerçektir. Bunun yanõnda her toplum, her ülke 

ekonomik açõdan geli mek ve ilerlemek gayretindedir. Ekonomik açõdan ilerlemede de 

nitelikli insan gücüne gereksinim duymaktadõr. Fõrsatlarõ de erlendiren, risk alabilen insan 

modeli önem kazanmaktadõr. Bu açõdan bakõldõ õnda da giri imcilik becerilerinin e itimle 

kazandõrõlmak istenmesi kaçõnõlmaz bir sonuçtur. Programlara yerle tirilen bu becerilerin 

kazandõrõlmasõnda uygun yöntem tekniklerin bilinçli e itimciler tarafõndan seçilerek do ru 

etkinliklerle ö rencilere kazandõrõlmasõ beklenmektedir. Bu do rultuda ö retmenlere 

büyük bir sorumluluk dü mektedir. 

Di er sayfada yer alan tabloda (McLarty, 2005), giri imcilik e itimi üzerine yapõlan 

ara tõrmalarda, giri imcilik e itiminde kullanõlan ö retim yöntemlerinin neler oldu u 

sõralanmakta, giri imcilik hedeflerine ula mada uygulanabilecek yöntemlerin yõllara göre 

bir kronolojisi sunulmaktadõr. Giri imci yeti tirmeye yönelik kullanõlan bu yöntem ve 

teknikler, ilkö retimde kazanõmlarla ili kilendirilerek, küçük ya taki çocuklarõn 

giri imcilik becerilerini geli tirmede kullanõlabilir. 
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2.3.2.1. Hayat Bilgisi Dersi Ö retim Programõ ve Giri imcilik Becerisi 

Hayat Bilgisi Dersi ö retim programõnõn vizyonuna göre, Hayat Bilgisi dersine 

ayrõlan zamanõn büyük bir bölümünde ö rencilerin kendi giri imleriyle gerçekle tirecekleri 

ve ö retmenlerin ö rencilere do rudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol 

gösterece i etkinlikler aracõlõ õyla, 

! Ö renmekten keyif alan, 

! Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve do a ile barõ õk, 

! Kendini, milletini, vatanõnõ ve do ayõ tanõyan, koruyan ve geli tiren, 

! Gündelik ya amda gereksinim duyulan temel bilgilere, ya am becerilerine ve ça õn 

gerektirdi i donanõma sahip, 

! De i ikliklere dinamik bir biçimde uyum sa layabilecek kadar esnek, 

! Mutlu bireyler yeti tirmek hedeflenir. 

Giri imcilik becerisi ile ilgili olarak Hayat Bilgisi Dersi Ö retim Programõ#nda u 

noktalar verilmi tir (MEB, 2005, s. 19): grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarõna 

duyarlõ olma, risk alma, yeni fikirlere, bilgi ve becerilere açõk olma, kendini olasõ 

ele tirilere ve ba arõsõzlõklara açõk tutma, kaybetmeyi göze alarak yenilikleri deneme 

cesareti gösterme ve bundan zevk alma. 

Hayat Bilgisi dersinde toplam 11 adet giri imcilik kazanõmõ bulunmaktadõr. Ara 

disiplin ba lamõnda ise 12 kazanõm bulunmaktadõr. 
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Tablo 2.3. Hayat Bilgisi Dersi Tema, Ders Kazanõmlarõ, Giri imcilik Ara Disiplin 

Kazanõmlarõ (Eraslan, 2011): 

I.SINIF 

TEMA DERS 
KAZANIMLARI 

G R MC L K 
ARA D S PL N 
KAZANIMLARI 

 

 

Okul Heyecanõm 

A.1.14. Kulüp ve di er 
grup çalõ malarõnda olumlu 
de erleri gözetir. 

A.1.15. Kulüp ve di er 
grup çalõ malarõnda bir 
görevin tamamlanmasõ için 
i birli i yapar ve 
sorumlulu u payla õr. 

Grupla i birli i yapar. 

 

 

 

 

 

Benim E siz Yuvam 

B.1.13. Ailedeki 
yardõmla mayõ ve görev 
da õlõmõnõ ara tõrõr, 
dayanõ maya günlük 
hayattan örnekler gösterir. 

Dayanõ manõn 
önemini kavrar. 

B.1.23. Evlerde 
kullanõlan kaynaklarõn 
hayatõmõzdaki yerini ve 
önemini fark eder. 

Kaynaklarõn verimli 
kullanõlmasõ ve bilinçli 
tüketilmesi gerekti ini kabul 
eder. 

B.1.24. Paranõn 
de i im aracõ olarak i levini 
fark eder. 

Parayõ tarif eder. 

B.1.25. Aile bütçesi 
hazõrlama çalõ malarõna 
katõlarak paranõn sõnõrlõ bir 
kaynak oldu unu fark eder. 

Para biriktirmenin 
önemini tartõ õr. 

Paranõn kullanõm 
alanlarõna yakõn çevresinden 
örnekler verir 

Dün, Bugün, Yarõn - - 
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II. SINIF 

TEMA DERS 
KAZANIMLARI 

G R MC L K 
KAZANIMLARI 

Okul Heyecanõm A.2.13. Okulda, 
kendisinin ve arkada larõnõn 
güçlü yanlarõnõ tanõr. 

Ki iler arasõndaki 
farklõlõklarõ tanõr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benim E siz Yuvam 

B.2.12. Yakõn 
çevresindeki ki ilerin i  ve 
meslekleriyle ilgili 
gözlemler yaparak bu 
ki ilerin hayatõmõzõ 
kolayla tõrmak için neler 
yaptõklarõnõ açõklar. 

Çevredeki de i ik 
meslekleri tanõr. 

B.2.18. Ailesindeki 
yardõmla mayõ 
gözlemleyerek, aile içinde 
üstlenebilece i görevlerle 
ilgili yeni fikirler üretir. 

B.2.19. Aile içinde 
görev payla õmõna katõlõr, 
üzerine dü en görevi 
yapmaktan mutluluk duyar. 

Aile üyeleri arasõndaki 
ba lõlõ õ birlikte çalõ mayõ, 
sorumlulu unu açõklar. 

Birlikte çalõ manõn 
önemini kavrar. 

B.2.16. Aileyi 
ilgilendiren konularda karar 
alõnõrken görü  bildirir, 
bunun insan hak ve 
hürriyetleriyle ili kisini 
kurar. 

Karar verme modelini 
kullanõr. 

Kararlarõ dikkatlice 
vermenin önemini kavrar. 

B.2.28. nsanlarõn 
niçin tasarruf yaptõklarõnõ 
ara tõrõr ve yeterli para 
biriktirinceye kadar 
isteklerini erteler. 

Kendisi için para 
biriktirir ve sahip olmak 
istedi i bir eyi tanõmlar. 
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Dün, Bugün, Yarõn - - 

 

III. SINIF 

TEMA DERS KAZANIMLARI G R MC L K 
KAZANIMLARI 

Okul Heyecanõm A.3.2. Ö renciler arasõndaki 
benzerliklerin ve 
farklõlõklarõn do al oldu unu 
kabul eder. 

1. Ki iler arasõndaki 
farklõlõklarõ tanõr. 

Benim E siz Yuvam - - 

Dün, Bugün, Yarõn - - 

Okullarda ö rencilere davranõ  kazandõrmada ö retim programlarõnõn, dolayõsõyla 

kazanõmlarõn rolü önem kazanmaktadõr. Yukarõdaki çizelgede de görüldü ü üzere, 

giri imcilik becerisini kazandõrmada ö retim programlarõnda yer alan kazanõmlar büyük 

önem ta õmaktadõr. Hayat bilgisi dersi ö retim programõ da çocuklarõn iyi insan, iyi 

vatanda  ve çevresine uyum sa layabilen bireyler olarak yeti tirmeyi hedefler. Programda 

yer alan giri imcilik kazanõmlarõ, etkili strateji, yöntem ve tekniklerle ö rencilere 

kazandõrõlõr. 

2.3.2.2. Sosyal Bilgiler Dersi Ö retim Programõ ve Giri imcilik Becerisi 

Giri imcilik becerisi ile ilgili olarak Sosyal Bilgiler Dersi Ö retim Programõ!nda u 

noktalar verilmi tir (MEB, 2005, s. 18): meslekleri ve çevresindeki i  yerlerini tanõma, 

çevresindeki tanõnmõ  ve ba arõlõ giri imcileri tanõma, ki ilerin ekonomi içinde, çalõ an ve 

tüketici olarak oynadõklarõ rolleri ke fetme, e itimin kendi gelecekleri üzerindeki önemli 

rolünü anlama, ekonominin temel kavramlarõnõ edinme, giri imcili in kar õ kar õya oldu u 

zorluklarõ anlama, yenilikçi fikirler sunma ve ürünler tasarlayabilme. 
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Tablo 2.4 Sosyal Bilgiler Dersi Ö retim Programõnda Yer alan Giri imcilik 

Kazanõmlarõ 

Sõnõf Ö renme Alanõ / 

Ünite 

Ders Kazanõmlarõ Giri imcilik Kazanõmlarõ 

4.Sõnõf 

Birey ve Toplum: 
Kendimi 
Tanõyorum 

Bireysel farklõlõklarõ 
tanõr ve kabul eder. 

1. Ki iler arasõndaki farklõlõklarõ 
tanõr. 

 

 

Üretim, Da õtõm 
ve Tüketim: 
Üretimden 
Tüketime 

stek ve ihtiyaçlarõnõ 
ayõrt eder. 

7. Gereksinim ile istek arasõndaki 
farkõ açõklar. 

Mevcut kaynaklarla 
ihtiyaçlarõnõ 
ili kilendirir. 

26. Kaynaklarõ do al, insan ve 
kapital olarak sõnõflandõrõr. 

Kullandõ õ bazõ 
ürünlerin üretim, 
da õtõm ve tüketim a õnõ 
olu turur. 

13. Ürünlerin farklõ üretim 
ekilleri oldu unu bilir. 

 

5.Sõnõf 

 

 

Üretim, Da õtõm 
ve Tüketim: 
Ürettiklerimiz 

Ya adõ õ bölgedeki 
ekonomik faaliyetleri 
fark eder. 

Ya adõ õ bölgedeki 
ekonomik faaliyetlere 
ili kin meslekleri 
belirler. 

27. Ya adõ õ bölgedeki 
kaynaklarõ ara tõrõr. 

28. Ya adõ õ bölge içinde 
ekonomik dayanõ mayõ fark 
ederler. 
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2.3.2.3. Türkçe Dersi Ö retim Programõ ve Giri imcilik Becerisi 

Tablo 2.5. Türkçe Dersi Ö retim Programõnda Yer alan Giri imcilik 

Kazanõmlarõ 

Sõnõf Ö renme Alanõ Ders Kazanõmlarõ Giri imcilik Kazanõmlarõ

5.Sõnõf 

Görsel Okuma 

ekil, sembol ve i aretlerin 
anlamlarõnõ bilir. 

 yerlerini ve belli 
hizmetleri simgeleyen 
sembollerin anlamõnõ bilir. 

Harita ve kroki okur. Haritadaki sembollerin 
anlamõnõ belirtir. 

Reklâmlarda verilen mesajlarõ 
sorgular. 

Reklâmõn ya amõmõzdaki 
önemini kavrar. 

Okuma Gazete ve dergi okur. Bir ileti im aracõ olarak 
gazetelerin önemini 
kavrar. 

Konu ma Üstlendi i role uygun konu ur. Meslekleri tanõr. 

Baysal ve Özkul (2009) lkö retim Türkçe ve Sosyal Bilgiler kitaplarõnõ incelemi ler, 

bu kitaplarda !Giri imcilik- Giri imci" ana kategorisi altõnda, !icat/bulu , i letme, lider, 

kar/zarar, hayal gücü, risk" kelimelerinin ne kadar yo unlukta kullanõldõklarõnõ u ekilde 

tablola tõrarak göstermi lerdir: 

Tablo 2.6: Türkçe ve Sosyal Bilgiler kitaplarõnda giri imcilik kavramlarõnõn yer alma 

durumlarõ 

  Sõnõf Düzeyleri Toplam 

 Ana ve Alt 

Kategoriler 

1.sõnõf 2.sõnõf 3.sõnõf 4.sõnõf 5.sõnõf f % 

T
ü

rk

çe
 

Giri imcilik-

Giri imci 

- - - - - - - 
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Risk - - - - - - - 

cat/ Bulu  - 1 - 18 - 19 42,22 

letme - - 6 7 - 13 28,89 

Lider - - - 1 - 1 2,22 

Kar/Zarar - 7 2 - - 9 20 

Hayal Gücü - - - 3 - 3 6,67 

Toplam  - 8 8 29 - 45 100 

S
os

ya
l B

il
gi

le
r 

Giri imcilik-

Giri imci 

- - - - 10 10 15,15 

Risk - - - - - - - 

cat/ Bulu  1 2 - 9 10 22 33,33 

letme - 1 - 6 14 21 31,82 

Lider 1 7 - - 1 9 13,64 

Kar/Zarar - - - - - - - 

Hayal Gücü - - - - 4 4 6,06 

Toplam  2 10 - 15 39 66 100 

Genel 

Toplam 

 2 18 8 44 39 111  
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Giri imci toplum olu turma sürecinde lkö retim Türkçe ve Sosyal Bilgiler 

kitaplarõnda giri imcilik kavramlarõnõn yer alma durumlarõ incelenmi , yukarõdaki tabloda 

da bu durumlarõna yer verilmi . Bu tablodan yola çõkarak ilkö retim ders kitaplarõnda 

giri imcilikle ilgili konularõn, anahtar kelimelerin yer alma sõklõ õnõn birinci sõnõftan 

be inci sõnõfa do ru gittikçe arttõ õ gözlenebilmektedir. Giri imcilik kavramlarõnõn 

kitaplarda yer almasõ ne kadar olumlu olsa da yeterli de ildir. Çünkü giri imcilik sadece 

ders kitaplarõnda yer alma düzeyiyle do ru orantõlõ olacak ekilde kazanõlacak bir beceri 

de ildir. Ö retmenin ders i leyi  tarzõ, kullandõ õ yöntem teknikler, ö rencinin ilgi ve 

merakõnõ uyandõrabilecek konular, dersin i lendi i ortam, ö rencinin ö rendiklerini günlük 

hayatõna yansõtma durumu, ailesinin bakõ  açõsõ, tutumlarõ, çocu un yeti ti i ortamda 

giri imcilik becerilerini geli tirmede hem olumlu hem de olumsuz yönde etki edebilir. 

Giri imcilik farklõlõklarõ hissetmek ve tasarõmlamak süreçleri ile geli ir ki bu 

beceriler sadece do u tan ya da çevre etkisiyle geli mez e itimin, okulun, ö retmenlerin 

de destekleyici etkileri ile gerçekle ir. Bu yüzden özellikle programlardaki kazanõmlarõn 

ö renci düzeyine uygun olu turulmasõ ö retmenlerin giri imcili i destekleyici ö renme-

ö retme ortamlarõ hazõrlamasõ, ailelerin de bu süreçlerin tamamlayõcõsõ olmasõ 

gerekmektedir( Eraslan, 2011). 
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2.3.2.4. Fen ve Teknoloji Dersi Ö retim Programõ ve Giri imcilik Becerisi 

Fen ve Teknoloji dersiyle, ö rencilerin fen dersi ile ilgili olarak ara tõrma-sorgulama, 

ele tirel dü ünme, problem çözme ve karar verme becerileri geli tirmeleri, ya am boyu 

ö renen bireyler olmalarõ, çevreleri ve dünya hakkõndaki merak duygusunu sürdürmeleri 

beklenmektedir. Bunun için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlarõn kazandõrõlmasõ 

hedeflenmektedir. Bu hedefler ö rencilerin giri imcili ini destekler. MEB ( 2005) 

programõndan yararlanõlarak olu turulan Tablo 2.7!de, Fen ve Teknoloji dersi ö retim 

programõnda yer alan giri imcilik becerileri verilmi tir. Fen ve Teknoloji dersi kazanõmlarõ 

incelendi inde, giri imcilik kazanõmõna ili kin 3 ders kazanõmõ yer almaktadõr.  

Tablo 2.7. Fen ve Teknoloji Dersi Ö retim Programõnda Yer alan Giri imcilik 

Kazanõmlarõ 

Sõnõf Ö renme Alanõ 

Tema/ Ünite 

Ders Kazanõmlarõ Giri imcilik 

Kazanõmlarõ 

 

 

 

 

4.Sõnõf 

 

 

 

Madde ve 
De i im/ 

Maddeyi 
Tanõyalõm 

1.4. Bu daydan ekme e, pamuktan, 
kuma a, demirden bõça a vb. 
dönü üm süreçlerini yazõlõ ifade 
ederek madde, malzeme, cisim ve 
e ya kavramlarõnõ do ru olarak 
cümle içinde kullanõr. 

4.1. Do al, i lenmi  ve yapay madde 
kavramlarõnõ ayõrt eder. 

4.2. Do al i lenmi  ve yapay tüketim 
maddelerine örnekler verir. 

26.Kaynaklarõ do al, 
insan ve kapital 
olarak sõnõflandõrõr. 

 

2.3.2.5. Matematik Dersi Ö retim Programõ ve Giri imcilik Becerisi 

Giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna ili kin matematik kazanõmlarõ a a õdaki 

tabloda verilmi tir. Matematik; bilgiyi i lemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve 

payla ma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayõ ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. 

Matematik dersi ile ö rencilere, kar õla tõklarõ durumlarõ analiz edebilecekleri, tahminde 

bulunacaklarõ ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandõrõr. Bireylerin akõl 

yürütme becerilerini geli tirir. Tüm bunlar da giri imcilik becerilerinin kazandõrõlmasõnõ 
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olumlu yönde etkiler. MEB ( 2005) programõndan yararlanõlarak olu turulan Tablo 2.8, 

matematik programõnda yer alan giri imcilik kazanõmlarõ ile ilgili olarak bizi 

bilgilendirmektedir. 

Tablo 2.8. Matematik Ö retim Programõnda yer alan giri imcilik kazanõmlarõ: 

Sõnõf Ö renme Alanõ/ Alt 

Ö renme Alanõ 

Ders Kazanõmlarõ Giri imcilik 

Kazanõmlarõ 

1.Sõnõf Ölçme / Paralarõmõz 1.Paralarõmõzõ tanõr. 
32.Para çe idi olarak 

bozuk parayõ tanõr. 

2.Sõnõf Ölçme / Paralarõmõz 1.Paralarõmõzõ tanõr. 
32.Para çe idi olarak 

bozuk parayõ tanõr. 

3.Sõnõf Ölçme / Paralarõmõz 
1.Paralarõmõzla ilgili 

problemleri çözer ve kurar. 

33.Paranõn biriktirildi i 

bir yer oldu unu fark 

eder. 

34. Para biriktirme 

uygulamalarõ yapar. 

16. Paranõn mal ve 

hizmet kar õlõ õ verildi i 

durumlarõ fark eder. 

17. Paranõn kullanõm 

alanlarõna yakõn 

çevresinden örnekler 

verir. 

4.Sõnõf 

Sayõlar/ Do al 

Sayõlarla Bölme 

lemi 

7. Do al sayõlarla bölme 

i lemini gerektiren problemleri 

çözer ve kurar. 

29. Gelir ve gideri tarif 

eder. 

30. Basit bir i  

problemini çözer. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölümde ara tõrma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanmasõ ve 

çözümlenmesi hakkõnda bilgi verilmi tir. 

3.1. Ara tõrmanõn Modeli 

Bu ara tõrma, çalõ ma evrenindeki ilkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine 

ili kin  görü lerinin belirlenmesine dayalõ olup, betimsel nitelikte bir çalõ madõr. Betimsel 

nitelikteki ara tõrmalar olaylarõn, varlõklarõn, kurumlarõn, gruplarõn, objelerin ve çe itli 

alanlarõn !ne" oldu u ortaya koymaya çalõ õr ve var olan durumlarõn daha önceki ko ullarla 

ili kileri dikkate alõnarak, olaylar arasõndaki ili kileri açõklar (Kaptan, 1989: 34; Balcõ, 

2001: 220; Karasar, 2003: 77). 

Tarama modelleri, geçmi te ya da halen var olan bir durumu var oldu u ekliyle 

betimlemeye amaçlayan ara tõrma yakla õmlarõdõr. Tarama modellerinde, ara tõrmaya konu 

olan birey ya da nesne, kendi ko ullarõ içinde oldu u gibi tanõmlanmaya çalõ õlõr. Tarama 

modellerinin en önemli amacõ var olanõ de i tirmeye kalkmadan gözlemleyebilmektir 

(Karasar 2009). Tarama (survey) ara tõrmalarõ, bir gurubun belli özelliklerini belirlemeyi 

amaçlamaktadõr. Bu tür ara tõrmalar verilen bir durumun olabildi ince tam ve dikkatli bir 

ekilde ele almayõ gerektirmektedir (Büyüköztürk ve di erleri 2010). 

3.2. Evren ve Örneklem 

Çalõ manõn evrenini, 2012-2013 e itim-ö retim yõlõ stanbul il ve ilçelerindeki 

ilkokullarda görev yapan sõnõf ö retmenleri olu turmaktadõr. Çalõ ma grubunun evreni 

temsil edecek ekilde betimleyebilmesi amacõyla küme örnekleme tekni i kullanõlmõ tõr. 

Küme örnekleme, örnekleme i lemi yapõlõrken elemanlarõn de il, belirli gruplarõn esas 

alõnmasõnõ gerektirmektedir. Bu örnekleme türünde her bir küme kendi içerisinde bir evren 

olarak kabul edilmektedir. Kümelerin olu turulmasõnda ve katõlõmcõlarõn belirlenmesinde 

tesadüfi yöntem tercih edilmi tir. A a õdaki tablo örneklem grubunu açõklamaktadõr. 
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Tablo 3.1. Örneklem Grubuna li kin Faktörler 

Ba õmsõz De i kenler n % 

Cinsiyet 

Kadõn 170 64,6 

Erkek 93 35,4 

Toplam 263 100,0 

Kõdem 

0-5 yõl 5 1,9 

6-10 yõl 20 7,6 

11-15 yõl 64 24,3 

16-20 yõl 95 36,1 

21-25 yõl 35 13,3 

26 yõl ve üstü 44 16,7 

Toplam 263 100,0 

Mezuniyet Durumu 

E itim Enstitüsü 34 12,9 

Lisans Tamamlama 26 9,9 

Lisans  193 73,4 

Lisansüstü 10 3,8 

Toplam 263 100,0 

Okuttu u Sõnõf 

1. Sõnõf 81 30,8 

2. Sõnõf 65 24,7 

3. Sõnõf 63 24,0 

4. Sõnõf 54 20,5 

Toplam 263 100,0 

Sõnõf Mevcudu 

1-20 ö renci 8 3,0 

21-25 ö renci 60 22,8 

26-30 ö renci 85 32,3 

31-35 ö renci 48 18,3 

36-40 ö renci 40 15,2 

41 ve üzeri ö renci 22 8,4 

Toplam 263 100,0 

Okulun Bulundu u 

Yerle im 

l 84 31,9 

lçe 179 68,1 

Toplam 263 100,0 

Hizmet-içi E itim 

Alma Durumu 

Evet 163 62,0 

Hayõr 100 38,0 

Toplam 263 100,0 
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Tablo 3.1!de görüldü ü üzere çalõ manõn örneklemini olu turan katõlõmcõlarõn yüzde 

(%) 64,6!sõnõ kadõn ö retmenler, yüzde 35,4!ünü erkek ö retmenler olu turmaktadõrlar. 

Ö retmenlerin yüzde 1,9!u 0-5 yõl arasõ, yüzde 7,6!sõ 6-10 yõl arasõ, yüzde 24,3!ü 11-15 yõl 

arasõ, yüzde 36,1!i 16-20 yõl arasõ, yüzde 13,3!ü 21-25 yõl arasõ ve yüzde 16,7!si 26 yõl ve 

üzeri kõdeme sahiptirler. Çalõ maya dahil olan sõnõf ö retmenlerinin yüzde 12,9!u E itim 

Enstitüsü, yüzde 9,9!u lisans tamamlama, yüzde 73,4!ü lisans ve yüzde 3,8!i lisansüstü 

e itim mezunudur. Ö retmenlerin okuttuklarõ sõnõflara bakõldõ õnda, yüzde 30,8!inin 1. 

sõnõflarõ, yüzde 24,7!sinin 2. sõnõflarõ, yüzde 24,0!ünün 3. sõnõflarõ ve yüzde 20,5!inin 4. 

sõnõflarõ okuttu u görülmektedir. Ö retmenlerin okuttuklarõ sõnõflarõn mevcut da õlõmlarõ 

u ekildedir: Katõlõmcõlardan yüzde 3,0!ü 1-20 arasõ sõnõf mevcuduna, yüzde 22,8!i 21-25 

arasõ sõnõf mevcuduna, yüzde 32,3!ü 26-30 arasõ sõnõf mevcuduna, yüzde 18,3!ü 31-35 arasõ 

sõnõf mevcuduna, yüzde 15,!i 36-40 arasõ sõnõf mevcuduna ve yüzde 8,4!ü 41 ve üzeri 

sayõda sõnõf mevcuduna sahip olduklarõ görülmektedir. Görev yapõlan okulun yerle im yeri 

açõsõndan katõlõmcõlarõn da õlõmõna bakõldõ õnda; yüzde 31,9!unun il merkezinde, yüzde 

68,1!inin ilçede görev yaptõ õ sonucuna ula õlmaktadõr. Katõlõmcõlarõn yüzde 62,0!i hizmet-

içi e itim aldõ õnõ belirtirken, yüzde 38,0!i hizmet-içi e itim almamõ tõr. 

  

3.3. Verilerin Toplanmasõ 

Ara tõrmanõn problem ve çözümünün detaylõ olarak saptanmasõ için öncelikle 

literatür taramasõ yapõlmõ tõr. Tarama sürecinde ara tõrma konusuna benzer konularda daha 

önceden yapõlmõ ara tõrmalar incelenmi tir. Bu incelenen ara tõrmalardan yola çõkõlarak 

problem ekillendirilmeye çalõ õlmõ tõr. Daha sonra ula õlan ara tõrmalarõn, amaçlarõ, 

yöntemleri, sonuçlarõ ve yararlandõklarõ kaynaklar incelenerek, ara tõrmada nasõl bir 

yöntem izlenece i, hangi kaynaklardan yararlanõlabilece i belirlenmi tir. 

 

      3.3.1.  Veri Toplama Aracõ 

Ölçme aracõnõn geli tirilmesi sürecinde ilgili yurt içi ve yurt dõ õ literatür taranarak, 

belirtilen problem durumuna yönelik bir madde havuzu olu turulmu tur. Olu turulan 

madde havuzu, alan uzmanlarõ tarafõndan gözden geçirilmi  ve uygun olmayan sorular 

kapsam geçerli i göz önüne alõnarak çõkarõlmõ tõr. Saptanmõ  olan maddeler üzerinde 
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gerekli düzeltme ve ayrõ tõrma çalõ malarõ yapõldõktan sonra Tablo 3.2!de belirtilen 

faktörler altõnda 45 maddelik bir ölçme aracõ geli tirilmi tir.  

Tablo 3.2.  Giri imcilik Becerisi Ölçme Aracõnõn Faktör ve Örnek Maddeleri 

Faktör Madde 
Sayõsõ 

Örnek Madde 

Risk Alma 5 Ö renciler yeni fikirler üretmede risk alma 
yakla õmlarõ geli tirebilir. 

Yaratõcõlõk 4 Kaynaklarõn sõnõrlõ oldu u bir ortamda 
ö rencilerin yaratõcõ olmalarõ te vik edilmelidir. 

Yenilikçilik 5 Giri imcilik becerisi, ö rencileri yeni fikirler 
üretmeye te vik eder. 

Karar Verme 4 Ö renciler arkada larõyla çalõ õrken, karar 
verme konusunda kar õlõklõ anlayõ  ve i birli i 
içindedir. 

Planlõ Çalõ ma 3 Ö renciler planlõ, programlõ olup, zamanõnõ 
dikkatli kullanõr. 

Sabõrlõ Olma 2 Ö renciler kar õla tõ õ engelleri a mak için 
sabõrlõ olmalarõ gerekti ini bilirler. 

Özgüven 2 Ö renciler verilen bir i i yapabilmeleri için 
kendilerine güvenmeleri (özgüven) gerekti ini 
bilirler. 

Farklõ Fikirlere 
Saygõ 

2 Ö renciler farklõ fikirleri saygõyla dinler. 

Ders Programõ 6 Türkçe dersi ö retim programõ giri imcilik 
becerisini kazandõrmada etkilidir. 

Çevre 4 Giri imcilik becerisinin geli tirilmesi, okul- 
aile - ö retmen  i birli ini gerektirir. 

Mesleki 
Yeterlilik 

2 Ö retmenlerin giri imcilik becerisi düzeyleri 
dü üktür.  

Ö retim 
Yöntem ve 
Teknikleri 

2 Ders etkinlikleri, ö rencilerin giri imcili i 
kendi deneyimleri ile ö renmelerini sa layacak 
ekilde düzenlenmelidir. 

Ölçme 
De erlendirme 

4 Giri imcilik becerilerini kazanan ö rencilerde 
giri imcili e ili kin somut de i iklikler 
gözlenebilmektedir. 

Toplam 45  
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Tablo 3.2.!de anketteki maddelere ö retmenlerin ne derece katõldõklarõnõ ortaya 

koymak amacõyla maddeler, "kesinlikle katõlõyorum#, "katõlõyorum#, "kararsõzõm#, 

"katõlmõyorum# ve "kesinlikle katõlmõyorum# biçiminde derecelendirilmi tir. Ölçme 

aracõnõn ön uygulamasõ yapõlmõ  ve güvenirlik sonuçlarõna bakõlmõ tõr. Güvenirlik analizi 

sonuçlarõ Tablo 3.3!te verilmektedir. 

Tablo 3.3. Güvenirlik Analizi Sonuçlarõ 

 

Faktör Cronbach Alpha De eri  

Risk Alma ,429 

Yaratõcõlõk ,363 

Yenilikçilik ,450 

Karar Verme ,412 

Planlõ Çalõ ma ,749 

Sabõrlõ Olma ,545 

Özgüven ,260 

Farklõ Fikirlere Saygõ ,432 

Ders Programõ ,932 

Çevre ,680 

Mesleki Yeterlilik ,467 

Ö retim Yöntem ve 

Teknikleri 

,620 

Ölçme De erlendirme ,480 

Toplam ,916 

 

Tablo 3.3!te Cronbach alfa katsayõlarõnõn faktörler ve ölçe in geneli için yüksek 

olmasõ, ölçek maddelerinin belli bir amacõ ölçmek için bir araya getirildi inin ve bütün 

içinde e it a õrlõklara sahip olduklarõnõn bir göstergesi olarak yorumlanmaktadõr. Bu sonuç 
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her bir madde ile bütün arasõndaki ili kinin yüksek oldu unu göstermektedir. Sonuç olarak 

Cronbach alfa katsayõlarõnõn yüksek olmasõ ölçe in güvenilir oldu unu göstermektedir. 

3.4. Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin analizi sürecinde SPSS13.0 programõndan yararlanõlmõ tõr. Her bir ölçek 

kodlanarak verilerin giri i yapõlmõ , ardõndan veri temizleme (data screening) tekni i ile 

veriler analize hazõr hale getirilmi tir. Olumsuz maddelere verilen de erler tersine 

dönü türülerek maddelerin ilgili faktörler altõnda toplam puanlarõnõn hesaplanmasõ 

yapõlmõ tõr. Bu i lem sürecinde olumlu ifadeli maddeler 5, 4, 3, 2, 1 eklinde puanlanõrken, 

olumsuz ifadeli maddeler ters yönde i leyecek ekilde 1, 2, 3, 4, 5 olarak puanlanmõ tõr. 

Olumlu ve olumsuz tutum maddelerine verilen cevaplarõn farklõ bir puanlama ile 

de erlendirilmesinin nedeni; e it aralõklõ ölçeklerde deneklerin katõlõm düzeylerinin 

maddelere verilen puanlarõn toplamõ ile hesaplanmasõndan kaynaklanmaktadõr. Deneklerin 

maddede belirtilen yargõya katõlma düzeyinden katõlmama düzeyine do ru de i en be li bir 

derecelendirme kullanõldõ õndan ve bu be li derecelendirmenin dört e it aralõktan olu masõ 

nedeni ile 4/5=0,80 katsayõsõ bulunmu  ve bu katsayõ ölçek puanlarõnõn gerçek aralõklarõnõ 

belirlemede kullanõlmõ tõr (1-1,79 kesinlikle katõlmõyorum; 1,80-2,59 katõlmõyorum; 2,60-

3,39 kararsõzõm; 3,40-4,19 katõlõyorum; 4,20-5,00 kesinlikle katõlõyorum). Katõlõmcõlarõn 

anket formunda yer alan maddelere ili kin görü lerinin derecelerini belirlemede, ortalama 

puan içinde kaldõ õ ölçek aralõ õna göre yorumlanmõ tõr. 

Verilerin analizinde hangi testin uygun olaca õna karar vermek amacõ ile da õlõmõn 

normalli ine bakõlmõ  ve da õlõmõn normal oldu u histogram analizi ile skewness ve 

kurtosis de erlerine bakõlarak varsayõlmõ tõr. Skewness ve kurtosis de erlerinin -1 ile +1 

arasõnda yer almasõ ve sõfõra yakõn de erler göstermesi normallik varsayõmõna temel 

olu turmaktadõr. Ayrõca her bir boyuta göre, de i kenlerin belirlenmi  olan kategorilerine 

dü en puanlarõn varyanslarõnõn homojenlik ko ulunun sa lanõp sa lanmadõ õ test 

edilmesi gere i bulunmaktadõr. Fakat, sonucun homojen çõkmamasõ parametrik testlerin 

uygulanmasõnda sorun çõkarmamaktadõr. Varyanslarõn homojen olup olmamasõ, bakõlacak 

olan t-testi ve varyans analizinde uygulanan çoklu kar õla tõrma testlerinin seçimini 

etkilemektedir. Sonuç olarak, verilerin analizinde grup büyüklü ünün 20 ve üzeri oldu u 

durumlarda parametrik testler, 20!nin altõnda oldu u durumlarda ise parametrik olmayan 

testlerin kullanõlmasõna karar verilmi tir.  
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Güvenirlik analizinde Cronbach Alpha de erine bakõlmõ tõr. Güvenirlik analizi 

sonuçlarõ de erlendirilirken güven aralõklarõ u ekilde tanõmlanmõ tõr:  

0,00 ile 0,39 arasõ, ölme aracõ güvenilir de ildir. 

0,40 ile 0,59 arasõ, ölçme aracõnõn güvenirli i dü üktür. 

0,60 ile 0,79 arasõ,  ölçme aracõ güvenilirdir. 

0,80 ile 1,00 arasõ ise ölçme aracõ yüksek düzeyde güvenilirdir.  

Tanõmlayõcõ analizlerde betimsel istatistik teknikleri (frekans, yüzde, aritmetik 

ortalama, standart sapma) kullanõlmõ tõr. 

Parametrik testlerde, de i kenler arasõndaki anlamlõ farklõlõ õn analizinde t-testi ve 

varyans analizi uygulanmõ tõr. Anlamlõlõk düzeyi (p) .05 olarak alõnmõ tõr. Varyans analizi 

sonuçlarõnda anlamlõ farklõlõ õn hangi ikili gruplar arasõnda oldu unu belirlemek için 

Levene testi sonuçlarõna bakõlmõ tõr. Levene testi sonuçlarõnda p de erinin anlamlõ 

olmadõ õ (p>,05) durumlarda varyanslarõn e it oldu u varsayõlmõ  ve Tukey testi sonuçlarõ 

dikkate alõnmõ , p de erinin anlamlõ oldu u durumlarda (p<,05) varyanslarõn e it 

da õlmadõ õ varsayõlmõ  ve Dunnett C sonuçlarõ dikkate alõnmõ tõr. 

Parametrik olmayan testlerde Kruskall Wallis testi uygulanmõ tõr. Anlamlõlõk düzeyi 

(p) .05 olarak alõnmõ tõr. Anlamlõ farklõlõ õn hangi ikili gruplar arasõnda oldu unu bulmak 

için yapõlan Mann Whitney U testini yorumlamak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmõ  

ve mevcut anlamlõlõk düzeyi grup sayõsõna bölünerek p de erinin anlamlõlõk düzeyi tekrar 

hesaplanmõ  ve ikili kar õla tõrmalarõn anlamlõlõk düzeyi bu de ere göre yorumlanmõ tõr. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUM 

 

 Çalõ manõn bu a amasõnda alt amaçlar do rultusunda istatistiki analizlerin 

sonuçlarõ sunulmakta ve yorumlanmaktadõr. 

4.1.  lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü leri 

 lkokul ö retmenlerinin, ö rencilere kazandõrõlmasõ amaçlanan giri imcilik 

becerisine yönelik görü leri 13 faktör altõnda ele alõnarak sunulmaktadõr. 

4.1.1. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Risk Alma Faktörüne 

Yönelik Görü leri 

Tablo 4.1 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Risk Alma 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 
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X  s 

Ö renciler yeni fikirler üretmede risk alma yakla õmlarõ 

geli tirebilir. 

f 2 6 49 149 57 3,962 

 

0,75062 

 % 0,8 2,3 18,6 56,7 21,7 

Ö renciler gerekti inde risk almayõ bilir. f 2 25 67 135 34 
3,6616 0,84907 

% 0,8 9,5 25,5 51,3 12,9 

Ö renciler verilen bir görevi yerine getirirken kar õla abilece i 

zorluklarõn farkõndadõr. 

f 3 48 78 120 14 3,3574 

 

0,87894 

 % 1,1 18,3 29,7 45,6 5,3 

Ö renciler yeni bir eyi deneme riskini göze almak yerine, daha 

önce denenmi  olanlarõ  tercih eder. 

f 2 29 60 144 28 
3,635 0,84474 

% 0,8 11 22,8 54,8 10,6 

Ö renciler üzerinde çalõ tõ õ bir konuda hata yapõlabilece ini 

bilirler. 

f 2 26 49 156 30 
3,7072 0,82531 

% 0,8 9,9 18,6 59,3 11,4 

  

Tablo 4.1! e göre, ö retmenler, ö rencilerin yeni fikir üretmeye yönelik risk alma 

yakla õmlarõnõn geli tirilebilece ine yönelik görü leri bulunmaktadõr ( X =3,96). 57 

ö retmen (% 21,7) "kesinlikle katõlõyorum#, 149 ö retmen (% 56,7) "katõlõyorum# 

eklinde cevap vermekte ve grup e ilimi bu yönde olmaktadõr.  "Ö renciler gerekti inde 

risk almayõ bilir# maddesine grubun yarõsõndan fazlasõ katõlõyorum lehine görü  

belirtmektedir ( X =3,66). 34 ö retmen (% 12,9) "kesinlikle katõlõyorum#, 135 ö retmen (% 
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51,3) !katõlõyorum" olarak görü lerini sunmaktadõrlar. 67 ö retmenin (% 25,5) kararsõz 

olmasõ dikkat çekicidir. Ö retmenler, ö rencilerin verilen bir görevi yerine getirirken 

kar õla abilece i zorluklarõn farkõnda olduklarõnõ ifade etmektedirler ( X =3,36). 14 

ö retmen (% 5,3) !kesinlikle katõlõyorum", 120 ö retmen (% 45,6) !katõlõyorum" olarak 

görü lerini sunmaktadõrlar. 78 ö retmenin (% 29,7) kararsõz olmasõ dikkat çekicidir. 

Ö retmenlerin ö rencilerin risk e ilimlerine yönelik olumlu görü lerinin aksini ifade eden 

!Ö renciler yeni bir eyi deneme riskini göze almak yerine, daha önce denenmi  olanlarõ 

tercih eder." maddesine olumlu görü  belirmektedirler ( X =3,64). Bu durum ö rencilerin 

risk alma tutumlarõnda bir sõnõrlõlõ õn oldu u eklinde yorumlanabilmektedir. Alternatif 

çözümler, ö rencilerin risk almalarõna ket vurabilmektedir. 28 ö retmen (% 10,6) 

!kesinlikle katõlõyorum", 144 ö retmen (% 54,8) !katõlõyorum" olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. Ö retmenler, ö rencilerin üzerinde çalõ tõklarõ bir konuda hata 

yapabileceklerini bildiklerini ifade etmektedirler ( X =3,71). Dolayõsõyla ö renciler, 

herhangi bir çalõ ma konusuna giri imci bir yakla õmla dahil olmaktadõrlar. 30 ö retmen 

(% 11,4) !kesinlikle katõlõyorum", 156 ö retmen (% 59,3) !katõlõyorum" olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. 

lkokul ö retmenlerine göre ö renciler yeni fikirler üretirken risk alma yakla õmlarõ 

geli tirebilirken, ö retmenlerin önemli bir kõsmõ ise ö rencilerin gerekti inde risk 

almalarõnda kararsõz kalmõ lardõr. Ö retmenlerin bir kõsmõ, ö rencilerin yeni bir eyi 

deneme riskini göze almak yerine denenmi  olanlarõ denemeyi tercih ettiklerini 

belirtmi lerdir. Bu durum ö rencilerin, risk alma konusunda çok cesaretli olmadõklarõnõ 

göstermektedir. 
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4.1.2. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Yaratõcõlõk Faktörüne 

Yönelik Görü leri 

Tablo 4.2. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Yaratõcõlõk 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 
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X  s 

Zaman baskõsõ oldu unda ö renciler problemlere yaratõcõ çözümler 

sunamaz.      

f 3 22 36 132 70 3,9278 

 

0,91557 

 % 1,1 8,4 13,7 50,2 26,6 

Kaynaklarõn sõnõrlõ oldu u bir ortamda ö rencilerin yaratõcõ olmalarõ 

te vik edilmelidir. 

f 3 7 18 148 87 
4,1749 0,76156 

% 1,1 2,7 6,8 56,3 33,1 

Ö renciler ba armak istedikleri hayallerini gerçekle tirmeye çalõ õr. f 2 22 63 147 29 3,6806 

 

0,80829 

 % 0,8 8,4 24,0 55,9 11,0 

Matematik dersi ö retim programõ ö rencilerin kar õla abilece i 

olasõ problemleri çözmeleri konusunda olumlu etkiler. 

f 8 35 48 136 36 
3,597 0,98321 

% 3 13,3 18,3 51,7 13,7 

 

Tablo 4.2! ye bakõldõ õnda, ö retmenler, ö rencilerin probleme yaratõcõ çözümler 

sunmalarõnda zaman baskõsõnõn önemli bir belirleyici oldu unu belirtmektedirler. Zaman 

baskõsõnõn, ö rencilerin kar õla tõklarõ problemlere yaratõcõ çözümler bulmalarõnda engel 

oldu unu ifade etmektedirler ( X =3,93). 70 ö retmen (% 26,6) "kesinlikle katõlõyorum#, 

132 ö retmen (% 50,2) "katõlõyorum# olarak görü lerini sunmaktadõrlar. Ö retmenler, 

kaynaklarõn sõnõrlõ oldu u ortamlarda ö rencilere yaratõcõ olmalarõnõn te vik edilmesi 

gerekti ine vurgu yapmaktadõrlar ( X =4,18). Giri imcili in alt boyutu olarak yaratõcõlõ õn 

bu anlamda i levsel bir çözüm olarak i e ko ulmasõ önemlidir. mkanlarõn sõnõrlõ oldu u 

ortamlarda alternatif çözüm önerilerinin i e ko ulmasõ önemlidir. 87 ö retmen (% 33,1) 

"kesinlikle katõlõyorum#, 148 ö retmen (% 56,3) "katõlõyorum# olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. Ö retmenler, ö rencilerin ba armak istedikleri hayalleri gerçekle tirmeye 

çalõ tõklarõna vurgu yapmaktadõrlar ( X =3,68). 29 ö retmen (% 11,0) "kesinlikle 

katõlõyorum#, 147 ö retmen (% 55,9) "katõlõyorum# olarak görü lerini sunmaktadõrlar. 63 

ö retmenin (% 24,0) "kararsõzõm# eklinde görü  belirtmesi dikkat çekicidir. Ö retmenler, 

matematik dersinin ö rencilerin problem çözmelerine olumlu katkõsõnõn olaca õnõ 

belirtmektedirler ( X =3,60). 36 ö retmen (% 13,7) "kesinlikle katõlõyorum#, 136 ö retmen 

(% 51,7) "katõlõyorum# olarak görü lerini sunmaktadõrlar.  
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lkokul ö retmenlerine göre ö renciler zaman baskõsõnda olumsuz etkilenmekte, 

sõnõrlõ kaynaklar ile çalõ malarõ gerekti inde yaratõcõlõk noktasõnda sõkõntõlõ olduklarõ 

görülmektedir. Giri imcili e te vik noktasõnda ö rencilerin yaratõcõlõklarõnõn geli tirilmesi 

gerekmektedir. 

4.1.3. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Yenilikçilik Faktörüne 

Yönelik Görü leri 

Tablo 4.3. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Yenilikçilik 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 

 

 

 

 
K

es
in

li
kl

e 

K
at
õl

m
õy

or
um

 

 

K
at
õl

m
õy

or
um

 

K
ar

ar
sõ

zõ
m

 

K
at
õl
õy

or
um

 

K
es

in
li

kl
e 

K
at
õl
õy

or
um

 

X  s 

Giri imcilik becerisi, ö rencileri yeni fikirler üretmeye te vik eder. f 4 5 6 145 103 4,2852 

 

0,74036 

 % 1,5 1,9 2,3 55,1 39,2 

Ö renciler kar õsõna çõkan fõrsatlarõ de erlendirebilir. f 4 21 63 141 34 
3,6844 0,85339 

% 1,5 8 24 53,6 12,9 

Ö renciler yeni dü ünceler üretmeye ve bunlarõ gerçekle tirmeye 

isteklidir. 

f 2 27 56 159 19 3,6312 

 

0,79412 

 % 0,8 10,3 21,3 60,5 7,2 

Ö renciler kaybetme veya ba arõsõz olma olasõlõ õnõ göze alarak, 

yenilikleri deneme cesareti gösterir. 

f 2 46 90 107 18 
3,3536 0,87395 

% 0,8 17,5 34,2 40,7 6,8 

Ö renciler yenilik ve geli meleri takip etmenin zaman kaybõ 

oldu una inanõr. 

f 23 98 80 49 13 2,7376 

 

1,02058 

 % 8,7 37,3 30,4 18,6 4,9 

 

Tablo 4.3!te görülü ü gibi; ö retmenler, giri imcilik becerisinin ö rencilere yeni 

fikirler üretmelerine te vik etti ini belirtmektedirler ( X =4,29). 103 ö retmen (% 39,2) 

"kesinlikle katõlõyorum#, 145 ö retmen (% 55,1) "katõlõyorum# olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. Ö retmenler, ö rencilerin kar õlarõna çõkan fõrsatlarõ 

de erlendirebilece ine yönelik e ilimleri mevcuttur ( X =3,68). 34 ö retmen (% 12,9) 

"kesinlikle katõlõyorum#, 141 ö retmen (% 53,6) "katõlõyorum# olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. Ö retmenler, ö rencilerin yeni dü ünceler üretmeye ve bunlarõ 

gerçekle tirmeye istekli oldu unu belirtmektedirler ( X =3,63). 19 ö retmen (% 7,2) 

"kesinlikle katõlõyorum#, 159 ö retmen (% 60,5) "katõlõyorum# olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. Ö retmenler, ö rencilerin kaybetme veya ba arõsõz olma olasõlõ õnõ göze 

alarak yenilikleri deneme cesareti gösterdiklerini belirtmektedirler ( X =3,35). 18 ö retmen 
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(% 6,8) !kesinlikle katõlõyorum", 107 ö retmen (% 40,7) !katõlõyorum" olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. 90 ö retmenin (% 34,2) !kararsõzõm", 46 ö retmenin (% 17,5) 

!katõlmõyorum" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat çekicidir.  !Ö renciler yenilik ve 

geli meleri takip etmenin zaman kaybõ oldu una inanõr." maddesine yönelik ö retmenlerin 

görü lerinin farklõla tõ õ, fakat olumsuz görü  belirtenlerin sayõsõnõn öne çõkmasõnõn önemli 

oldu u söylenebilmektedir ( X =2,74). 23 ö retmen (% 8,7) !kesinlikle katõlmõyorum", 98 

ö retmen (% 37,3) !katõlmõyorum" olarak olumsuz görü  belirtirken; 80 ö retmenin (% 

30,4) !kararsõzõm", 49 ö retmenin (% 18,6) !katõlõyorum" ve 13 ö retmenin (% 4,9) 

!kesinlikle katõlõyorum" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat çekicidir.  

lkokul ö retmenlerine göre, ö renciler kar õlarõna çõkan fõrsatlarõ de erlendirebilir, 

yeni fikirler üretmeye isteklidir. Ancak ö retmenlere göre ö rencilerin yenilik ve 

geli meleri takip etme konusunda farklõ cevaplar sunmalarõ, ö retmenlerin bu konu 

hakkõnda kararsõz olduklarõnõ gösterebilir. 

4.1.4. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Karar Verme 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Tablo 4.4 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Karar Verme 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 
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Ö renciler karar verirken hõzlõ dü ünürler. 

 

f 2 56 78 98 29 3,365 

 

0,96298 

 % 0,8 21,3 29,7 37,3 11,0 

Ö renciler, ba arõya ula mak için aldõ õ karara uymasõ gerekti ini 

bilirler. 

f 0 26 77 141 19 

3,5817 0,76665 % ,0 9,9 29,3 53,6 7,2 

Ö renciler arkada larõyla çalõ õrken, karar verme konusunda 

kar õlõklõ anlayõ  ve i birli i içindedir. 

f 3 45 82 121 12 3,3574 

 

0,85695 

 % 1,1 17,1 31,2 46 4,6 

Ö renciler topluca yapõlmasõ gereken konularda kararlarõ 

ba kasõna bõrakõr. 

f 7 55 80 102 19 
3,27 0,96074 

% 2,7 20,9 30,4 38,8 7,2 

 

Tablo 4.4# e göre,  ö retmenler, ö rencilerinin karar verirken hõzlõ dü ündüklerine 

yönelik görü leri farklõla maktadõr ( X =3,37). 2 ö retmen (% 0,8) !kesinlikle 

katõlmõyorum", 56 ö retmen (% 21,3) !katõlmõyorum" olarak olumsuz görü  belirtirken; 78 
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ö retmenin (% 29,7) !kararsõzõm", 98 ö retmenin (% 37,3) !katõlõyorum" ve 29 

ö retmenin (% 11,0) !kesinlikle katõlõyorum" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat 

çekicidir. Ö retmenler, ö rencilerin ba arõya ula õlmasõ için aldõklarõ kararlara uyulmasõ 

gerekti inin farkõnda olduklarõnõ ifade etmektedirler ( X =3,58). 19 ö retmen (% 7,2) 

!kesinlikle katõlõyorum", 141 ö retmen (% 53,6) !katõlõyorum" olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. 77 ö retmenin (% 29,3) !kararsõzõm" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat 

çekicidir. Ö retmenlerin !Ö renciler arkada larõyla çalõ õrken, karar verme konusunda 

kar õlõklõ anlayõ  ve i birli i içindedir." maddesine yönelik görü leri farklõla maktadõr ( X

=3,36). 3 ö retmen (% 1,1) !kesinlikle katõlmõyorum", 45 ö retmen (% 17,1) 

!katõlmõyorum" olarak olumsuz görü  belirtirken; 82 ö retmenin (% 31,2) !kararsõzõm", 

121 ö retmenin (% 46,0) !katõlõyorum" ve 12 ö retmenin (% 4,6) !kesinlikle katõlõyorum" 

eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat çekicidir. Bu sonuç ö rencilerin karar verme 

süreçlerinde yeterli donanõma sahip olmadõklarõ eklinde yorumlanabilmektedir.  

Ö retmenlerin !Ö renciler topluca yapõlmasõ gereken konularda kararlarõ ba kasõna 

bõrakõr." maddesine yönelik görü leri farklõla maktadõr ( X =3,27). 7 ö retmen (% 2,7) 

!kesinlikle katõlmõyorum", 55 ö retmen (% 20,9) !katõlmõyorum" olarak olumsuz görü  

belirtirken; 80 ö retmenin (% 30,4) !kararsõzõm", 102 ö retmenin (% 38,8) !katõlõyorum" 

ve 19 ö retmenin (% 7,2) !kesinlikle katõlõyorum" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat 

çekicidir. Bu sonuç ö rencilerin karar mekanizmalarõnda sorumlulu a dahil olmama 

yakla õmlarõnõn olabildi inin ve giri imcilik anlamõnda olumsuz bir çõktõnõn söz konusu 

oldu unu vurgulamaktadõr. 

lkokul ö retmenlerine göre ö renciler karar verirken hõzlõ dü ünmektedirler. Ancak 

topluca yapõlmasõ gereken konularda kararlarõ bir ba kasõna bõrakmayõ tercih ettikleri, 

sorumluluk almak istemedikleri söylenebilir. Karar verme, giri imcilik becerisi için önemli 

bir etkendir. Bu yüzden ö rencilerin sorumluluk almalarõ te vik edilmelidir. 
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4.1.5. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Planlõ Çalõ ma 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Tablo 4.5. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Planlõ Çalõ ma 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 
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Ö renciler, ba ladõ õ i i bitirmesi gerekti inin farkõndadõr. f 1 32 80 126 24 3,5323 

 

0,83683 

 % 0,4 12,2 30,4 47,9 9,1 

Ö renciler planlõ, programlõ olup, zamanõnõ dikkatli kullanõr. f 10 104 82 56 11 
2,8251 0,94899 

% 3,8 39,5 31,2 21,3 4,2 

Ö renciler çalõ malarõnda plan yapar ve yaptõ õ planõ uygular. f 11 94 89 61 8 2,8517 

 

0,92715 

 % 4,2 35,7 33,8 23,2 3,0 

 

Tablo 4.5 incelendi inde, ö retmenler, ö rencilerin ba ladõ õ i i bitirmesi 

gerekti inin farkõnda olduklarõnõ belirtmektedirler ( X =3,53). 24 ö retmen (% 9,1) 

!kesinlikle katõlõyorum", 126 ö retmen (% 47,9) !katõlõyorum" olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. 80 ö retmenin (% 30,4) !kararsõzõm" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat 

çekicidir. Ö retmenlerin !Ö renciler planlõ, programlõ olup, zamanõnõ dikkatli kullanõr." 

maddesine yönelik görü leri farklõla maktadõr ( X =2,83). Olumlu görü  belirten oldu u 

kadar olumsuz görü  belirten ö retmenler de bulunmaktadõr. 10 ö retmen (% 3,8) 

!kesinlikle katõlmõyorum", 104 ö retmen (% 39,5) !katõlmõyorum" olarak olumsuz görü  

belirtirken; 82 ö retmenin (% 31,2) !kararsõzõm", 56 ö retmenin (% 21,3) !katõlõyorum" 

ve 11 ö retmenin (% 4,2) !kesinlikle katõlõyorum" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat 

çekicidir.  Ö retmenlerin !Ö renciler çalõ malarõnda plan yapar ve yaptõ õ planõ uygular." 

maddesine yönelik görü leri farklõla maktadõr ( X =2,85). Olumlu görü  belirten oldu u 

kadar olumsuz görü  belirten ö retmenler de bulunmaktadõr. 11 ö retmen (% 4,2) 

!kesinlikle katõlmõyorum", 94 ö retmen (% 35,7) !katõlmõyorum" olarak olumsuz görü  

belirtirken; 89 ö retmenin (% 33,8) !kararsõzõm", 61 ö retmenin (% 23,2) !katõlõyorum" 

ve 8 ö retmenin (% 3,0) !kesinlikle katõlõyorum" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat 

çekicidir.  
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lkokul ö retmenlerine göre, ö renciler plan yapõp, yaptõ õ plana uyma noktasõnda 

pek ba arõlõ de ildirler.  Bu durum ö rencilerin planlõ programlõ çalõ ma açõsõndan  yeterli 

bilgi ve donanõma sahip olmadõklarõnõ göstermektedir. 

4.1.6. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Sabõrlõ Olma Faktörüne 

Yönelik Görü leri 

Tablo 4.6. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Sabõrlõ Olma 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 
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Ö renciler kar õla tõ õ engelleri a mak için sabõrlõ olmalarõ 

gerekti ini bilirler. 

f 7 53 93 103 7 
3,1901 ,87914 

% 2,7 20,2 35,4 39,2 2,7 

Ö renciler beklenmedik olaylar kar õsõnda oldukça toleranslõdõr. f 12 72 105 62 12 
2,9620 ,93617 

% 4,6 27,4 39,9 23,6 4,6 

 

Tablo 4.6! ya göre, ö retmenlerin "Ö renciler kar õla tõ õ engelleri a mak için sabõrlõ 

olmalarõ gerekti ini bilirler.# maddesine yönelik görü leri farklõla maktadõr ( X =3,19). 

Olumlu görü  belirten oldu u kadar olumsuz görü  belirten ö retmenler de bulunmaktadõr. 

7 ö retmen (% 2,7) "kesinlikle katõlmõyorum#, 53 ö retmen (% 20,2) "katõlmõyorum# 

olarak olumsuz görü  belirtirken; 93 ö retmenin (% 35,4) "kararsõzõm#, 103 ö retmenin 

(% 39,2) "katõlõyorum# ve 7 ö retmenin (% 2,7) "kesinlikle katõlõyorum# eklinde 

görü lerini sunmalarõ dikkat çekicidir. Sonuç olarak, ö rencilerin herhangi bir problemi, 

engeli a ma konusunda sabõrlõ olma konusunda eksiklikleri bulunmaktadõr.  Ö retmenlerin 

"Ö renciler beklenmedik olaylar kar õsõnda oldukça toleranslõdõr.# maddesine yönelik 

görü leri farklõla maktadõr ( X =2,96). Olumlu görü  belirten oldu u kadar olumsuz görü  

belirten ö retmenler de bulunmaktadõr. 12 ö retmen (% 4,6) "kesinlikle katõlmõyorum#, 72 

ö retmen (% 27,4) "katõlmõyorum# olarak olumsuz görü  belirtirken; 105 ö retmenin (% 

39,9) "kararsõzõm#, 62 ö retmenin (% 23,6) "katõlõyorum# ve 12 ö retmenin (% 4,6) 

"kesinlikle katõlõyorum# eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat çekicidir.  

Sonuç olarak, ö rencilerin tolerans gösterme e ilimlerinin dü ük oldu u, bu anlamda 

deste e ihtiyaçlarõ olduklarõ söylenebilmektedir. lkokul ö retmenlerine göre, ö rencilerin 
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sabõrsõz olduklarõ,  kar õla tõklarõ problemleri çözme noktasõnda sabõrlõ olup, do ru kararlar 

verebilmeye ili kin yetersiz kaldõklarõ söylenebilir. 

4.1.7.  lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Özgüven Faktörüne 

Yönelik Görü leri 

Tablo 4.7 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Özgüven Faktörüne 

Yönelik Görü leri 

Madde 
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Ö renciler verilen bir i i yapabilmeleri için kendilerine 

güvenmeleri (özgüven) gerekti ini bilirler. 

f 0 15 39 143 66 
3,9886 ,79350 

% ,0 5,7 14,8 54,4 25,1 

Kendine güven duygusunu geli tiren kazanõmlar giri imcilik 

becerisine olumlu katkõ sa lamaktadõr. 

f 2 9 19 152 81 
4,1445 ,75288 

% 0,8 3,4 7,2 57,8 30,8 

 

Tablo 4.7!ye bakõldõ õnda, ö retmenler, ö rencilerin verilen bir i i yapabilmeleri için 

kendilerine güvenmeleri gerekti ini bildiklerini belirtmektedirler ( X =3,99). 66 ö retmen 

(% 25,1) "kesinlikle katõlõyorum#, 143 ö retmen (% 54,4) "katõlõyorum# olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. 39 ö retmenin (% 14,8) "kararsõzõm# eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat 

çekicidir. Ö renciler yeterli özgüvene sahiptirler. Ö retmenler, özgüven duygusu 

kazandõran kazanõmlarõn giri imcilik becerisine geli mesine olumlu katkõ sa ladõ õnõ 

belirtmektedirler ( X =4,15). 81 ö retmen (% 30,8) "kesinlikle katõlõyorum#, 152 ö retmen 

(% 57,8) "katõlõyorum# olarak görü lerini sunmaktadõrlar. 19 ö retmenin (% 7,2) 

"kararsõzõm# eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat çekicidir.  

lkokul ö retmenlerine göre, ö renciler bir i i yapmaya yönelik kendilerine 

güvenmektedirler. Ancak, ö rencilerin özgüven duygularõ geli tirilirse giri imcilik 

becerisinin kazandõrõlmasõna katkõ sa lanmõ  olunmaktadõr. 
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4.1.8. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Farklõ Fikirlere Saygõ 

Gösterme Faktörüne Yönelik Görü leri 

Tablo 4.8 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Farklõ Fikirlere 

Saygõ Gösterme Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 
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Ö renciler farklõ fikirleri saygõyla dinler. f 4 47 82 119 11 
3,3270 ,86906 

% 1,5 17,9 31,2 45,2 4,2 

Ö renciler yeni fikirlere önyargõlõ de ildir. 

 

f 3 28 65 138 29 
3,6160 ,86097 

% 1,1 10,6 24,7 52,5 11,0 

 

Tablo 4.8 incelendi inde, ö rencilerin farklõ fikirleri saygõyla dinledi ine katõlan 

ö retmen adayõ sayõsõ katõlmayanlara göre daha fazla iken, kararsõz olanlar da mevcuttur (

X =2,96). 4 ö retmen (% 1,5) !kesinlikle katõlmõyorum", 47 ö retmen (% 17,9) 

!katõlmõyorum" olarak olumsuz görü  belirtirken; 82 ö retmenin (% 31,2) !kararsõzõm", 

119 ö retmenin (% 45,2) !katõlõyorum" ve 11 ö retmenin (% 4,2) !kesinlikle katõlõyorum" 

eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat çekicidir. Ö retmenler, ö rencilerin yeni fikirlere 

önyargõlõ olmadõklarõnõ ifade etmektedirler ( X =3,62). 29 ö retmen (% 11,0) !kesinlikle 

katõlõyorum", 138 ö retmen (% 52,5) !katõlõyorum" olarak görü lerini sunmaktadõrlar. 65 

ö retmenin (% 24,7) !kararsõzõm" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat çekicidir. 

 lkokul ö retmenlerine göre, Ö rencilerin farklõ fikirleri saygõyla dinlemeleri 

konusunda kõsmen yeterli olduklarõ söylenebilmekte; fakat bu konuda deste e ihtiyacõ 

olduklarõ da göz ardõ edilmemelidir. Ö rencilerin yeni fikirlere önyargõlõ olmadõklarõ 

söylenebilmektedir. 
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4.1.9. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Ders Programõ 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Tablo 4.9 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Ders Programõ 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 
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Türkçe dersi ö retim programõ giri imcilik becerisini 

kazandõrmada etkilidir. 

f 18 59 55 105 26 3,2357 

 

1,11442 

 % 6,8 22,4 20,9 39,9 9,9 

Sosyal Bilgiler Dersi ö retim programõ giri imcilik becerisi 

kazandõrmada etkilidir. 

f 16 55 64 103 25 
3,251 1,07972 

% 6,1 20,9 24,3 39,2 9,5 

Fen ve Teknoloji Dersi ö retim programõ giri imcilik becerisi 

kazandõrmada etkilidir. 

f 14 45 73 102 29 3,3308 

 

1,05248 

 % 5,3 17,1 27,8 38,8 11,0 

Matematik dersi ö retim programõ giri imcilik becerisi 

kazandõrmada etkilidir. 

f 12 59 54 112 26 
3,308 1,06659 

% 4,6 22,4 20,5 42,6 9,9 

Hayat Bilgisi dersi ö retim programõ ö rencilere giri imcilik 

becerisi kazandõrmada etkilidir. 

f 16 49 48 116 34 3,3916 

 

1,11318 

 % 6,1 18,6 18,3 44,1 12,9 

Hayat Bilgisi Dersi ö retim programõ di er programlara göre 

giri imcilik becerisini kazandõrmada daha elveri lidir. 

f 9 39 61 105 49 
3,5551 1,06102 

% 3,4 14,8 23,2 39,9 18,6 

 

Tablo 4.9!a göre, ö retmenler, giri imcilik becerisine katkõsõ olaca õnõ dü ündükleri 

ders programlarõna ili kin görü lerini belirtmi lerdir. Ortalamalar dikkate alõndõ õnda, 

Hayat Bilgisi  ( X =3,39), Fen ve Teknoloji ( X =3,33), Matematik ( X =3,31), Sosyal 

Bilgiler ( X =3,25) ve Türkçe ( X =3,24) derslerini giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõnda en etkiliden ba layarak sõralandõ õ görülmektedir.  

lkokul ö retmenlerinin görü leri de erlendirildi inde, hayat bilgisi dersinin 

giri imcilik becerisini kazandõrma noktasõnda en etkili ders oldu u görülmektedir. Bu 

durum, giri imcilik becerilerinin ö rencilere kazandõrõlabilmesi için ilkokulda ilk üç yõlõn 

daha da önemini artõrmõ tõr. Di er dersler açõsõndan bakõldõ õnda,  ö retmenlerin ö renciyi 

merkeze alan, bireyselle tirilmi , çoklu zeka anlayõ õna uygun etkili bir ders ile 

ö rencilerin giri imcili i desteklenebilir.  
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4.1.10. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Çevre Faktörüne 

Yönelik Görü leri 

Tablo 4.10 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Çevre Faktörüne 

Yönelik Görü leri 

Madde 
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Giri imcilik becerisinin geli tirilmesi, okul- aile - ö retmen  

i birli ini gerektirir. 

f 2 5 13 113 130 4,384 

 

0,73675 

 % 0,8 1,9 4,9 43,0 49,4 

Ö rencilerin sosyoekonomik yetersizli i giri imcilik becerilerini 

kazanma önündeki engellerdendir. 

f 7 22 35 127 72 
3,8935 0,98659 

% 2,7 8,4 13,3 48,3 27,4 

Ö retmen tutumlarõ ö rencilerin giri imcilik becerilerini 

etkilemektedir. 

f 5 20 24 141 73 3,9772 

 

0,92022 

 % 1,9 7,6 9,1 53,6 27,8 

Aile tutumlarõ ö rencilerin giri imcilik becerilerini etkilemektedir. f 2 4 11 143 103 
4,2966 0,69036 

% 0,8 1,5 4,2 54,4 39,2 

 

Tablo 4.10! a bakõldõ õnda, ö retmenler, giri imcilik becerisinin geli tirilmesinde 

okul-aile-ö retmen i birli inin gere ine vurgu yapmaktadõrlar ( X =4,39). 130 ö retmen (% 

49,4) "kesinlikle katõlõyorum#, 113 ö retmen (% 43,0) "katõlõyorum# olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. Giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõnda okul-aile-ö retmen i birli inin 

i levsel olarak sürece dahil edilmesi önemlidir. Ö retmenler, sosyo-ekonomik yetersizli in 

giri imcilik becerisinin geli mesinde bir engel olarak görmektedirler ( X =3,89). 72 

ö retmen (% 27,4) "kesinlikle katõlõyorum#, 127 ö retmen (% 48,3) "katõlõyorum# olarak 

görü lerini sunmaktadõrlar. Bu bulgudan hareketle sosyo-ekonomik e itsizlikler 

giri imcilik becerisinin geli imine yönelik önemli bir belirleyici oldu u sonucuna 

ula õlmaktadõr.  Ö retmenler, kendi tutumlarõnõn ö rencilerin giri imcilik becerileri 

üzerinde etkiye sahip oldu unu belirtmektedirler ( X =3,98). 73 ö retmen (% 27,8) 

"kesinlikle katõlõyorum#, 141 ö retmen (% 53,6) "katõlõyorum# olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar.  

Ö retmenler, ö rencilerin giri imcilik becerilerini olumlu yönde geli mesine katkõ 

sa layacak olan ö retmen tutumlarõna dikkat etmeli ve bunlarõ süreçte etkili 

kullanmalõdõrlar. 
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Ö retmenler, aile tutumlarõnõn ö rencilerin giri imcilik becerileri üzerinde etkiye 

sahip oldu unu belirtmektedirler ( X =4,30). 103 ö retmen (% 39,2) !kesinlikle 

katõlõyorum", 143 ö retmen (% 54,4) !katõlõyorum" olarak görü lerini sunmaktadõrlar. 

Aileler, ö rencilerin giri imcilik becerilerini olumlu yönde geli mesine katkõ sa layacak 

olan aile tutumlarõna dikkat etmeli ve bu tutumlarõ giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõnda etkili ekilde sürece dahil etmelidirler. 

4.1.11. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Mesleki Yeterlilik 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Tablo 4.11 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Mesleki Yeterlilik 

Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 
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Ö retmenlerin giri imcilik becerisi düzeyleri dü üktür.  f 18 76 59 92 18 
3,0608 1,08955 

% 6,8 28,9 22,4 35,0 6,8 

Giri imcilik becerilerini kazandõrmada ö retmenler 

zorlanmaktadõrlar. 

f 13 51 58 103 38 
3,3878 1,10246 

% 4,9 19,4 22,1 39,2 14,4 

 

Tablo 4.11#e göre, ö retmenlerin giri imcilik becerisi düzeylerinin dü ük oldu unu 

ve yüksek oldu unu belirten cevaplayõcõlarõn sayõlarõ dikkat çekmektedir ( X =2,96). 18 

ö retmen (% 6,8) !kesinlikle katõlmõyorum", 76 ö retmen (% 28,9) !katõlmõyorum" olarak 

olumsuz görü  belirtirken; 59 ö retmenin (% 22,4) !kararsõzõm", 92 ö retmenin (% 35,0) 

!katõlõyorum" ve 18 ö retmenin (% 6,8) !kesinlikle katõlõyorum" eklinde görü lerini 

sunmalarõ dikkat çekicidir. Sonuç olarak, ö rencilere model olan ve onlara rehberlik eden 

ö retmenlerin giri imcilik becerilerinin zayõf olma durumu önemlidir. Ö rencilerin 

giri imcilik becerilerinin geli tirilmesi sürecinde, ö retmenlerinin de giri imci nitelik 

ta õmasõnõn önemli oldu u dü ünülmektedir. Ö retmenlerden, giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõnda zorlandõklarõnõ belirtenler oldu u kadar zorlanmadõklarõnõ belirtenler de 

mevcuttur ( X =3,06). 13 ö retmen (% 4,9) !kesinlikle katõlmõyorum", 51 ö retmen (% 

19,4) !katõlmõyorum" olarak olumsuz görü  belirtirken; 58 ö retmenin (% 22,1) 

!kararsõzõm", 103 ö retmenin (% 39,2) !katõlõyorum" ve 38 ö retmenin (% 14,4) 

!kesinlikle katõlõyorum" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat çekicidir.  
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Bu bulgudan hareketle, ö retmenlerin bir bölümünün giri imcilik becerisini 

kazandõrmada zorlanmasõ, önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Bu zorlanmanõn 

nedenleri ara tõrõlarak, problem tanõmlanmalõ ve çözüm bulunmalõdõr. Ö retmenler, 

ö rencilerin giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõnda önemli bir sorumlulu a sahiptirler. 

4.1.12. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Ö retim Yöntem ve 

Teknikleri Faktörüne Yönelik Görü leri 

Tablo 4.12 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Ö retim Yöntem 

ve Teknikleri Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 
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Ders etkinlikleri, ö rencilerin giri imcili i kendi deneyimleri ile 

ö renmelerini sa layacak ekilde düzenlenmelidir. 

f 3 7 17 143 93 
4,2015 ,76747 

% 1,1 2,7 6,5 54,4 35,4 

Bireysel farklõlõklarõ dikkate alan etkinlikler, ö rencilerin giri imci 

davranõ lar sergilemesine katkõ sa lar. 

f 3 10 23 162 65 
4,0494 ,76756 

% 1,1 3,8 8,7 61,6 24,7 

 

Tablo 4.12!ye bakõldõ õnda, ö retmenler, ders etkinliklerinin ö rencilerin 

giri imcili i kendi deneyimleri ile ö renmelerini sa layacak ekilde düzenlenmesi 

gere ine vurgu yapmaktadõrlar ( X =4,20). 93 ö retmen (% 35,4) "kesinlikle katõlõyorum#, 

143 ö retmen (% 54,4) "katõlõyorum# olarak görü lerini sunmaktadõrlar.  Ö retmenler, 

bireysel farklõlõklarõ dikkate alõnan etkinliklerin ö rencilerin giri imci davranõ lar 

sergilemelerine katkõ sa ladõ õna vurgu yapmaktadõrlar ( X =4,05). 65 ö retmen (% 24,7) 

"kesinlikle katõlõyorum#, 162 ö retmen (% 61,6) "katõlõyorum# olarak görü lerini 

sunmaktadõrlar. 

lkokul ö retmenlerinin görü lerine göre, ders etkinliklerinin iyi planlanmasõ 

gerekti i, ö renci aktifli inin artõrõlmasõ gerekti i, bireysel farklõlõklarõ dikkate alan 

etkinliklerin düzenlenmesinin yanõ sõra 2005 ilkö retim programõnõn "ö renmeyi ö renme# 

kavramõnõ ön plana alõp, çocuklarõ soru sormaya, ara tõrmaya, incelemeye, dü ünmeye 

yönelten, haklarõnõ ve sorumluluklarõnõ bilen, demokrasi bilincine sahip bireyler olmaya 

te vik eden yapõsõna uygun ders ortamõnõn hazõrlanmasõ giri imci bireyler yeti mesine 

katkõ sa lar. 
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4.1.13. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Ölçme ve 

De erlendirme Faktörüne Yönelik Görü leri 

Tablo 4.13 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine li kin Ölçme ve 

De erlendirme Faktörüne Yönelik Görü leri 

Madde 
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Ö retim programlarõ giri imcilik becerisinin ölçülmesinde ve 

de erlendirilmesinde eksik kalmaktadõr. 

f 6 24 41 138 54 3,7985 

 

0,9457 

 % 2,3 9,1 15,6 52,5 20,5 

Giri imcilik becerilerini kazanan ö rencilerde giri imcili e ili kin 

somut de i iklikler gözlenebilmektedir. 

f 4 12 49 163 35 
3,8099 0,77778 

% 1,5 4,6 18,6 62,0 13,3 

Ö renciler, programdaki giri imcilik becerilerini hayata uygulama 

noktasõnda ba arõlõ de illerdir. 

f 8 48 72 105 30 3,384 

 

1,00801 

 % 3,0 18,3 27,4 39,9 11,4 

Proje- performans ödevleri ö rencilerin giri imcilik becerilerine 

katkõ sa lamaktadõr. 

f 18 45 46 110 44 
3,4449 1,15737 

% 6,8 17,1 17,5 41,8 16,7 

 

Tablo 4.13!te görüldü ü gibi, ö retmenler, ö retim programlarõnõn giri imcilik 

becerisini ölçmede ve de erlendirmede yeterli olmadõ õnõ belirtmektedirler ( X =3,80). 54 

ö retmen (% 20,5) "kesinlikle katõlõyorum#, 138 ö retmen (% 52,5) "katõlõyorum# olarak 

görü lerini sunmaktadõrlar. Ayrõca 41 ö retmeninin (% 15,6) "kararsõzõm# olarak görü  

belirtmesi dikkat çekicidir. Ö retmenler, giri imcilik becerisi kazanan ö rencilerde 

giri imcili e ili kin somut de i ikliklerin gözlenebildi ini belirtmektedirler ( X =3,81). 35 

ö retmen (% 13,3) "kesinlikle katõlõyorum#, 163 ö retmen (% 62,0) "katõlõyorum# olarak 

görü lerini sunmaktadõrlar. Ayrõca 49 ö retmeninin (% 18,6) "kararsõzõm# olarak görü  

belirtmesi dikkat çekicidir. Ö retmenlerden, ö rencilerin programdaki giri imcilik 

becerilerini hayata uygulama noktasõnda ba arõlõ olduklarõnõ belirtenler oldu u kadar 

ba arõlõ olmadõklarõnõ belirtenler de mevcuttur ( X =3,38). 8 ö retmen (% 3,0) "kesinlikle 

katõlmõyorum#, 48 ö retmen (% 18,3) "katõlmõyorum# olarak olumsuz görü  belirtirken; 72 

ö retmenin (% 27,4) "kararsõzõm#, 105 ö retmenin (% 39,9) "katõlõyorum# ve 30 

ö retmenin (% 11,4) "kesinlikle katõlõyorum# eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat 

çekicidir.  Ö retmenlerden, proje-performans ödevlerinin ö rencilerin giri imcilik 

becerilerine katkõ sa ladõ õnõ belirtenler oldu u kadar katkõ sa lamadõ õnõ belirtenler de 
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mevcuttur ( X =3,45). 18 ö retmen (% 6,8) !kesinlikle katõlmõyorum", 45 ö retmen (% 

17,1) !katõlmõyorum" olarak olumsuz görü  belirtirken; 46 ö retmenin (% 17,5) 

!kararsõzõm", 110 ö retmenin (% 41,8) !katõlõyorum" ve 44 ö retmenin (% 16,7) 

!kesinlikle katõlõyorum" eklinde görü lerini sunmalarõ dikkat çekicidir.  

lkokul ö retmenlerinin görü leri incelendi inde,  giri imcilik becerisinin ölçme ve 

de erlendirilmesinde ça da  yakla õmlar kullanõlmalõdõr. Proje ve performans ödevleri 

ö renci seviyesine uygun, iyi yönergelerle donatõlmõ  bir ekilde hazõrlanmalõdõr.  

4.2. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin Bazõ 

De i kenlere Göre ncelenmesi 

 lkokul ö retmenlerinin, ö rencilere kazandõrõlmasõ amaçlanan giri imcilik 

becerinse ili kin görü lerinin cinsiyet, kõdem, mezuniyet durumu, okutulan sõnõf, sõnõf 

mevcudu, okulun yerle im birimi ve hizmet-içi e itim alma durumu de i kenlerine göre 

farklõla õp farklõla madõ õ incelenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

4.2.1. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin Cinsiyet 

De i kenine Göre ncelenmesi 

 lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin alt faktörlere yönelik 

görü lerinin cinsiyet de i kenine göre farklõla õp farklõla madõ õ incelenmektedir. 

Tablo 4.14 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin 

Cinsiyet De i kenine Göre Farklõla masõ (Ba õmsõz ki Grup Arasõ Farklarõn Testi ) 

 Cinsiyet n 
X  

S sd t p 

Risk Alma 

 

Kadõn 170 3,4200 ,41887 
261 ,493 ,622 

Erkek 93 3,3935 ,41014 

Yaratõcõlõk Kadõn 170 3,8618 ,53086 261 
,716 ,474 

Erkek 93 3,8145 ,47334 

Yenilikçilik 

 

Kadõn 170 3,6282 ,44764 261 
,714 ,476 

Erkek 93 3,6710 ,49312 

Karar Verme Kadõn 170 3,2309 ,54597 261 
1,102 ,272 

Erkek 93 3,3091 ,55950 

Planlõ Çalõ ma 

 

Kadõn 170 3,0235 ,74806 261 
1,373 ,171 

Erkek 93 3,1541 ,71822 

Sabõrlõ Olma Kadõn 170 3,0382 ,77307 261 
1,102 ,272 

Erkek 93 3,1452 ,71316 

Özgüven 

 

Kadõn 170 4,0794 ,61864 261 
,481 ,631 

Erkek 93 4,0430 ,52469 

Farklõ Fikirlere Saygõ Kadõn 170 3,4471 ,71759 261 
,775 ,439 

Erkek 93 3,5161 ,64036 

Ders Programõ 

 

Kadõn 170 3,4255 ,92557 261 
1,888 ,060 

Erkek 93 3,1989 ,93968 

Çevre Kadõn 170 4,1147 ,62794 261 
,842 ,401 

Erkek 93 4,1801 ,55213 

Mesleki Yeterlilik 

 

Kadõn 170 2,7794 ,88371 261 
,093 ,926 

Erkek 93 2,7688 ,89248 

Ö retim Yöntem ve 

Teknikleri 

Kadõn 170 4,1618 ,64037 261 
1,219 ,224 

Erkek 93 4,0591 ,67506 

Ölçme De erlendirme Kadõn 170 3,0132 ,51477 261 
,209 ,835 

Erkek 93 3,0269 ,49104 

*P<,05 

Tablo 4.14!e bakõldõ õnda, ö retmenlerin, ö rencilere giri imcilik becerisi 

kazandõrõlmasõna yönelik görü lerinin alõndõ õ risk alma (t(261)=,493; p>,05), yaratõcõlõk 

(t(261)=,716; p>,05), yenilikçilik (t(261)=,714; p>,05), karar verme (t(261)= 1,102; p>,05), 

planlõ çalõ ma (t(261)= 1,373; p>,05), sabõrlõ olma (t(261)= 1,102; p>,05), özgüven 
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(t(261)=,481; p>,05), farklõ fikirlere saygõ (t(261)=,775; p>,05), ders programõ (t(261)=1,888; 

p>,05), çevre (t(261)=,842; p>,05), mesleki yeterlilik (t(261)=,093; p>,05), ö retim yöntem ve 

teknikleri (t(261)=1,219; p>,05) ve ölçme ve de erlendirme (t(261)=,209; p>,05) faktörlerinde 

cinsiyet de i kenine göre istatistiki açõndan anlamlõ bir farklõlõk bulunmamaktadõr. 

Giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna ili kin ö retmen görü lerinde cinsiyet de i keni 

önemli bir belirleyici de ildir. 

 

4.2.2. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin Kõdem 

De i kenine Göre ncelenmesi 

lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin alt faktörlere yönelik 

görü lerinin kõdem de i kenine göre farklõla õp farklõla madõ õ incelenmektedir. 

Tablo 4.15 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü leri! 

Kõdem De i kenine li kin statistikler-Ranks 

 n 

Sõra 

Ortalamasõ Kõdem n

Sõra 

Ortalamasõ 

 

Risk Alma 

 

5 139,80 0-5 yõl 5 142,60 Farklõ 

Fikirlere Saygõ 

 

20 118,90 6-10 yõl 20 119,95 

64 130,22 11-15 yõl 64 134,02 

95 138,87 16-20 yõl 95 131,37 

35 132,41 21-25 yõl 35 133,57 

44 124,49 26 yõl ve üstü 44 133,43 

263  Toplam 263   

Yaratõcõlõk 

 

 

5 104,00 0-5 yõl 5 89,90 Ders Programõ 

 20 108,75 6-10 yõl 20 119,08 

64 136,74 11-15 yõl 64 134,63 

95 135,57 16-20 yõl 95 133,98 

35 133,56 21-25 yõl 35 143,23 

44 129,91 26 yõl ve üstü 44 125,63 

263  Toplam 263   

Yenilikçilik 

 

5 160,80 0-5 yõl 5 182,20 Çevre 

 20 118,00 6-10 yõl 20 126,20 

64 126,21 11-15 yõl 64 138,48 

95 135,04 16-20 yõl 95 141,04 

35 143,20 21-25 yõl 35 98,17 

44 128,05 26 yõl ve üstü 44 126,89 

263  Toplam 263   
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Karar Verme 5 134,30 0-5 yõl 5 117,10 Mesleki 

Yeterlilik 

 

20 112,30 6-10 yõl 20 110,45 

64 118,70 11-15 yõl 64 127,64 

95 130,98 16-20 yõl 95 134,51 

35 149,60 21-25 yõl 35 135,31 

44 148,25 26 yõl ve üstü 44 141,77 

263  Toplam 263   

Planlõ 

Çalõ ma 

 

5 92,90 0-5 yõl 5 182,40 Ö retim 

Yöntem ve 

Teknikleri 

 

20 122,83 6-10 yõl 20 129,53 

64 119,97 11-15 yõl 64 144,44 

95 136,44 16-20 yõl 95 131,77 

35 137,73 21-25 yõl 35 123,66 

44 143,98 26 yõl ve üstü 44 116,43 

263  Toplam 263   

Sabõrlõ Olma 

 

5 84,30 0-5 yõl 5 143,50 Ölçme 

De erlendirme 20 109,45 6-10 yõl 20 134,98 

64 129,46 11-15 yõl 64 135,03 

95 133,35 16-20 yõl 95 118,53 

35 132,33 21-25 yõl 35 161,97 

44 148,18 26 yõl ve üstü 44 130,17 

263  Toplam 263   

Özgüven 

 

5 211,30 0-5 yõl    

20 131,75 6-10 yõl    

64 124,01 11-15 yõl    

95 129,76 16-20 yõl    

35 142,06 21-25 yõl    

44 131,56 26 yõl ve üstü    

263  Toplam    

 

Tablo 4.15 incelendi inde, çalõ ma süresindeki artõ  tecrübe ile do ru orantõlõdõr. 

Buna paralel olarak ö retmeninin bilgi ve uygulama donanõmõnda da geli iminin artmasõ 

beklenmektedir. Bu durumun gözlenmedi i durumlarda, yani kõdem artõ õnõn sadece 

tecrübeyi destekledi i, fakat yeniliklerin takip edilmedi i, bilgi ve uygulamaya yönelik 

geli imin dura anla tõ õ durumlarda, göreve yeni ba layan ö retmenlerin yeni e itim 

yakla õmlarõ anlamõnda daha donanõmlõ oldu u dü ünülmektedir. Her iki varsayõmda da 

kõdem de i kenine göre bir farklõla ma olmasõ öngörülmekteydi. Fakat, ö retmenlerin 

ö rencilere giri imcilik becerileri kazandõrõlmasõna yönelik görü leri farklõ kõdem 

aralõklarõna göre incelendi inde bir farklõlõk olmadõ õ görülmektedir. Bu sonuçtan 
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hareketle, ö rencilerin giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna yönelik kõdem de i keni 

dahilinde dikkate alõnan, tecrübe, yeni e itimsel yakla õmlara hakim olma, bilgi ve 

uygulama boyutunda kendini geli tirme etkenleri herhangi bir farklõlõk olu turmamaktadõr.   

 

Tablo 4.16 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü leri ile 

Kõdem De i keni Arasõndaki Farklõlõ õn ncelenmesi - Kruskal- Wallis H Test 

Statistics(a,b)  

 

  

Risk 

Alma 

Yaratõcõlõk Yenilikçilik Karar 

Verme 

Planlõ 

Çalõ ma 

Sabõrlõ Olma Özgüven 

Ki- Kare 1,931 3,128 2,856 7,394 4,933 6,114 7,508 

Serbestlik 

Derecesi 
5 5 5 5 5 5 5

Anlamlõlõk ,859 ,680 ,722 ,193 ,424 ,295 ,186 

Anlamlõ 

Farklõlõk 
-- -- -- -- -- -- 

-- 

 

Farklõ 

Fikirlere 

Saygõ 

Ders 

Programõ 

Çevre Mesleki 

Yeterlilik 

Ö retim 

Yöntem 

ve 

Teknikleri 

Ölçme 

De erlendirme

 

Ki-Kare ,729 3,340 10,571 3,017 6,966 8,961 

Serbestlik 

Derecesi 
5 5 5 5 5 5

Anlamlõlõk ,981 ,648 ,051 ,697 ,223 ,111 

Anlamlõ 

Farklõlõk 
-- -- -- -- -- -- 

 

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grouping Variable: Kõdem 

 *p<.05 

Tablo 4.16!da test sonuçlarõna göre, ö retmenlerin ö rencilere giri imcilik 

becerisinin kazandõrõlmasõna yönelik görü leri risk alma (x2=1,931; p>.05), yaratõcõlõk 

(x2=3,128; p>.05), yenilikçilik (x2=2,8568; p>.05), karar verme (x2=7,394; p>.05), planlõ 

çalõ ma (x2=4,933; p>.05), sabõrlõ olma (x2=6,114; p>.05), özgüven (x2=7,508; p>.05), 

farklõ fikirlere saygõ (x2=,729; p>.05), ders programõ (x2=3,340; p>.05), çevre (x2=10,571; 

p>.05), mesleki yeterlilik (x2=3,017; p>.05), ö retim yöntem ve teknikleri (x2=6,966; 

p>.05)  ve ölçme ve de erlendirme (x2=8,961; p>.05) faktörlerinde kõdem de i kenine göre 

anlamlõ farklõlõk göstermemektedir. Kõdem de i keni, ö retmenlerin ö rencilere 
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giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna ili kin görü lerinin farklõla masõna yönelik 

belirleyici de ildir. 

4.2.3. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin 

Mezuniyet Durumu De i kenine Göre ncelenmesi  

lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin alt faktörlere yönelik 

görü lerinin mezuniyet durumu de i kenine göre farklõla õp farklõla madõ õ 

incelenmektedir. 

Tablo 4.17 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü leri! 

Mezuniyet Durumu De i kenine li kin statistikler-Ranks 

 n 

Sõra 

Ortalamasõ Mezuniyet Durumu n

Sõra 

Ortalamasõ 

 

Risk Alma 

 

34 147,81 E itim Enstitüsü 34 138,94 Farklõ 

Fikirlere Saygõ 

 

26 105,65 Lisans Tamamlama 26 135,44 

193 132,41 Lisans 193 129,31 

10 138,75 Lisansüstü 10 151,40 

263 Toplam 263

Yaratõcõlõk 

 

 

34 134,12 E itim Enstitüsü 34 143,82 Ders Programõ 

 26 129,44 Lisans Tamamlama 26 128,63 

193 131,64 Lisans 193 132,20 

10 138,40 Lisansüstü 10 96,60 

263 Toplam 263

Yenilikçilik 

 

34 127,18 E itim Enstitüsü 34 116,09 Çevre 

 26 119,81 Lisans Tamamlama 26 125,79 

193 134,32 Lisans 193 133,83 

10 135,35 Lisansüstü 10 167,00 

263 Toplam 263

Karar Verme 34 138,16 E itim Enstitüsü 34 161,82 Mesleki 

Yeterlilik 

 

26 135,44 Lisans Tamamlama 26 133,46 

193 131,22 Lisans 193 126,18 

10 117,10 Lisansüstü 10 139,20 

263 Toplam 263

Planlõ 

Çalõ ma 

 

34 138,29 E itim Enstitüsü 34 113,94 Ö retim 

Yöntem ve 

Teknikleri 

 

26 121,04 Lisans Tamamlama 26 130,48 

193 132,88 Lisans 193 132,57 

10 122,15 Lisansüstü 10 186,35 

263 Toplam 263
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Sabõrlõ Olma 

 

34 142,82 E itim Enstitüsü 34 143,34 Ölçme 

De erlendirme 26 128,42 Lisans Tamamlama 26 138,48 

193 130,01 Lisans 193 128,51 

10 142,95 Lisansüstü 10 144,05 

263 Toplam 263

Özgüven 

 

34 134,37 E itim Enstitüsü    

26 124,37 Lisans Tamamlama    

193 132,83 Lisans    

10 127,70 Lisansüstü    

263 
Toplam  

 

  

 

Tablo 4.17!ye bakõldõ õnda, farklõ mezuniyet derecesinde olan bireylerin farklõ 

e itimsel donanõma sahip olduklarõ varsayõmõndan hareketle, farklõ mezuniyet durumunda 

olan ö retmenlerin ö rencilerin giri imcilik becerilerine yönelik farklõ de erlendirmeler 

yapmalarõ beklenmekteydi. Fakat ö retmenlerin görü leri incelendi inde farklõ mezuniyet 

durumundaki ö retmenlerin ö rencilerin giri imcilik becerilerinin kazandõrõlmasõna 

yönelik görü lerinin benzer oldu u görülmektedir. Dolayõsõyla e itimsel donanõmõn 

farklõla masõ, giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõ konusundaki de erlendirmelerde bir 

farklõla ma olu turmamaktadõr.  
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Tablo 4.18 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü leri ile 

Mezuniyet Durumu De i keni Arasõndaki Farklõlõ õn ncelenmesi - Kruskal- Wallis 

H Test Statistics(a,b)  

 

  

Risk 

Alma 

Yaratõcõlõk Yenilikçilik Karar 

Verme 

Planlõ 

Çalõ ma 

Sabõrlõ Olma Özgüven 

Ki - Kare 4,782 ,134 1,026 ,698 ,988 1,141 ,384 

Serbestlik 

Derecesi 
3 3 3 3 3 3 3

Anlamlõlõk ,188 ,987 ,795 ,874 ,804 ,767 ,943 

Anlamlõ 

Farklõlõk 
-- -- -- -- -- -- 

-- 

 

Farklõ 

Fikirlere 

Saygõ 

Ders 

Programõ 

Çevre Mesleki 

Yeterlilik 

Ö retim 

Yöntem 

ve 

Teknikleri 

Ölçme 

De erlendirme

 

Ki - Kare 1,315 3,056 4,010 6,709 7,923 1,654 

Serbestlik 

Derecesi 
3 3 3 3 3 3

Anlamlõlõk. ,726 ,383 ,260 ,082 ,050 ,647 

Anlamlõ 

Farklõlõk 
-- -- -- -- -- -- 

 

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grouping Variable: Mezuniyet Durumu 

 *p<.05 

Tablo 4.18!de görüldü ü gibi test sonuçlarõna göre, ö retmenlerin ö rencilere 

giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna yönelik görü leri risk alma (x2=4,782; p>.05), 

yaratõcõlõk (x2=,134; p>.05), yenilikçilik (x2=1,026; p>.05), karar verme (x2=,698; p>.05), 

planlõ çalõ ma (x2=,988; p>.05), sabõrlõ olma (x2=1,141; p>.05), özgüven (x2=,384; p>.05), 

farklõ fikirlere saygõ (x2=1,315; p>.05), ders programõ (x2=3,056; p>.05), çevre (x2=4,010; 

p>.05), mesleki yeterlilik (x2=6,709; p>.05), ö retim yöntem ve teknikleri (x2=7,923; 

p>.05)  ve ölçme ve de erlendirme (x2=1,654; p>.05) faktörlerinde mezuniyet durumu 

de i kenine göre anlamlõ farklõlõk göstermemektedir. Mezuniyet durumu de i keni, 

ö retmenlerin ö rencilere giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna ili kin görü lerinin 

farklõla masõna yönelik belirleyici de ildir. 
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4.2.4. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin 

Okutulan Sõnõf De i kenine Göre ncelenmesi 

lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin alt faktörlere yönelik 

görü lerinin okutulan sõnõf de i kenine göre farklõla õp farklõla madõ õ incelenmektedir. 

Tablo 4.19 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin 

Okutulan Sõnõf De i kenine Göre Farklõla masõ (Varyans Analizi) 

 Okutulan 

Sõnõf 

n X  
ss Varyans 

Kayna õ 

Kareler 

Toplamõ  
sd 

Kareler 

Ortalamasõ 
F p Fark 

R
is

k 
A

lm
a 

1.sõnõf 81 3,4272 ,44917 
Gruplararasõ 

,267 3 ,089 

,514 ,673 -- 

2.sõnõf 65 3,4031 ,42646 

3.sõnõf 63 3,3619 ,36075 
Gruplariçi 44,903 259 ,173  

4.sõnõf 54 3,4519 ,41333 

Toplam 263 3,4106 ,41522 Genel 45,170 262  

Levene: ,645 P= ,587        

Y
ar

at
õc
õl
õk

 

1.sõnõf 81 3,8642 ,46946 
Gruplararasõ 

,644 3 ,215 

,821 ,483 -- 

2.sõnõf 65 3,8846 ,54321 

3.sõnõf 63 3,7579 ,47724 
Gruplariçi 67,729 259 ,262  

4.sõnõf 54 3,8704 ,56789 

Toplam 263 3,8451 ,51085 Genel 68,374 262  

Levene: 1,160 P= ,325        

Y
en

il
ik

çi
li

k 

1.sõnõf 81 3,6420 ,43671 
Gruplararasõ 

,141 3 ,047 

,217 ,884 -- 

2.sõnõf 65 3,6123 ,48072 

3.sõnõf 63 3,6444 ,44785 
Gruplariçi 56,204 259 ,217  

4.sõnõf 54 3,6815 ,50882 

Toplam 263 3,6433 ,46375 Genel 56,346 262  

Levene: ,151 P= ,929        

K
ar

ar
 V

er
m

e 

1.sõnõf 81 3,2500 ,50467 
Gruplararasõ 

1,093 3 ,364 

1,203 ,309 -- 

2.sõnõf 65 3,3654 ,56263 

3.sõnõf 63 3,2143 ,58692 
Gruplariçi 78,450 259 ,303  

4.sõnõf 54 3,1944 ,55726 

Toplam 263 3,2586 ,55100 Genel 79,543 262  

Levene: ,387 P= ,762        

P
la

nl
õ 

Ç
al
õ

m
a 

1.sõnõf 81 3,0206 ,76257 
Gruplararasõ 

,821 3 ,274 

,498 ,684 -- 

2.sõnõf 65 3,1641 ,70248 

3.sõnõf 63 3,0582 ,67079 
Gruplariçi 142,234 259 ,549  

4.sõnõf 54 3,0432 ,82682 

Toplam 263 3,0697 ,73893 Genel 143,055 262  

Levene: 1,339 P= ,262        

S
ab
õr

l

õ 

O
l

1.sõnõf 81 3,1667 ,68007 
Gruplararasõ 

2,050 3 ,683 
1,208 ,307 -- 

2.sõnõf 65 3,0846 ,77343 
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3.sõnõf 63 3,0873 ,61918 
Gruplariçi 146,429 259 ,565  

4.sõnõf 54 2,9167 ,94545 

Toplam 263 3,0760 ,75280 Genel 148,479 262  

Levene: 5,156 P= ,002        

Ö
zg

üv
en

 

1.sõnõf 81 4,0062 ,56731 
Gruplararasõ 

,772 3 ,257 

,746 ,526 -- 

2.sõnõf 65 4,0769 ,62644 

3.sõnõf 63 4,1508 ,54355 
Gruplariçi 89,314 259 ,345  

4.sõnõf 54 4,0463 ,61635 

Toplam 263 4,0665 ,58638 Genel 90,086 262  

Levene: ,180 P= ,910        

F
ar

kl
õ 

F
ik

ir
le

re
 S

ay
gõ

 1.sõnõf 81 3,4691 ,63907 
Gruplararasõ 

1,656 3 ,552 

1,159 ,326 -- 

2.sõnõf 65 3,5846 ,72116 

3.sõnõf 63 3,3571 ,67459 
Gruplariçi 123,380 259 ,476  

4.sõnõf 54 3,4722 ,74236 

Toplam 263 3,4715 ,69082 Genel 125,036 262  

Levene: ,221 P= ,882        

D
er

s 
P

ro
gr

am
õ 

1.sõnõf 81 3,3765 ,86473 
Gruplararasõ 

1,035 3 ,345 

,392 ,759 -- 

2.sõnõf 65 3,3974 ,93527 

3.sõnõf 63 3,2354 ,93739 
Gruplariçi 228,066 259 ,881  

4.sõnõf 54 3,3642 1,04414 

Toplam 263 3,3454 ,93511 Genel 229,101 262  

Levene: ,932 P= ,426        

Ç
ev

re
 

1.sõnõf 81 4,1111 ,53765 
Gruplararasõ 

1,351 3 ,450 

1,246 ,293 -- 

2.sõnõf 65 4,0385 ,74113 

3.sõnõf 63 4,2222 ,52385 
Gruplariçi 93,590 259 ,361  

4.sõnõf 54 4,1991 ,58757 

Toplam 263 4,1378 ,60197 Genel 94,941 262  

Levene: 1,275 P= ,283        

M
es

le
ki

 Y
et

er
li

li
k 

1.sõnõf 81 2,6481 ,84204 
Gruplararasõ 

3,357 3 1,119 

1,435 ,233 -- 

2.sõnõf 65 2,8308 1,00498 

3.sõnõf 63 2,9365 ,78541 
Gruplariçi 201,908 259 ,780  

4.sõnõf 54 2,7130 ,89338 

Toplam 263 2,7757 ,88513 Genel 205,264 262  

Levene: 1,495 P= ,216        

Ö
re

ti
m

 Y
ön

te
m

 v
e 

T
ek

ni
kl

er
i 

1.sõnõf 81 4,1049 ,59538 
Gruplararasõ 

,238 3 ,079 

,184 ,907 -- 

2.sõnõf 65 4,0923 ,77001 

3.sõnõf 63 4,1508 ,63268 
Gruplariçi 111,622 259 ,431  

4.sõnõf 54 4,1667 ,62193 

Toplam 263 4,1255 ,65341 Genel 111,859 262  

Levene: ,153 P= ,928        

Ö
lç

m
e 

D
e

er
le

nd

i

1.sõnõf 81 2,9599 ,51910 
Gruplararasõ 

1,097 3 ,366 

1,438 ,232 -- 2.sõnõf 65 3,1269 ,41487 

3.sõnõf 63 3,0040 ,49492 Gruplariçi 65,879 259 ,254  
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4.sõnõf 54 2,9907 ,58472 

Toplam 263 3,0181 ,50560 Genel 66,977 262  

Levene: 1,080 P= ,358        

*P<,05 

 

Tablo 4.19 incelendi inde, ö retmenlerin ö rencilere giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõna yönelik görü leri risk alma (F=,514; p>,05), yaratõcõlõk (F=,821; p>,05), 

yenilikçilik (F=,217; p>,05), karar verme (F=1,203; p>,05), planlõ çalõ ma (F=,498; p>,05), 

sabõrlõ olma (F=1,208; p>,05), özgüven (F=,746; p>,05), farklõ fikirlere saygõ (F=1,159; 

p>,05), ders programõ (F=,392; p>,05), çevre (F=1,246; p>,05), mesleki yeterlilik 

(F=1,435; p>,05), ö retim yöntem ve teknikleri (F=,184; p>,05)  ve ölçme ve 

de erlendirme (F=1,438; p>,05) faktörlerinde okutulan sõnõf de i kenine göre anlamlõ 

farklõlõk göstermemektedir. Okutulan sõnõf de i keni, ö retmenlerin ö rencilere 

giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna ili kin görü lerinin farklõla masõna yönelik 

belirleyici de ildir. 

 

4.2.5. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin Sõnõf 

Mevcudu De i kenine Göre ncelenmesi 

lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin alt faktörlere yönelik 

görü lerinin sõnõf mevcudu de i kenine göre farklõla õp farklõla madõ õ incelenmektedir. 

Tablo 4.20 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü leri! Sõnõf 

Mevcudu De i kenine li kin statistikler-Ranks 

 n 

Sõra 

Ortalamasõ Sõnõf Mevcudu n

Sõra  

Ortalamasõ 

 

Risk Alma 

 

8 119,13 1-20 ö renci 8 119,94 Farklõ Fikirlere 

Saygõ 

 

60 114,18 21-25 ö renci 60 149,33 

85 144,02 26-30 ö renci 85 133,58 

48 140,90 31-35 ö renci 48 131,29 

40 132,23 36-40 ö renci 40 121,44 

22 119,02 41 ve üzeri ö renci 22 103,80 

263  Toplam 263   

Yaratõcõlõk 

 

 

8 115,06 1-20 ö renci 8 120,94 Ders Programõ 

 60 119,79 21-25 ö renci 60 122,93 

85 139,96 26-30 ö renci 85 134,39 

48 130,20 31-35 ö renci 48 127,73 

40 139,71 36-40 ö renci 40 163,38 
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22 130,59 41 ve üzeri ö renci 22 103,80 

263  Toplam 263   

Yenilikçilik 

 

8 138,88 1-20 ö renci 8 136,13 Çevre 

 60 130,82 21-25 ö renci 60 134,19 

85 139,02 26-30 ö renci 85 128,54 

48 136,42 31-35 ö renci 48 135,02 

40 115,85 36-40 ö renci 40 127,83 

22 125,34 41 ve üzeri ö renci 22 138,91 

263  Toplam 263   

Karar Verme 8 111,94 1-20 ö renci 8 130,75 Mesleki 

Yeterlilik 

 

60 123,57 21-25 ö renci 60 120,45 

85 144,51 26-30 ö renci 85 133,38 

48 128,68 31-35 ö renci 48 126,71 

40 120,70 36-40 ö renci 40 154,95 

22 141,75 41 ve üzeri ö renci 22 128,43 

263  Toplam 263   

Planlõ Çalõ ma 

 

8 95,25 1-20 ö renci 8 146,69 Ö retim 

Yöntem ve 

Teknikleri 

 

60 122,03 21-25 ö renci 60 127,33 

85 139,12 26-30 ö renci 85 128,22 

48 134,71 31-35 ö renci 48 135,21 

40 135,70 36-40 ö renci 40 132,85 

22 132,39 41 ve üzeri ö renci 22 145,45 

263  Toplam 263   

Sabõrlõ Olma 

 

8 80,13 1-20 ö renci 8 103,13 Ölçme 

De erlendirme 60 120,03 21-25 ö renci 60 132,48 

85 137,50 26-30 ö renci 85 147,97 

48 149,73 31-35 ö renci 48 124,41 

40 120,08 36-40 ö renci 40 126,66 

22 145,27 41 ve üzeri ö renci 22 105,75 

263  Toplam 263   

Özgüven 

 

8 145,75 1-20 ö renci    

60 124,92 21-25 ö renci    

85 133,26 26-30 ö renci    

48 127,16 31-35 ö renci    

40 137,73 36-40 ö renci    

22 141,59 41 ve üzeri ö renci    

263  Toplam    

 

  

Tablo 4.20 incelendi inde, ideal sõnõf mevcudu olarak nitelendirilebilecek 1-20 

ö renci ile 21-25 ö renci arasõ mevcudu olan sõnõflarda görev yapan ö retmenler ile daha 

yüksek mevcudu olan sõnõflarda görev yapan ö retmenlerin ö rencilerin giri imcilik 

becerilerinin geli imine yönelik görü lerinde herhangi bir farklõlõk görülmemektedir. Bu 
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ba lamda ele alõndõ õnda giri imcilik becerisinin geli tirilmesine yönelik hazõrlanacak 

programlarda sõnõf mevcudunun önemli bir belirleyici olmadõ õ sonucu dikkate alõnabilir. 

Sõnõf mevcudunun az ya da kalabalõk olmasõ giri imcilik becerisinin ele alõnan faktörleri 

altõnda geli mesinde katalizör ya da ket vurucu etkisi bulunmamaktadõr. 

 

Tablo 4.21 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü leri ile 

Sõnõf Mevcudu De i keni Arasõndaki Farklõlõ õn ncelenmesi - Kruskal- Wallis H Test 

Statistics(a,b)  

 

  

Risk 

Alma 

Yaratõcõlõk Yenilikçilik Karar 

Verme 

Planlõ 

Çalõ ma 

Sabõrlõ Olma Özgüven 

Ki - Kare 7,103 3,403 3,002 5,061 3,884 10,418 1,731 

Serbestlik 

Derecesi 
5 5 5 5 5 5 5

Anlamlõlõk ,213 ,638 ,700 ,409 ,566 ,064 ,885 

Anlamlõ 

Farklõlõk 
-- -- -- -- -- -- 

-- 

 

Farklõ 

Fikirlere 

Saygõ 

Ders 

Programõ 

Çevre Mesleki 

Yeterlilik 

Ö retim 

Yöntem 

ve 

Teknikleri 

Ölçme 

De erlendirme

 

Ki - Kare 7,652 11,148 ,647 5,544 1,702 8,459 

Serbestlik 

Derecesi 
5 5 5 5 5 5

Anlamlõlõk. ,176 ,050 ,986 ,353 ,889 ,133 

Anlamlõ 

Farklõlõk 
-- -- -- -- -- -- 

 

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grouping Variable: Sõnõf Mevcudu 

 *p<.05 

Tablo 4.21!de test sonuçlarõna göre, ö retmenlerin ö rencilere giri imcilik 

becerisinin kazandõrõlmasõna yönelik görü leri risk alma (x2=7,103; p>.05), yaratõcõlõk 

(x2=3,403; p>.05), yenilikçilik (x2=3,002; p>.05), karar verme (x2= 5,061; p>.05), planlõ 

çalõ ma (x2= 3,884; p>.05), sabõrlõ olma (x2=10,418; p>.05), özgüven (x2=1,731; p>.05), 

farklõ fikirlere saygõ (x2=7,652; p>.05), ders programõ (x2=11,148; p>.05), çevre (x2=,647; 

p>.05), mesleki yeterlilik (x2=5,544; p>.05), ö retim yöntem ve teknikleri (x2=1,702; 

p>.05)  ve ölçme ve de erlendirme (x2=8,459; p>.05) faktörlerinde sõnõf mevcudu 

de i kenine göre anlamlõ farklõlõk göstermemektedir. 
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 Sõnõf mevcudu de i keni, ö retmenlerin ö rencilere giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõna ili kin görü lerinin farklõla masõna yönelik belirleyici de ildir. 

 

4.2.6. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin Okulun 

Bulundu u Yerle im Birimi De i kenine Göre ncelenmesi 

lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin alt faktörlere yönelik 

görü lerinin okulun bulundu u yerle im birimi de i kenine göre farklõla õp farklõla madõ õ 

incelenmektedir. 

Tablo 4.22 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin 

Okulun Bulundu u Yerle im Yeri De i kenine Göre Farklõla masõ (Ba õmsõz ki 

Grup Arasõ Farklarõn Testi ) 

 Yerle im 

Yeri 

n 
X  

S sd t p 

Risk Alma 

 

l 84 3,4476 ,41143 261 
,989 ,323 

lçe 179 3,3933 ,41700 

Yaratõcõlõk l 84 3,9167 ,50200 261 
1,562 ,120 

lçe 179 3,8115 ,51289 

Yenilikçilik 

 

l 84 3,7238 ,43343 261 
1,938 ,054 

lçe 179 3,6056 ,47378 

Karar Verme l 84 3,3690 ,52852 261 
2,245 ,026* 

lçe 179 3,2067 ,55512 

Planlõ Çalõ ma 

 

l 84 3,1389 ,77305 261 
1,040 ,299 

lçe 179 3,0372 ,72229 

Sabõrlõ Olma l 84 3,1488 ,80578 261 
1,074 ,284 

lçe 179 3,0419 ,72645 

Özgüven 

 

l 84 4,0952 ,53479 261 
,543 ,588 

lçe 179 4,0531 ,61006 

Farklõ Fikirlere Saygõ l 84 3,5536 ,72817 261 
1,322 ,187 

lçe 179 3,4330 ,67122 

Ders Programõ 

 

l 84 3,4028 ,97430 261 
,681 ,496 

lçe 179 3,3184 ,91769 

Çevre l 84 4,2083 ,52186 261 
1,303 ,194 

lçe 179 4,1047 ,63478 

Mesleki Yeterlilik 

 

l 84 2,7143 ,86875 261 
,770 ,442 

lçe 179 2,8045 ,89366 

Ö retim Yöntem ve 

Teknikleri 

l 84 4,2143 ,58745 261 
1,514 ,131 

lçe 179 4,0838 ,67973 
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Ölçme De erlendirme l 84 3,0298 ,46310 261 
,257 ,798 

lçe 179 3,0126 ,52552 

*P<,05 

 

Tablo 4.22!ye göre, ö retmenlerin, ö rencilere giri imcilik becerisi kazandõrõlmasõna 

yönelik görü lerinin alõndõ õ risk alma (t(261)=,989; p>,05), yaratõcõlõk (t(261)=1,562; p>,05), 

yenilikçilik (t(261)=1,938; p>,05), planlõ çalõ ma (t(261)= 1,040; p>,05), sabõrlõ olma (t(261)= 

1,074; p>,05), özgüven (t(261)=,543; p>,05), farklõ fikirlere saygõ (t(261)=1,322; p>,05), ders 

programõ (t(261)=,681; p>,05), çevre (t(261)=1,303; p>,05), mesleki yeterlilik (t(261)=,770; 

p>,05), ö retim yöntem ve teknikleri (t(261)=1,514; p>,05) ve ölçme ve de erlendirme 

(t(261)=,257; p>,05) faktörlerinde okulun bulundu u yerle im yeri de i kenine göre 

istatistiki açõndan anlamlõ bir farklõlõk bulunmamaktadõr. Giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõna ili kin ö retmen görü lerinde, okulun bulundu u yerle im yeri de i keni 

önemli bir belirleyici de ildir. 

Tablo 4.22!ye göre, ö retmenlerin, ö rencilere giri imcilik becerisi kazandõrõlmasõna 

yönelik görü lerinin alõndõ õ karar verme (t(261)= 2,245; p<,05), faktöründe, okulun 

bulundu u yerle im yeri de i kenine göre istatistiki açõndan anlamlõ bir farklõlõk 

bulundu u görülmektedir. Karar verme faktörüne göre de erlendirildi inde, il merkezinde 

görev yapan ö retmenlerin ortalama puanlarõ ( X = 3,37) ilçelerde görev yapan 

ö retmenlere ( X = 3,21) göre daha yüksektir. Ö rencilerin karar vermeye yönelik 

giri imcilik becerilerinin geli imine yönelik il merkezinde görev yapan ö retmenlerinin 

görü lerinin daha olumlu yönde olmasõ, mevcut ö renci profilinden, e itimin niteli inden 

ve çevre etkisi de i kenlerinden kaynaklanabilmektedir. Karar verme sürecinde, ö renci 

belirli bir sorumluluk üstlenmekte, demokratik bir sürece uyum sa lamakta ve kendi 

dü üncesini iletme fõrsatõnõ yakalamaktadõr. Bu ba lamda ele alõndõ õnda, ö renciler karar 

verme sürecine ili kin ele tirel dü ünme, problem çözme, yaratõcõ dü ünme, empati vb. 

bazõ yeterliliklere sahip olmasõ gerekmektedir. Belirtildi i gibi e itimin niteli i ve çevre 

etkisi ö rencinin profilini etkilemektedir. Bu kapsamda de erlendirildi inde, il merkezinde 

görev yapan ö retmenler, mevcut ö renci profilinden hareketle karar vermeye yönelik 

giri imcilik becerilerinin daha olumlu yönde çõkmasõ beklenen bir sonuçtur.  
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4.2.7. lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin Hizmet-

içi E itim Alma Durumu De i kenine Göre ncelenmesi 

lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin alt faktörlere yönelik 

görü lerinin hizmet-içi e itim alma durumu de i kenine göre farklõla õp farklõla madõ õ 

incelenmektedir. 

Tablo 4.23 lkokul Ö retmenlerinin Giri imcilik Becerisine Yönelik Görü lerinin 

Hizmet-içi E itim Alma Durumu De i kenine Göre Farklõla masõ (Ba õmsõz ki Grup 

Arasõ Farklarõn Testi ) 

 Hizmet-içi 

E itim 

n 
X  

S sd t p 

Risk Alma 

 

Evet 163 3,3877 ,40655 261 
1,143 ,254 

Hayõr 100 3,4480 ,42841 

Yaratõcõlõk Evet 163 3,8574 ,46062 261 
,498 ,619 

Hayõr 100 3,8250 ,58549 

Yenilikçilik 

 

Evet 163 3,6356 ,46926 261 
,346 ,730 

Hayõr 100 3,6560 ,45667 

Karar Verme Evet 163 3,2500 ,55486 261 
,321 ,749 

Hayõr 100 3,2725 ,54714 

Planlõ Çalõ ma 

 

Evet 163 3,0266 ,74165 261 
1,209 ,228 

Hayõr 100 3,1400 ,73272 

Sabõrlõ Olma Evet 163 3,0215 ,71654 261 
1,505 ,134 

Hayõr 100 3,1650 ,80420 

Özgüven 

 

Evet 163 4,0920 ,55064 261 
,900 ,369 

Hayõr 100 4,0250 ,64108 

Farklõ Fikirlere Saygõ Evet 163 3,4264 ,71196 261 
1,354 ,177 

Hayõr 100 3,5450 ,65171 

Ders Programõ 

 

Evet 163 3,3303 ,91164 261 
,334 ,739 

Hayõr 100 3,3700 ,97631 

Çevre Evet 163 4,1442 ,56920 261 
,218 ,828 

Hayõr 100 4,1275 ,65472 

Mesleki Yeterlilik 

 

Evet 163 2,7853 ,88710 261 
,224 ,823 

Hayõr 100 2,7600 ,88614 

Ö retim Yöntem ve 

Teknikleri 

Evet 163 4,1135 ,64860 261 
,379 ,705 

Hayõr 100 4,1450 ,66399 

Ölçme De erlendirme Evet 163 3,0077 ,51925 261 
,425 ,671 

Hayõr 100 3,0350 ,48464 

*P<,05 
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Tablo 4.23!e bakõldõ õnda ö retmenlerin, ö rencilere giri imcilik becerisi 

kazandõrõlmasõna yönelik görü lerinin alõndõ õ risk alma (t(261)=1,143; p>,05), yaratõcõlõk 

(t(261)=,498; p>,05), yenilikçilik (t(261)=,346; p>,05), karar verme (t(261)= ,321; p>,05), planlõ 

çalõ ma (t(261)= 1,209; p>,05), sabõrlõ olma (t(261)= 1,505; p>,05), özgüven (t(261)=,900; 

p>,05), farklõ fikirlere saygõ (t(261)=1,354; p>,05), ders programõ (t(261)=,334; p>,05), çevre 

(t(261)= ,218; p>,05), mesleki yeterlilik (t(261)=,224; p>,05), ö retim yöntem ve teknikleri 

(t(261)=,379; p>,05) ve ölçme ve de erlendirme (t(261)=,425; p>,05) faktörlerinde hizmet-içi 

e itim alma durumu de i kenine göre istatistiki açõndan anlamlõ bir farklõlõk 

bulunmamaktadõr.  

Giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna ili kin ö retmen görü lerinde, hizmet-içi 

e itim alma durumu de i keni önemli bir belirleyici de ildir. Hizmet- içi e itimlerin 

içeriklerinin yanõnda uygulama zamanõ ve anlatõcõlarõn etkili seçilmesi gerekmektedir. 

4.3. lkokul Ö retmenlerine Göre Giri imcilik Becerisinin Yeterli Düzeyde 

Kazandõrõlamamasõnõn Nedenleri 

 lkokul ö retmenlerinin görü lerine göre giri imcilik becerisinin yeterli düzeyde 

kazandõrõlamamasõnõn nedenleri incelenmektedir. 

Tablo 4.24 lkokul Ö retmenlerinin Görü lerine Göre Giri imcilik Becerisinin 

Yeterli Düzeyde Kazandõrõlamamasõnõn Nedenleri 

Sõralama Nedeni X  S 

1 Ö renci velilerinin ilgisiz olmasõ 3,6992 2,59852 

2 Okullardaki ö renci sayõsõnõn fazla olmasõ 4,0873 2,91587 

3 
Okulun kütüphane, laboratuvar, spor salonu, toplantõ ve gösteri salonu 

gibi destek hizmet unsurlarõnõn yetersiz olmasõ 
4,7800 2,34298 

4 Okulun e itim araç-gereçlerinin yetersiz olmasõ 4,9317 2,49987 

5 Okulun ekonomik olarak yetersiz kalmasõ 5,1275 2,38489 

6 

Okul binasõnõn fiziki açõdan (sõnõflarõn küçük olmasõ, õsõ, aydõnlatma vb. 

özellikleri gibi)   e itim-ö retim gereksinimlerini kar õlamada yetersiz 

olmasõ 

5,7222 3,03269 

7 Ö retmen yeterliklerinin dü ük olmasõ 5,9079 2,90897 

8 Okul yöneticilerinin ilgisiz olmasõ 6,3292 2,77240 

9 
Okulun bilgisayar, internet gibi ileti im ve bilgi kaynaklarõndan yoksun 

olmasõ 
6,6217 2,72309 

10 Okulun personel bakõmõndan yetersiz olmasõ (Rehber ö retmen, ölçme 6,7191 2,51276 
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ve de erlendirme uzmanõ gibi) 

11 Di er 7,3158 3,95885 

  

Tablo 4.24!te ö retmenlerin görü lerine göre giri imcilik becerisinin yeterli düzeyde 

kazandõrõlamamasõnõn nedenlerini sõralama yapõlarak sunulmaktadõr. Ö renci velilerinin 

ilgisiz olmasõ en önemli neden olarak belirmektedir. Bu sonuç giri imcilik becerisinin 

geli tirilmesinde okul-aile-ö retmen i birli inin vurgulanmasõnõ destekler niteliktedir. 

Ardõndan okulda ö renci sayõsõnõn fazla olmasõ gelmektedir. Giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõ ö renci merkezli ve ö renciye daha çok vakit ve ilgi ayrõlabildi i zaman 

ba arõlõ olmaktadõr. Dolayõsõyla ö renci sayõsõnõn fazlalõ õ bu durum için olumsuz 

niteliktedir. Destek hizmet unsurlarõnõn yetersizli i, okulun e itim araçlarõnõn yetersizli i, 

okulun ekonomik yetersizli i ve fiziki açõdan e itim ö retim gereksinimlerini 

kar õlamadaki yetersizli i de di er nedenler arasõnda yer almaktadõr. Ö retmen 

yeterliliklerinin dü ük olmasõnõn neden olarak sõralamaya dahil olmasõ bu konu üzerine 

dikkat çekmektedir. 
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BÖLÜM V 

SONUÇ, TARTI MA VE ÖNER LER 

Ara tõrmanõn bu bölümünde anketten elde edilen verilerin analizi sonucunda stanbul 

ilinde görev yapan lkokul Ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin görü leri 

de erlendirilmi tir. Analizlerden elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara yönelik öneriler 

a a õda sunulmu tur. 

5.1. SONUÇ VE TARTI MA 

lkokul ö retmenlerinin ö rencilere kazandõrõlmasõ amaçlanan giri imcilik becerisine 

yönelik görü leri de erlendirildi inde, ö rencilerin risk alma e ilimlerinin oldu u 

söylenebilir. Ö retmenlerin risk alma faktörüne yönelik görü leri itibariyle ö renciler yeni 

fikirler üretirken risk alabilir, risk alõrken kar õla abilece i zorluklarõn farkõndadõr, 

herhangi bir çalõ ma konusunda giri imci bir ruhla hareket edebilece i sonucuna 

varõlmasõna ra men ö rencilerin risk alma tutumlarõnõn sõnõrlõ oldu u görülmektedir. 

lkokul ö retmenlerinin ankette yer alan yaratõcõlõk faktörüne yönelik görü leri 

de erlendirildi inde, ö rencilerin giri imcili ini desteklemeye yönelik olarak yaratõcõ 

olmalarõ noktasõnda, alternatif çözüm yollarõ üretmelerini sa layacak e itim- ö retim 

faaliyetlerinin yapõlmasõ gerekti i sonucuna varõlabilir. Bununla birlikte ö rencilerin sõnõrlõ 

zaman çerçevesinde yaratõcõ çözümler üretme noktasõnda sõkõntõ ya adõklarõ sonucuna 

varõlmõ tõr. 

Giri imcilik becerisi ö rencileri yeni fikirler üretmeye, ö rencilerin üretti i fikirleri 

gerçekle tirmelerine te vik etti i sonucuna varõlmõ tõr. Ayrõca anket verilerinden hareketle, 

yenilikleri deneme cesaretine ili kin ö retmen görü leri farklõla mõ , yenilik ve geli meleri 

takip etmenin zaman kaybõ olmadõ õ sonucuna varõlmõ tõr.  

lkokul ö retmenlerinin karar verme faktörüne yönelik görü leri 

de erlendirildi inde, ö rencilerin karar verme noktasõnda sõkõntõlõ oldu u sonucuna 

varõlmõ tõr. Hõzlõ karar verebilme, aldõ õ karara uyabilme, topluca alõnmasõ gereken 

kararlarda kar õlõklõ saygõ çerçevesinde ortak bir karar alabilme gibi noktalarda 

ö rencilerin yetersiz oldu u sonucuna varõlmõ tõr. Ö rencilerin karar verme hususunda 

sorumluluk alma e ilimi içinde olmadõklarõ sonucuna ula õlabilir. Giri imci bireylerin hõzlõ 

ve mantõklõ karar verebilme becerisine sahip olmalarõ beklenmektedir. Bu durum itibariyle 

ö retmenler ö rencilerin karar verme noktasõnda eksik olduklarõnõ belirtmi lerdir. 
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lkokul ö retmenlerinin, ö rencilerin planlõ çalõ ma yapõp yapamadõ õna ili kin 

verdikleri cevaplar de erlendirildi inde, ö rencilerin planlõ- programlõ olup, zamanõnõ 

dikkatli kullandõklarõ, herhangi bir çalõ ma öncesinde plan yapõp, yaptõ õ plana uyduklarõ 

hususunda olumsuz görü  belirtmi lerdir. Ö retmenler, ö rencilerin ba ladõklarõ bir i i 

bitirmesi gerekti inin farkõnda olduklarõnõ ancak bunu bir plan çerçevesinde uygulamaya 

koyamadõklarõ görü ündedir. 

lkokul ö retmenlerinin, ö rencilerin sabõrlõ olmalarõna ili kin görü leri 

de erlendirildi inde, ö rencilerin kar õla tõklarõ bir problem kar õsõnda sabõrlõ olmadõklarõ, 

beklenmedik olaylar kar õsõnda tolerans göstermedikleri sonucuna ula õlmõ tõr. 

lkokul ö retmenlerinin, ö rencilerin özgüvenlerine yönelik görü leri 

de erlendirildi inde, ö rencilerin yeterli özgüvene sahip olduklarõ sonucuna varõlmõ tõr. 

Ö retmenler, ö rencilerin özgüven duygularõnõ geli tiren kazanõmlarõn, giri imcilik 

becerisine katkõ sa ladõ õnõ belirtmi lerdir. Ö rencilerin özgüven duygularõnõn geli imi, 

giri imcilik becerisi açõsõndan önemlidir. Ancak özgüveni eksik bir ö retmenin, 

ö rencilerin özgüvenini geli tirmesi beklenemez. Özgüveni artõrabilecek bütün etkinlikler 

giri imcilik becerisine katkõ sa layaca õndan, ö retmenlerin de özgüven düzeylerini 

geli tirmesi beklenebilir. 

lkokul ö retmenlerinin, ö rencilerin farklõ fikirlere saygõ gösterip göstermedi ine 

ili kin görü leri de erlendirildi inde, ö rencilerin yeni fikirlere önyargõlõ olmadõklarõ 

sonucuna ula õlmõ tõr. Ancak, ö rencilerin farklõ fikirleri saygõyla dinlemeleri konusunda 

ö retmen görü leri farklõla mõ tõr. Bu hususta ö rencilerin kõsmen yeterli olduklarõ 

söylenebilir. 

lkokul ö retmenlerinin, ders programlarõna ili kin görü leri de erlendirildi inde, 

giri imcilik becerisine olumlu katkõ yapan ilk dersin Hayat Bilgisi dersi oldu u, bunu 

sõrayla Fen ve Teknoloji, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe derslerinin takip etti ini 

belirtmi lerdir. Ö retmenlerin bu görü lerinden yola çõkarak, günlük ya am becerilerimizin 

geli mesinde önemli role sahip olan Hayat Bilgisi dersinin giri imcilik becerilerinde etkili 

oldu u, ö rencilerin giri imcilik becerilerinin geli mesinde ilkokulda ilk 3 yõlõn etkili 

oldu u sonucuna varõlabilir. 

lkokul ö retmenlerinin, giri imcilik becerilerinin geli mesinde katkõsõ olan çevre 

faktörüne yönelik görü leri de erlendirildi inde, okul- aile ! ö retmen i birli inin çok 

önemli oldu u sonucuna ula õlmõ tõr. Ayrõca ö retmen ve aile tutumlarõnõn ö rencilerin 



108 

giri imcilik becerilerini etkiledi i sonucuna ula õlmõ tõr. Ailelerin sosyoekonomik 

yetersizli i ise ö retmenler tarafõndan giri imcilik becerilerinin geli mesi önündeki 

engellerden biri oldu u belirtilmi tir.  

lkokul ö retmenlerinin mesleki yeterlilik faktörüne yönelik görü leri 

de erlendirildi inde, ö retmenlerin görü lerinin farklõla tõ õ görülmektedir. Ö retmenlerin 

önemli bir kõsmõ giri imcilik beceri düzeylerinin yetersiz oldu unu belirtmi lerdir. Sonuç 

olarak ö retmenlerin giri imcilik beceri düzeyleri dü üktür. Ayrõca ö retmenlerin 

giri imcilik becerisi kazandõrõlma sürecinde zorlandõklarõ sonucuna ula õlmõ tõr.  

Bu çalõ ma da anketleri cevaplayan ö retmenlerin önemli bir kõsmõ giri imcilik 

becerisi kazandõrõlmasõnda zorlandõklarõnõ belirtmi lerdir. Mesleki yeterlilik açõsõndan 

görü leri incelendi inde ö retmenlerin giri imcilik beceri düzeylerinin dü ük oldu u 

görülmü tür. Bu açõdan ö retmenlerin öz yeterli inin dü ük oldu u sonucuna varõlabilir. 

Ö retmenin belirli bir konuda veya alanda ö retmenlik görevini ba armasõ için gerekli 

olan eylemi gerçekle tirmeye ve organize etmeye yönelik kapasitesi ile ilgili inançlarõna 

ö retmen öz-yeterli i denilmektedir (Tschannen-Moran, Hoy ve Hoy, 1998). Ö retmenin 

öz-yeterli inin artmasõ, engellerin üstesinden gelmeyi ve ba arõsõzlõ a kar õ sabõr 

göstermeyi artõrõr (Goddard, Hoy ve Hoy, 2004). Ba arõsõzlõklar kar õsõnda yõlmadan 

çalõ an, sabõr gösteren, çaba harcayan, öz yeterlilik anlamõnda kendini geli tirmi  bir 

ö retmenin yeti tirece i ö renciler de benzer donanõmlara sahip olacaktõr. Ö retmenlerin 

her açõdan öz yeterlili inin yüksek olmasõ, giri imcilik becerilerine olumlu yönde katkõ 

sa lar. Giri imcilik beceri düzeyi yüksek olan ö retmenler de giri imci ö renciler 

yeti tirebilir. Ö retmen tutumlarõ ö rencilerin giri imcilik becerisi kazanmalarõnda etkili 

oldu u sonucuna ula õlmõ tõr. Tutumlar do u tan getirilmez, farklõ kaynaklardan 

etkilenerek sonradan olu turulurlar. Tutumlarõn erken ya ta olu tu unu, ancak yeni 

tecrübeler, yeni ö renmelerle de i ikli e u rayabilece ini gösteren ara tõrmalar 

bulunmaktadõr. (Ka õtçõba õ, 1985). Tutumlarõn olu turulmasõnda bir bireyin geli mesinde 

önemli bir rolü bulunan okulun ve sõnõfõn ortamõ büyük bir önem ta õr. Bu nedenle 

ö retmenlerin sahip oldu u bireysel özellikleri, ki iye özgü yargõ ve de erleri, 

ö retmenlerin tutumlarõnõ belirledi inden, giri imcilik becerisi algõlarõnõ da etkilemektedir. 

Ö retmenlerin mesle ine kar õ olan tutumlarõ davranõ larõna ve sõnõf atmosferine 

yansõyarak ö rencilerinin ki ilik geli tirmelerinde, ö retmen ö renci ili kilerinin 

niteli inde ve ö renmenin sa lanmasõnda belirgin bir rol oynamaktadõr (Küçükahmet, 
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1986: 107; Morgan, 1984: 363). Bu nedenle ö retmenlerin giri imcili e ili kin 

tutumlarõnõn olumlu yönde olmasõ beklenmektedir. 

lkokul ö retmenlerinin, giri imcilik becerisine ili kin ö retim yöntem ve teknikleri 

faktörüne ili kin görü leri de erlendirildi inde, ders etkinliklerinin ö rencilerin 

giri imcili i kendi deneyimleri ile ö renmelerine katkõ sa layacak ekilde düzenlenmesi, 

bireysel farklõlõklarõ dikkate alan etkinliklerin yapõlmasõ gerekti i sonucuna ula õlmõ tõr. 

lkokul ö retmenlerinin, ölçme de erlendirme faktörüne yönelik görü leri 

de erlendirildi inde, ö retmenler ö retim programlarõnõn giri imcilik becerilerini ölçme- 

de erlendirmede yeterli bulmamaktadõrlar. Ö retmenler giri imcilik becerilerini kazanan 

ö rencilerde somut de i ikliklerin gözlenebildi ini belirtmi lerdir. Ö retmenler, 

ö rencilerin programdaki giri imcilik becerilerini hayata uygulama noktasõnda ba arõlõ 

bulmamõ , proje- performans ödevlerinin ise giri imcilik becerilerine katkõ sa ladõ õ 

sonucuna varõlmõ tõr. 

lkokul ö retmenlerinin, ö rencilere kazandõrõlmasõ amaçlanan giri imcilik 

becerisine ili kin görü leri bazõ de i kenlere göre de erlendirildi inde, a a õdaki sonuçlara 

ula õlmõ tõr.  

lkokul ö retmenlerinin, giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna ili kin görü leri, 

cinsiyet de i kenine göre incelendi inde anlamlõ bir farklõlõk bulunmamõ tõr. Giri imcilik 

becerisinin kazandõrõlmasõna ili kin ö retmen görü lerinde cinsiyetin önemli bir belirleyici 

olmadõ õ sonucuna ula õlmõ tõr. 

lkokul ö retmenlerinin kõdem yõlõnõn giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna 

ili kin görü lerini etkileyip etkilemedi i de erlendirildi inde, kõdem de i kenine yönelik 

anlamlõ bir farklõlõk bulunmamõ tõr. Mesle e yeni ba lamõ  bir ö retmenle, mesleki 

tecrübesi fazla olan bir ö retmen arasõnda bir fark olmadõ õ sonucuna varõlmõ tõr. Mesleki 

doyum, yõpranma payõ, ilerlemi  ya , tecrübesizlik gibi unsurlarõn ö retmenlerin 

giri imcilik becerisine ili kin görü lerinde belirleyici olmadõ õ söylenebilir. 

lkokul ö retmenlerinin, ö rencilere kazandõrõlmasõ amaçlanan giri imcilik 

becerisine ili kin görü leri ile mezun olunan okul türü açõsõndan anlamlõ bir fark 

görülmemi tir. Mezuniyet durumu de i keni, ö retmenlerin ö rencilere giri imcilik 

becerisinin kazandõrõlmasõna ili kin görü lerinin farklõla masõna yönelik belirleyici 

olmadõ õ sonucuna ula õlmõ tõr. 
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lkokul ö retmenlerinin okuttuklarõ sõnõflarõn giri imcilik becerisine ili kin 

görü lerini etkileyip etkilemedi ine bakõldõ õnda,  anlamlõ bir fark görülmemi , okutulan 

sõnõf de i keni ö retmenlerin giri imcilik becerisi ile ilgili görü lerini etkilemedi i 

sonucuna ula õlmõ tõr. 

lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisinin kazandõrõlmasõna ili kin görü lerini, 

sõnõf mevcutlarõnõn etkileyip etkilemedi i de erlendirildi inde, anlamlõ bir farklõlõk 

bulunmamõ tõr. Ö retmenlere göre sõnõf mevcudu, ö rencilere giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõna ili kin görü lerinde etkili olmadõ õ sonucuna varõlmõ tõr. 

Okulun bulundu u yerle im yeri, lkokul ö retmenlerinin Giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõna ili kin görü lerinde karar verme faktörüne ili kin anlamlõ bir farklõlõk 

bulunmu tur. 

lkokul ö retmenlerinin hizmet içi e itim alma durumlarõnõn giri imcilik becerisinin 

kazandõrõlmasõna ili kin görü lerinde etkili olmadõ õ sonucuna varõlmõ tõr. 

lkokul ö retmenlerine göre giri imcilik becerisinin yeterli düzeyde 

kazandõrõlamamasõnõn nedenleri de erlendirildi inde, ö renci velilerinin ilgisiz olmasõ ilk 

sõrada yer almõ , okullardaki ö renci sayõsõnõn fazla olmasõ, okulun  kütüphane, 

laboratuvar, spor salonu, toplantõ ve gösteri salonu gibi destek hizmetlerinin yetersiz 

olmasõ, okulun e itim araç- gereçlerinin yetersiz olmasõ, okulun ekonomik olarak yetersiz 

olmasõ, okul binasõnõn fiziki açõdan yetersiz olmasõ, ö retmen yeterliliklerinin dü ük 

olmasõ, okul yöneticilerinin ilgisiz olmasõ, okulun ileti im ve bilgi kaynaklarõndan yoksun 

olmasõ ve son olarak okulun personel bakõmõndan yetersiz olmasõ eklinde sõralanmõ tõr. 

Sonuç olarak, ö retmenler giri imcilik becerisinin yeterli düzeyde kazandõrõlabilmesi için 

okul-aile-ö retmen i birli inin sa lanmasõnõn yanõ sõra okulun e itim araç gereçlerinin, 

ekonomik ve fiziki unsurlarõnõn kõsaca çevre artlarõnõn olumlu yönde iyile tirilmesi 

gerekti ine ula õlabilir. Birey hem e itimin hem de toplumun merkezini olu turmaktadõr. 

Bu nedenle bireyi geli tirecek her türlü fiil aynõ zamanda toplumun geli mesi demektir. 

Bireylerin okul, aile ve çevre üçgeninde geli ti i dü ünülürse bu alanlarõn düzenlenmesi ve 

geli tirilmesi bireyi do rudan pozitif yönde etkileyecektir. Bireyin sahip oldu u becerileri 

destekleme ve geli tirme çabasõna girme yerine baskõlayan ve fõrsat tanõmayan bir ortam 

olu turulursa ki inin bu özelli inin ortaya çõkaramayaca õ dü ünülmektedir. Bu durum 

giri imcilik özelli inin kazanõlmasõ ve geli mesi ba lamõnda da geçerlidir. Örne in; aile 

özelliklerinin baskõn oldu u bir kültürde ba õmsõzlõ a önem verilmiyorsa çocuklarõnõn 
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giri imcilik özelli i ta õmalarõ zor olacaktõr (Hisrich ve Peters, 2002). lkokul 

ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin görü lerine bakõldõ õnda, okul-aile-ö retmen 

i birli inin, aile tutumlarõnõn ö rencilerin giri imcili ini etkiledi i sonucuna varõlmõ tõr. 

Ö rencilerin giri imcilik özelliklerini destekleyici, geli tirici ve fõrsat tanõyan bir ortam, 

giri imci bireylerin yeti mesine katkõ sa lar. 

 

5.2. ÖNER LER 

Bu ara tõrmadan elde edilen bulgular ve ula õlan sonuçlar do rultusunda a a õdaki 

öneriler geli tirilmi tir. 

lkokul ö retmenleri, ö rencilerin risk alma tutumlarõnõ geli tirmeye yönelik 

etkinlikler hazõrlayabilir. Ö retim yöntem ve teknikleri, ö renciyi merkeze 

alan bir ekilde düzenlenmelidir. 

Ö renciler zaman baskõsõ altõnda yaratõcõ çözümler bulmada sõkõntõ 

ya adõklarõndan, zamanõnõ etkili kullanma becerisi kazandõrmaya yönelik 

destek e itimi sa lanabilir. Böylelikle alternatif çözüm yollarõ üretmeleri, 

yaratõcõ olmalarõ sa lanabilir ve giri imcilik becerileri geli tirilebilir. 

lkokul ö retmenleri, ö rencilerin karar verme konusunda sõkõntõlõ olduklarõnõ 

belirtmi lerdir. Buda ö rencilerin karar verme süreci hakkõnda yeterli 

donanõma sahip olmadõklarõnõ göstermektedir. Bu konuda ailelere alõnmasõ 

gereken kararlarda çocuklarõna da söz hakkõ tanõmalarõnõ sa lamaya yönelik 

seminerler düzenlenebilir. Okullarda Demokrasi nsan Haklarõ ve Yurtta lõk 

kulübü gibi sosyal kulüplerde demokrasi kültürünün de bir gereklili i olan 

herhangi bir konu hakkõnda ortakla a karar verebilmelerini sa layacak 

uygulamalar yapõlabilir. Ayrõca ilkokul ö retmenlerine göre ö renciler karar 

vermede sorumluluk almak istememektedirler. Sorumluluk almak 

istememeleri giri imcilik becerilerinin de geli imini olumsuz etkileyecektir. 

Sorumluluk duygusu çocuklara okul ça õndan önce verilmeye ba lanmalõdõr, 

daha sonra bu okul ortamõnda e itimle ekillendirilmelidir. Bu sebeple aileler 

bilinçlendirilmeli, anne- baba okullarõ ile çocuk yeti tirme üzerine kurslar 

düzenlenmelidir, okullarda rehberlik hizmetlerinin çalõ malarõnda sorumluluk 

duygusunu artõran etkinliklerin sayõsõ arttõrõlmalõdõr. 
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lkokul ö retmenleri, ö rencilerin planlõ ! programlõ olmadõklarõ, plan 

yapsalar dahi plana uymakta sõkõntõ ya adõklarõnõ belirtmi lerdir. Planlõ 

çalõ ma alõ kanlõ õ öncelikle zamanõ verimli kullanma ile alakalõdõr. Planlõ 

çalõ ma alõ kanlõ õ ise okuldan önce evde kazandõrõlmasõ gereken bir 

alõ kanlõktõr.  Aileler evde küçük aktiviteler ile çocuklarõna bu alõ kanlõ õ 

kazandõrabilir, ö retmenler ö rencilerine küçük görevler verebilir, bu 

görevleri belli bir zamana kadar belli a amalarõ geçecek ekilde uygulamasõnõ 

isteyebilir. Ö retmen ve aile i birli i içinde bulunmalõ, her çocuk bireysel 

olarak iyi tanõmlanmalõ, iyi yapõlandõrõlmõ  proje ! performans ödevleri ile 

çocuk belli bir plana dahil olup, uygulamaya te vik edilmelidir.  

Ö rencilerin, giri imcilik becerisi e itiminde ve geli iminde, okul-aile 

i birli i sa lanmalõdõr. Okul içerisinde ve evde kazanõlan davranõ lar 

birbirleri ile tutarlõlõk göstermesi sa lanmalõdõr. Bu konuda aile ve ö retmen 

arasõndaki gerekli ileti imi, kar õlõklõ olarak sa lama konusunda, rehberlik 

servislerinin anlamlõ katkõlarõ olabilir. 

lkokul ö retmenleri tarafõndan ö rencilerin sabõrlõ olmadõklarõ, beklenmedik 

olaylar kar õsõnda tolerans göstermedikleri belirtilmi tir. Bu açõdan 

ö rencilere tolerans gösterme e ilimi üzerine e itim verilmelidir. Yalnõz 

çocuklardan sabõrlõ olmalarõ beklenmemelidir, gerek aile gerekse ö retmenler 

de benzer ekilde kar õla tõklarõ problemleri a ma sürecinde sabõrlõ olma 

davranõ õ göstermelidir. 

Sosyoekonomik yetersizlik ö retmenler tarafõndan ö rencilerin giri imcilik 

becerisinin geli imi üzerinde oldukça etkili oldu u belirtilmi tir. Toplumdaki 

sosyoekonomik yetersizliklerin ö renciler için bir dezavantaj olu turmak 

yerine, bir fõrsata dönü türmek lazõmdõr. Bunu sa lamanõn en kolay yolu ise 

okullarõn maddi, fiziki, e itimsel donanõmõnõn tam olarak yapõlandõrõlmasõdõr. 

Ö retmen tutumlarõnõn ö rencilerin giri imcili i üzerinde etkili oldu u 

sonucuna ula õlmõ tõr. Bu sonuçtan yola çõkarak ö retmen adaylarõnõn e itimi 

esnasõnda giri imcilik üniversitelerde ders olarak okutulabilir. Ayrõca 

ö retmenlere giri imcilik becerisi ile ilgili hizmet-içi e itim, konferanslar, 

seminerler aracõlõ õyla e itimler yapõlabilir. Hizmet içi e itimlerin etkili 

olmasõ için uzman ki ilerce, aktif katõlõmõ da öne çõkaran ve katõlõmõ cazip 

kõlan e itimler planlanmalõdõr. Ö rencilere giri imcilik becerisi kazandõrma 
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yöntemlerini nasõl uygulayacaklarõ üzerine destek sa lanabilir.  Böylelikle 

ö retmenlerin giri imci nitelik ta õmalarõ sa lanabilir, giri imcilik beceri 

düzeyleri artõrõlabilir. 

lkokul ö retmenleri, ö rencilerin programda yer alan giri imcilik 

becerilerini günlük hayata uygulama noktasõnda eksik kaldõklarõnõ 

belirtmi lerdir. Bu açõdan bakõldõ õnda giri imcilik becerisini içeren 

kazanõmlar kontrol edilmeli, günlük hayatla ili kilendirilecek boyuta 

getirilmelidir. Ayrõca ö retmenlerin bu kazanõmlarõ do ru ö retim- yöntem 

ve tekniklerini kullanarak, ö rencinin aktif oldu u bir ö renme ortamõ 

olu turarak vermesini sa lamak için üniversitelerle i birli ine gidilip, 

seminer dönemlerinde ö retmenlere e itim verilebilir. 

lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin görü leri kõdem 

de i kenine göre de erlendirildi inde, anlamlõ bir farklõlõk olmadõ õ 

sonucuna ula õlmõ tõr. Giri imci ruha sahipse bir ö retmen, kaç ya õnda 

olursa olsun giri imcilik becerisini yitirmez. Bu yüzden giri imcilik becerisi 

ile ilgili olarak, mesle e yeni ba lamõ  ya da kõdem yõlõ çok fazla olan bir 

ö retmen arasõnda mesleki tecrübe belirleyici olmamaktadõr, belirleyici olan 

ö retmen tutumlarõ oldu undan, ö retmenler giri imcilik becerisi hakkõnda 

bilinçlendirilmelidir. 

lkokul ö retmenlerinin giri imcilik becerisine ili kin görü lerinin sõnõf 

mevcudu de i kenine göre de erlendirildi inde, sõnõf mevcudunun belirleyici 

olmadõ õ sonucuna ula õlmõ tõr. Ancak giri imcilik becerisinin yeterli 

düzeyde kazandõrõlamamasõnõn nedenleri sõralandõ õnda, okullardaki ö renci 

sayõsõnõn fazla olmasõ ikinci sõrada yer almõ tõr. Bu çalõ mada ö rencilerin 

giri imcilik beceri düzeyleri ölçülmemi , ö retmen görü lerine dayanarak 

dolaylõ bir ölçme yapõlmõ tõr. Bu konu hakkõnda yapõlacak olan bir ba ka 

çalõ mada ö rencileri do rudan ölçme yoluna gidilebilir. 
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