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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. 
Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir 
milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki 
bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum 
halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter.” 
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 
 

ATATÜRK: “Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için gereksiz bir 
süs, bir baskı aracı, ya da bir uygarlık zevkinden çok, yaşamda başarıya ulaşmayı sağlayan 
işe yarar ve kullanılabilen bir aygıt durumuna getirmektir.” 

Eğitim bir sistem olarak ele alındığında en temel öğeleri öğretmen, öğrenci ve 
öğrenmedir. Bu temel öğeler birbirleriyle çok ilişkili ve birbirini etkilemektedir. Eğitim 
sisteminin hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, bağımsız, araştırıcı, yapıcı, üretken ve 
amacına uygun öğrenciler yetiştirmesi, kısaca vatandaşlık bilinci kazandırılmış demokratik 
insanların var olması mesleğinde iyi yetişmiş, söz sahibi öğretmenlere bağlıdır. 

Günümüzde öğretmen, yalnızca bilgi aktaran ve not veren kişi değildir. Bilmenin 
yeterli olmadığı, üstelik bilginin ve bilmenin sınırlarının çizilemeyeceği bilgi çağında, her 
şeyi çok iyi bilen öğretmen anlayışı, yerini bilginin kazanılması ve kullanılmasının yollarını 
öğreten öğretmen anlayışına bırakmıştır. 

Etkili bir sınıf yönetimi, ders zamanının etkili ve verimli kullanılması ile eş anlamlıdır. 
Ders içerisinde öğrencilerde var olan potansiyeli dinamik bir enerjiye dönüştürmek, ortaya 
çıkması muhtemel sorunları önceden görüp tedbir alabilmek, öğrencilere planlı ve verimli 
ders çalışma alışkanlıkları kazandırabilmek ders zamanının doğru planlanması ile 
mümkündür. Her bireyin farklı öğrenme stili ve ihtiyacı vardır. Öğretmen dersi planlarken 
bunları düşünmeli ve dersin anlatımından, yapılacak etkinliklere kadar her aşamada bunları 
göz önünde bulundurmalıdır.  

Ders Saatlerinin Etkin Kullanımı araştırmasının amacı; eğitim-öğretim sürecimizin 
kilit noktası olan öğretmenlerimizin ders konularına uygun olarak dersi planlamaları, sınıf 
ortamını düzenlemeleri ve materyal hazırlamadaki yeterliliklerini ortaya koymaktır.  

Araştırmanın evreni Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye genelindeki ilköğretim 
okulları, ortaöğretim okulları ve meslek liselerinde görevli öğretmenlerden oluşmaktadır.  

Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgeden sosyo-ekonomik düzeylerine göre her bölgeden 
2 il, toplam 14 il tespit edilmiştir. Bu illerde bulunan ilköğretim okulları, genel lise, ve meslek 
liseleri kapsama alınmıştır. 1115 öğretmene anket uygulanmış olup elde edilen verilere dayalı 
olarak araştırma raporu hazırlanmıştır.   

Araştırmanın gerçekleşmesinde belirttikleri görüşler ve yaptıkları değerlendirmelerle 
katkıda bulunan örneklem kapsamındaki okulların öğretmenlerine, Araştırma koordinatörü 
Ali AYTAŞ’a, araştırmayı yapan Hasan TÜRKER’e, redakte çalışmaları için Mustafa 
KARAŞAHİN’e, grafik-tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a ve 
katkıda bulunan diğer ilgililere teşekkür ederim. 

Araştırmanın tüm eğitim kurumlarımızdaki öğretmenlerimize, dersin işlenmesinde yol 
göstermesini dilerken konuya ilişkin sorunların giderilmesine katkı sağlamasını temenni 
ederim.  

 

 İbrahim DEMİRER 
 EARGED Başkanı 
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ÖN SÖZ 
 

    Öğretim yaşantılarının en çok gerçekleştiği yer olan sınıf eğitim-öğretim sürecinin 
bir parçasıdır. Ancak sınıf içindeki yaşamın, önceden belirlenmiş amaçlara uygun şekilde 
planlanmasından öğretmen sorumludur. İyi planlanmış bir ders; öğretim amaçlarına ulaşmada 
kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca dersin amacına uygun hazırlanmış materyaller, hedeflenen 
davranışların daha kısa sürede öğrenilmesine yardımcı olacak ve kalıcılığı arttıracaktır. 
Yapılacak etkinliğe göre sınıfı yeniden düzenlemek, öğrencilerin motivasyonunu arttıracak ve 
etkinliğin işlevselliğini arttıracaktır. 

Öğretmenin derse girmeden önce yaptığı çalışmalar öğretimin kalitesini 
etkilemektedir. İyi planlanmış ve organize edilmiş bir ders hiç şüphesiz istenilen amaçlara 
daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Öğretmenlerin dersi işlemedeki etkililiğini belirlemek ve varsa problemlere çözüm 
önerileri geliştirmek amacıyla yapılan bu araştırmanın evrenini 2005-2006 öğretim yılında 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye genelindeki ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları 
ve meslek liselerinde görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 7 coğrafi 
bölgeden sosyo-ekonomik düzeylerine göre her bölgeden 2 il, toplam 14 il tespit edilmiştir. 
Bu illerde bulunan ilköğretim okulları, genel lise ve meslek liseleri kapsama alınmıştır.  

İllere ve okul türlerine göre öğretmen sayıları dikkate alınarak tabakalamalı örneklem 
yolu ile illere ve okul türlerine göre uygulanacak anket sayıları belirlenmiştir. Bir ilde ve bir 
okulda ve/veya bir okul türünde uygulanacak anket sayısı en az 5 ve en fazla 20 olarak 
belirlenmiştir. İllerdeki bir okul türünden öğretmen sayılarının çokluğu ile doğru orantılı 
olarak bir okul türünden her il için birden fazla okul tespiti yapılmış ve buna göre 
uygulanacak anket sayıları tespit edilmiş ve 1115 öğretmene anket uygulanmıştır. 

 “Ders Saatlerinin Etkin Kullanımı Araştırması”nın yapılmasını isteyen 
Bakanlığımız yetkililerine araştırmanın gerçekleştirilmesinde yardımlarını esirgemeyen 
Başkanlığımız yöneticilerine, millî eğitim müdürlüklerine, okul yönetici ve öğretmenlerine 
teşekkür ederiz. 

Bu araştırmanın ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin ders saatlerini daha etkili 
kullanmalarında yararlı olmasını dileriz. 

 

Araştırma Şubesi
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TERİMLERİN TANIMI   

 

Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve/veya aynı seviyedeki bireylere, amaca göre 

hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. 

 

Yaygın eğitim: Örgün eğitime dahil olan/olmayan ve gönüllü katılıma dayanan  her 

yaş grubundaki bireyler için örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim, 

öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleridir.  

 

İlköğretim: Kadın erkek bütün Türklerin millî gayelere uygun olarak bedeni, zihni 

ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir. ilköğrenim 

kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet 

okullarında parasızdır.  

 

Ortaöğretim: Temel eğitime dayalı, en az 4 yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve 

teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar.  

 

Mesleki ve teknik ortaöğretim: Ortaöğretimin mesleki ve teknik eğitimi kapsayan 

kısmıdır. 
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BÖLÜM – 1 

GİRİŞ 
 

Araştırmanın bu bölümünde; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren 

eğitim kurumlarında öğretmenlerin ders saatlerini ne derecede etkin kullandıkları konusu 

irdelenmiş, araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılık ve sayıltıları açıklanmış, 

kullanılan başlıca terimlerin tanımları ve kısaltmalar yapılmıştır.  

 

1.1. Problem Durumu 

 

Yaşanılan zamanın değişmez unsuru değişimdir. Yaşayan toplumların hayatlarını 

idame ettirmeleri ve var olabilmeleri değişimi yakından takip etmeleri ve değişime ayak 

uydurmaları ile mümkündür. Değişim, başka bir deyişle eğitim; günümüzde, bireylerin 

doğuştan var olan yetilerinin bu doğrultuda geliştirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. O 

halde toplumların var olabilmesi eğitime verdikleri önemle doğru orantılıdır. İnsana yapılan 

yatırım gelecek için en güvenilir ve toplumsal kalkınmaya en önemli katkı olarak 

görülmektedir. Bireylerin kendi bilgi, beceri ve davranışlarını, sadece kendi beceri 

alanlarında değil aynı zamanda ülkenin güncel ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmeleri 

gerekir.  

 

Eğitim, bir toplumun geleceğini ifade eden en önemli unsur olmakla birlikte ülke 

kalkınmasında stratejik bir öneme de sahiptir. Gelişmiş ülkelerde bütçe yatırımlarının aslan 

payı eğitime ayrılmaktadır. Ancak, eğitimin çıktılarının uzun vadede alınmasından dolayı 

yatırım sonuçlarını beklenen vadelerde almak mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, geçmişte 

yer alan bütçelerde eğitime yeterince yatırımlar yapılamamıştır. Bu durum süregelen ve 

aşılması gereken sorunları ya ötelemekte ya da iptal edilme durumu ile karşı karşıya 

bırakmaktadır. Böylece geleceğe yatırım eksik yapılmaktadır.  

 

Eğitim sisteminin temel amacı; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, düşünme, 

algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik, özgürlükçü ve manevi değerlere 

bağlı, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, millî kültürü özümsemiş, 

farklı kültürleri yorumlayabilen ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji 

üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanını 

yetiştirmektir. 
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Türkiye’de eğitim sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki başlık 

altında değerlendirilebilir. Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve/veya aynı seviyedeki 

bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan 

eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim 

kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim ise örgün eğitim gibi düzenli ve süregelen eğitimi 

kapsamaz. Genelde özellikli olarak uygulamaya konur ve belli bir amaca hizmet eder. 

 

Atatürk; “Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için gereksiz bir 

süs, bir baskı aracı ya da bir uygarlık zevkinden çok, yaşamda başarıya ulaşmayı sağlayan 

işe yarar ve kullanılabilen bir aygıt durumuna getirmektir.” sözü ile eğitim ve öğretimde 

kullanılacak yöntem ve tekniklerin amacının yaşamda bireyleri başarıya ulaştırmayı 

hedeflemesi gerektiğine işaret etmiştir. 

 

Toplumsal gelişmenin sağlanması için; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği 

gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, millî ve manevi değerleri 

özümsemiş insan yetiştirmek temel amaç olmalıdır. Yeni fikirlere açık, sorumluluk 

duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve 

üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı 

insanı yetiştirilmesi ülkemizin süregelen hedefleri arasındadır. 

 

Eğitim uzun soluklu bir yatırım aracıdır. Bu nedenle eğitime ayrılan payların doğru 

yerlerde ve zamanında kullanılması önemlidir. Zamanında ve doğru yerde kullanılmayan 

yatırımlar beklenen gelişmeleri de doğurmayacaktır. Kaliteli eğitim, standartları yüksek 

düzeyde bir yaşamın ve nitelikli bir geleceğin teminatıdır.  

 

Bireylerin, bilim ve teknikte yaşanan hızlı değişimleri takip etmeleri ve bunlara bağlı 

olarak bu gelişmeleri sosyal, iktisadi ve kültürel alanlara yansıtmaları beklenir. Bu durum 

hayat boyu öğrenme ilkesini ön plana çıkarır. Geçmişte var olan örgün ve yaygın eğitim 

anlayışı da artık hayat boyu öğrenme adı altında ortaya çıkmaktadır.  

 

2006 yılı MEB istatistik verilerine göre Türkiye’de ilköğretim çağına gelmiş her 100 

çocuktan 95,6’sı ilköğrenime devam etmekte, ortaöğretim çağına gelmiş her 100 çocuktan 

85,2’si orta öğrenime devam etmektedir. Gelecek yıllarda ortaöğretimin de zorunlu olacağı, 

başka bir deyişle zorunlu öğretimin 12 yıla çıkarılacağı düşünülmektedir. Gerek ilköğretim 
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gerekse ortaöğretimde zaman kaybetmeden okullaşma oranlarının % 100’e yaklaştırılması 

gerekir. Yaşanılan dönemin gereklerine göre okul tanımı yeniden yapılmalı ve sürekli olarak 

yenilenmelidir. 

 

Okulda verilen eğitim ile okul dışındaki yaşamın paralellik göstermesi ve 

destekleyici rol üslenmesi bireyin yaşamında da bütünlük gösterecek böylece çelişki 

yaşamasının önüne geçilecektir. Okul ve kurumlarda verilen eğitimin, eğitim alan kişiler 

üzerinde bir değişim göstermesi beklenir. Değişim ve gelişimi güncel olarak yakalamak her 

zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda öncü kuruluşların deneyimlerini 

paylaşması da önemlidir. Kardeş okul vb. kampanyalar ile değişim yakalanmalı veya 

aktarılmalıdır. 

 

Öğrenimini tamamlayarak herhangi bir göreve atanan eğitim personelinin ve eğitim 

personelini istihdam eden Bakanlığın verimli bir hizmet yürütebilmesi için yeni bilgi ve 

teknolojileri yakından takip ederek bunları eğitimcilerin hizmetine sunması gerekir. Bu yönü 

ile öğretmenlerin hizmet içi eğitimi çok önemlidir. Yeni bilgi ve teknolojilerin yakından 

takip edilerek eğitimde kullanılması bilginin üretimini ve paylaşımını hızlandıracak, yeni 

teknolojilerin uygulanması ile iletişim daha aktif hâle gelecek, böylece okul ve kurumlar 

arası ağ kurulması imkanı doğacaktır. Nitekim bu konularda önemli adımlar atılmıştır. 

 

Okulun kendini geliştiren bir yapıya sahip olabilmesinin yolu okul bileşenlerini 

oluşturan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri doğrultusunda paydaşlara yer 

verilmesinden geçmektedir. Bir okulu oluşturan bileşenlere bakıldığında bunların fiziki yapı, 

öğretim programı, eğitim araç-gereçleri, öğrenci ve veli ile okul personeli olduğu 

görülmektedir. Okul yapısının kuşkusuz en önemli yapı taşlarından biri ve bekli de en 

önemlisi öğretmen faktörüdür. Çağdaş yaklaşımda öğrenci merkezli eğitim ön plana 

çıkmakta; öğretmen ise bu yapı içerisinde doğru yöne yönlendiren, araştırmaya teşvik eden, 

sonuçlarını objektif değerlendiren faktör olarak görülmektedir. 

 

Öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktarırken mümkün olduğunca 

anlatım yönteminden kaçınarak, onların öğrenmelerini kendi kendilerine araştırarak ve/veya 

uygulayarak öğrenmeleri esas olmalıdır. Bu yolla alınan eğitimin kalıcı olması da sağlanmış 

olur. Eğitimi alınan bilgi ve yetinin hayat boyu katkı sağlamasının yolu mümkün olduğunca 

uygulamalı eğitimden geçer.  
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9. Yedi Yıllık Kalkınma Planı  (2007-2013): 

 

1 Temmuz 2006 tarih ve 26215 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 9. plan 

döneminde eğitimde mevcut durum ve yapılacak faaliyetler özetlenmektedir. 

 

Nüfusun eğitime erişiminde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Zorunlu temel eğitimin 

8 yıla çıkarılmasıyla, öğrenci sayısında büyük artış sağlanmış, ilköğretimden ortaöğretime 

geçişler artmıştır. Bununla birlikte okullaşma oranlarında, okul öncesi eğitimde düşük 

seviyelerde kalınmış, ilköğretimde yüzde 100’e ulaşılamamış, ortaöğretimde mesleki 

eğitimin payı artırılamamıştır. Eğitim sisteminin sınav odaklı bir yapıda olması, eğitimden 

beklenen amaçlara ulaşılamamasına, sınav hazırlıklarına önemli harcamalar yapılmasına ve 

böylece eğitime ayrılan kaynakların verimsiz kullanılmasına, öğrenciler ve ailelerinde mali, 

sosyal ve psikolojik sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Eğitimin hemen her 

kademesinde, ayrılan kaynaklarla öncelikle artan öğrenci sayılarının doğurduğu zorunlu 

ihtiyaçlar karşılanabilirken, eğitimde nitelik sorunu önemini korumaktadır. VIII. Plan 

döneminde eğitim yatırımlarına özel sektör desteği önemli boyutlara ulaşmış, okullarda bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılmış ve müfredat geliştirme çalışmalarına 

hız verilmiştir. Eğitimde kalitenin artırılabilmesi için yenilenen programlar ve öğretim 

yöntemlerine uyumlu olarak fiziki altyapı, donanım ve öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi 

ve eğitime ayrılan kaynakların daha etkin kullanımı ihtiyacı devam etmektedir. 

 

Eğitim sistemi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere, yaşam boyu 

eğitim yaklaşımıyla ve bütüncül olarak ele alınacak; sistemin etkinliği, erişilebilirliği ve 

fırsat eşitliğine dayalı yapısı güçlendirilecektir. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ihtiyaç 

duyulan insan gücünün yetiştirilebilmesi için yabancı dil öğretimi etkinleştirilecek, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasını sağlayacak yöntemler geliştirilecek ve 

yaygınlaştırılacaktır. Toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi amacıyla e-

öğrenme dâhil, yaygın eğitim imkânları geliştirilecek, eğitim çağı dışına çıkmış kişilerin 

açık öğretim fırsatlarından yararlanmaları teşvik edilecek, beceri kazandırma ve meslek 

edindirme faaliyetleri artırılacaktır. 

 

Eğitim kurumlarında, kaliteli eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması amacıyla kalite 

güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek yaygınlaştırılacak, eğitim 

kurumlarının yetkileri ve kurumsal kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir 
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model geliştirilecektir. Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinin özel okullara 

dönüştürülmesine yönelik teşvikler sağlanacaktır. 

 

Ortaöğretim; program türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkân veren, etkin 

bir rehberlik ve yönlendirme hizmetini içeren esnek bir yapıya kavuşturulacaktır. Programlar 

geniş tabanlı ve modüler esasa göre düzenlenecektir. Eğitimde kalitenin artırılması 

amacıyla, yenilikçiliği ve araştırıcılığı esas alan müfredat programları ülke geneline 

yaygınlaştırılacak, öğrenciler bilimsel araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilecektir. 

Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. Her 

kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım 

imkânları geliştirilecektir. Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, eğitim 

yazılımları öncelikli olmak üzere güçlendirilecek, yenilenen müfredatın gerektirdiği 

ortamlar ve donanım sağlanacaktır. Programlardaki ve eğitim yöntemlerindeki değişiklikler 

dikkate alınarak öğretmen yeterlilikleri sürekli olarak geliştirilecek, gereken yeterliliklerin 

kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde etkin yöntemler uygulanacaktır. 

 

Eğitime ayrılan özel kaynaklar eğitimde fırsat eşitliğine imkân sağlayacak şekilde 

yönlendirilecektir. Bütün eğitim kademelerinde özel sektörün payı artırılacak, kamu 

kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyan kesimlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. Etkin bir 

kalite değerlendirme ve denetim sistemi kurulması koşuluyla özel yükseköğretim 

kurumlarının açılabilmesine imkân sağlanacaktır. Eğitim sisteminin etkinliğinin artırılması, 

eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, 

sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi amacıyla eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan 

kurtarılacaktır. Yükseköğretime giriş sistemi; öğrencileri programlar hakkında yeterli 

düzeyde bilgilendiren, ilgi ve yeteneklerini ortaöğretim boyunca çok yönlü bir süreçle 

değerlendiren, okul başarısına dayalı ve müfredat programlarıyla daha uyumlu bir yapıya 

kavuşturulacaktır. 

 

Değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin 

istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejisi geliştirilecektir. Bu 

strateji, kişilerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilebilmesi için, örgün ve yaygın eğitim 

imkânlarının artırılmasını, söz konusu eğitim türleri arasındaki yatay ve dikey ilişkinin 

güçlendirilmesini, çıraklık ve halk eğitiminin bunlara yönelik olarak yapılandırılmasını, özel 

sektör ve STK’ların bu alanda faaliyet göstermesini destekleyecek mekanizmaları 

kapsayacaktır. İş gücü piyasasına ilişkin bilgi sistemleri geliştirilmesi, eğitim ve iş gücü 
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piyasasının daha esnek bir yapıya kavuşturulması ve istihdamın ve iş gücü verimliliğinin 

artırılması için, yaşam boyu eğitim stratejisi dikkate alınarak ekonominin talep ettiği 

alanlarda insan gücü yetiştirilecektir.  

 

Mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek, yükseköğretim 

ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim, program bütünlüğünü esas alan tek bir yapıya 

dönüştürülecek, mesleki eğitimde, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli yeri olan 

uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. Mesleki eğitim sistemi, öğrencilere ekip hâlinde 

çalışabilme, karar verebilme ve sorun çözebilme, sorumluluk alabilme gibi iş gücü 

piyasasının gerektirdiği temel becerilere sahip öğrenci yetiştirecektir. Meslek standartlarına 

dayalı yeterliliklerin geliştirilmesi, belgelendirilmesi, belge ve eğitim veren kuruluşların 

akreditasyonu gibi temel işlevleri içeren Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemine ilişkin 

çalışmalar tamamlanacak ve bu sisteme duyarlı bir mesleki eğitim yapısı geliştirilecektir. 

 

17. Millî Eğitim Şûrası 

 

13-17 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen 17. Millî Eğitim Şûrasında eğitim 

sistemimiz, kademeler arası geçişler, yönlendirme ve sınav sistemi ile küreselleşme ve AB 

sürecinde Türk eğitim sistemi boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Şûrada, millî eğitimimizin 

sorunları ile ilgili görüşler demokratik bir ortamda dile getirilmiştir. 

 

İlköğretim 8. sınıf sonunda yapılan OKS kaldırılmalı, öğrenci başarısının, zihinsel ve 

sosyal gelişimlerinin izlenmesine yönelik rehberlik hizmetlerine, öğretmenler kurulu ile 

ailelerin kararına dayalı bir yöneltmeye ağırlık verilmelidir. Öğrencilerin öğrenme 

eksikliklerinin saptanması, öğrenme başarılarının artırılması ve öğretim hizmetinin 

geliştirilmesi amacıyla ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Yöneltme konusunda; iş gücü 

piyasasının beklentileri de göz önünde tutularak, meslek örgütlerinden yardım alınmalı, 4, 5, 

6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenciyi tanıma ve meslekleri tanıtmaya yönelik olarak ailelerle iş 

birliği içinde yapılmalıdır. Her ilköğretim okuluna rehber öğretmen görevlendirilmeli, 1, 2 

ve 3. sınıflarda sınıf öğretmenliği, 4 ve 5. sınıflarda dersler branş öğretmenliği olmalı, 

seçmeli ders sayısı artırılmalıdır. Rehberlik hizmetlerinden okulların yanında, yaşam boyu 

öğrenme kapsamında da yararlanılmalıdır. 
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Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilmeleri ve öğretmenlerin mesleki 

hazırlıkları için okulda kalma süreleri yeniden ayarlanmalı, özellikle taşımalı eğitim yapılan 

okullarda gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

Yönlendirme, rehber öğretmenler başta olmak üzere öğrenciler, veliler, öğretmenler, 

okul yöneticileri, meslek odaları, yerel yönetimler, resmî ve özel işverenler, yazılı ve görsel 

medyanın ortak çabaları ile gerçekleştirilmelidir. Mesleki ve teknik eğitimi seçen 

öğrencilerin ilgili kurumlarca ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi sağlanmalıdır. 

 

İlköğretim müfettişliği “Eğitim Müfettişliği” adı altında Bakanlık merkez teşkilatına 

bağlanarak yeniden yapılandırılmalıdır. Yeni düzenleme doğrultusunda “Eğitim 

Müfettişleri” yeni oluşturulacak çalışma merkezlerinde/bölgelerinde görevlendirilmeli, 

kendi içerisinde rehberlik ve denetim, soruşturma, okul öncesi ve özel eğitim gibi alanlarda 

uzmanlaşmalıdır. 

 

Genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin; alanları, ders 

ağırlıklarına göre yeniden belirlenmelidir. 

 

Okul türleri örgün eğitim ve uzaktan eğitimi kapsayacak şekilde aşağıdaki gibi 

yapılandırılmalı ve bu liselerin açılımları uzmanlardan oluşacak bir kurulca belirlenmelidir: 

 

a) Genel Akademik Liseler 

b) Mesleki ve Teknik Liseler 

 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında meslek dersleri öğretmenlerinin belirli 

sürelerle sanayi deneyimi edinmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

 

Aday öğretmen yetiştirilmesinde MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri, arasında 

sorumluluk ve yetki paylaşımı ayrıntılı ve somut olarak belirlenmelidir. Hizmet içi eğitim 

faaliyetleri, mesleğin tüm yeterlik alanlarını ve çalışanlarını kapsayacak şekilde 

düzenlenmelidir. 3797 sayılı Kanun’un 55’ inci maddesinde öngörülen “Millî Eğitim 

Akademisi” ne işlerlik kazandırılmalıdır. Eğitimin tüm kademelerinde öğretim elemanlarının 

ilgili oldukları öğretim düzeyinde ve kendi alanlarında görev yapmaları sağlanmalıdır. 

Öğretmen adaylarının seçiminde akademik başarının yanı sıra öğretmenlik mesleğinin 

gerektirdiği kişisel niteliklerin ölçülmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar 
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oluşturulmalı; bu kapsamda, öğretmenlik programlarına girişteki seçme süreci yeniden 

gözden geçirilmelidir. Öğretmen yetiştirme programları öğretmene, birey-çevre-toplum 

bağlantılarını kurmasını sağlayacak, toplumsal sorumluluklarını kazandıracak ve geliştirecek 

derslerle ilgili eksikliklerini tamamlamada yardımcı olmalıdır. YÖK tarafından 

üniversitelere gönderilen paket programlar; üniversite, MEB ve meslek örgütleri arasında iş 

birliği ile AB standartları da dikkate alınarak, eğitim ve toplum bilimleri bakış açısıyla 

yeniden düzenlenmelidir. Eğitim fakülteleri, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş 

birliği yapmalıdır. Eğitim fakültelerinin programları, öğrencilerin yaratıcılıklarını, düşünme 

becerilerini, yazılı ve sözlü anlatım güçlerini geliştirecek şekilde düzenlenmelidir. Eğitim 

fakültelerinde “eğiticinin eğitimi” konusuna mutlaka önem verilmelidir. Öğretmenlik bir 

uzmanlık mesleği olarak lisansüstü düzeyi kapsayacak bir eğitim programına bağlanmalıdır. 

Öğretmen yetiştirmede kaliteyi yükseltmek, eğitim ve toplum yaşamına katkı sağlamak 

amacıyla eğitim fakülteleri, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının yanı sıra üniversitelerin 

diğer fakülteleriyle de iş birliği yapmalıdır. Öğretmenler, yabancı dille iletişim becerilerini 

artırabilmeleri açısından desteklenmelidir. Öğretmenler, kendi kültür değer ve varlıklarından 

haberdar, farklı kültürleri algılamakta ve bu kültürlerle birlikte yaşama konusunda yeterli 

olmalı; kültürlerarası iletişim kurmada sorun yaşamamalıdır. Ayrıca, özellikle eğitim 

tarihimizin engin birikimini öğrenmeli, kendilerinde bir tarih bilinci oluşturmak için çaba 

harcamalıdırlar. Öğretimde niteliği yükseltmek üzere, eğitim ortamının paydaşlarının tümü 

için, sürekli eğitim olanakları artırılmalıdır. Öğretmenlerin zorunlu hizmet bölgelerinde 

çalışmalarını teşvik edici düzenlemeler yapılmalıdır. Göreve yeni başlayan öğretmenler, 

atandıkları ilin sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri göz önünde bulundurularak 

oryantasyon eğitimine tabi tutulmalıdır. 

 

Veli, öğretmen ve yönetici görüşmelerini sıklaştırmak, ilişkileri sıcak bir duruma 

getirmek ve aynı zamanda öğrencinin olumlu yaklaşımını sağlamak adına, okul içi ve okul 

dışı sosyal etkinliklere geniş yer verilmeli; öğretmen, öğrenci, yönetici ve veli sık sık ortak 

etkinliklerde yer almalıdır. Okul aile birliklerinin köy, ilçe, il ve ülke düzeyinde birleşerek 

örgütlenmesi için teşvik edici düzenlemeler yapılmalıdır. Öğretim sürecini izlerken, sistemin 

girdileri üzerine yapılan istatistik çalışmalarından daha doğru ve verimli yararlanılabilmesi 

için konu uzmanları istihdam edilmelidir. Tüm eğitim kademelerinde niteliğin belli 

standartlara göre denetlenmesini sağlamak amacıyla niteliği değerlendirme (akreditasyon) 

çalışmaları yapılmalıdır. Bu kapsamda iç ve dış denetim boyutları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Her okulda, öğrencilerin boş zamanlarında, kendi belirledikleri sosyal 

etkinlikleri yürütmek üzere, eğitim materyali ile donatılmış çalışma alanları bulunmalı ve bu 



9 
 

alanların etkin kullanımı sağlanmalıdır. Okul sisteminde tüm paydaşlar arasında yönetişime 

ve yatay ilişkilere dayalı yetki ve sorumluluk dengesi kurulmalıdır. Eğitimin her 

kademesinde Türkçenin öğretimine önem verilmelidir. “e-öğrenme” yaygınlaştırılmalı; 

İnternet üzerinden öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve kullanılması eğitimin tüm 

paydaşları için özendirilmelidir. Öğrenci niteliğini artırmak amacıyla bölgeler arası 

farklılıklar dikkate alınmalı, bölgelere ait sosyal, ekonomik ve kültürel yapının eğitim 

yöneticileri ve öğretmenler tarafından iyice tanınması sağlanmalıdır. Ortak dersler ve alan 

derslerinin ağırlıkları, bilimsel verilere göre yeniden belirlenmeli ve bu derslerin 

içeriklerinin birbirinin alanına girmemesine özen gösterilmelidir. Zorunlu eğitimin 12 yıla 

çıkarılması için çalışmalara başlanmalı, bunun için gerekli alt yapı hazırlık çalışmaları 

hızlandırılmalıdır. Medyanın eğitim bağlamında sorumlulukları olduğu dikkate alınmalı ve 

kitle iletişim araçlarından “yaygın eğitim ortamı” olarak yararlanmanın yolları aranmalı ve 

bu çalışmalar teşvik edilmelidir. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı 2007-2013 Çalışma Planı 

 

Kamu reformu bağlamında yapılan çalışmaların bir sonucu olarak performansa 

dayalı denetim yaklaşımının benimsenmesi sebebiyle, 9. Kalkınma planındaki hedeflerin 

belirlenen sürede ve nitelikte sonuçlandırılabilmesi amacıyla, söz konusu planda yer alan ve 

Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmesi öngörülen tedbir maddelerinin uygulanması için 

“2007-2013 MEB Çalışma Programı” hazırlanmıştır. 

 

2007-2013 MEB Çalışma Programı, Hukuki ve Kurumsal düzenlemeler, Eğitim 

Programları, Öğretim Yöntemleri ve Ders Araç-Gereçleri, Öğrencilere Yönelik Hizmetler, 

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Araştırma ve Projeler, 

Yapım-Onarım Donatım, Sürekli Eğitim, Uluslararası İlişkiler ile Diğer çalışmalara ilişkin 

uygulama alanlarını içermektedir.  

 

Eğitim sisteminin, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere, yasam 

boyu eğitim yaklaşımıyla ele alınması, sistemin etkinliği, erişebilirliği, özel kaynakların, 

eğitimde fırsat eşitliğine imkân sağlayacak şekilde güçlendirilerek yönlendirilmesi ve kamu 

kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanılmasının sağlanması, eğitim 

sisteminin etkinliğinin artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, 

öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi amacıyla 

eğitim sistemi sınav odaklı yapıdan kurtarılarak objektif ve süreç odaklı değerlendirme 
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sisteminin geliştirilmesi, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması, ortaöğretimde yatay ve dikey 

geçişlere imkân veren, etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmetini sunan bir yapıya 

kavuşturulması için çalışmalar planlanmıştır.  

 

Öğretim programlarındaki ve eğitim yöntemlerindeki değişiklikler dikkate alınarak 

öğretmen yeterliliklerinin sürekli olarak geliştirilmesi, gereken yeterliliklerin 

kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde etkin yöntemlerin uygulanması. 

 

Öğrenci ve kursiyerlerde girişimcilik ruhunun gelişmesini sağlayıcı düzenleme ve 

çalışmalar yapılması. Toplumda yasam boyu öğrenim anlayışının benimsenmesi amacıyla 

eğlenme dahil, yaygın eğitim imkânlarının geliştirilmesi. Eğitim programlarıyla teknoloji 

öğretimine ve Ar-Ge’ye yatkın iş gücü yetiştirilmesinin sağlanması. Eğitimde ulusal ve 

uluslararası boyutta durum belirleme çalışmalarının yapılması. Kalabalık sınıf mevcutları 

düşürülerek, ikili eğitim uygulamasının azaltılması. Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin 

kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım imkânlarının geliştirilmesi. Eğitimde bilgi 

teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve etkin hâle getirilmesi. Bilgi toplumuna 

geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan insan gücü yetiştirilebilmesi için yabancı dil öğretiminin 

etkinleştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasını sağlayacak 

yöntemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Okulda süreç yönetimi modelinin 

hazırlanması. Kişilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan ve hayata hazırlayan 

etkin bir rehberlik ve yönlendirme sisteminin geliştirilmesi. 

 

Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme 

yeteneği gelişmiş, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, özgürlükçü millî ve 

manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş 

uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata 

değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanının yetiştirilmesi 

amacı doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması.  

 

Eğitimde kalitenin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, yenilikçiliği ve 

araştırıcılığı esas alan öğretim programlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması, öğrencilerin 

bilimsel araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilmesi, eğitim kurumlarında kalite güvence 

sisteminin kurulması, kalite standartlarının belirlenerek yaygınlaştırılması, eğitim 

kurumlarının yetkileri ve kurumsal kapasiteleri artırılarak, performans öğretimine dayalı bir 

modelin geliştirilmesi. 
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Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısının eğitim yazılımları öncelikli 

olmak üzere güçlendirilmesi, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanımın 

sağlanması. 

 

Mesleki ve Teknik eğitim mezunlarının, güncel bilişim teknolojileri kullanılarak 

izlenmesi, verilen eğitimin hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenmesi ve eğitim 

programlarının güncelliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması. Değişen ve 

gelişen ekonomi ile iş gücü piyasasının gerekleri doğrultusunda kişilerin istihdam 

becerilerini artırmaya yönelik yasam boyu öğrenim stratejisinin geliştirilmesi. İş gücü 

piyasasına ilişkin bilgi sistemleri geliştirilmesi, eğitim ve iş gücü piyasasının daha esnek bir 

yapıya kavuşturulması, istihdamın ve iş gücü verimliliğinin artırılması için, yasam boyu 

eğitim stratejisi dikkate alınarak önceden belirlenmiş ihtiyaç dökümüne bağlı olarak 

ekonominin talep ettiği alanlarda insan gücü yetiştirilmesi. Mesleki eğitim sisteminde, 

öğrencilere ekip hâlinde çalışabilme, karar verebilme ve sorun çözebilme, sorumluluk 

alabilme. 

 

Konu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

1. Öğretmenlerin Ders Konularına Uygun Ortam Hazırlama Durumları, Ferhan 

Çoksak, Yüksek Lisans Tezi, 2006, Yök Tez No:185164. 

 

Eğitim-öğretim sürecinin kilit noktası olan öğretmenlerin konulara uygun dersi 

planlamaları, sınıf ortamını düzenlemeleri ve materyal hazırlamadaki yeterliliklerini ortaya 

koymak amacıyla yapılan araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma anketi, 

Burdur ve Isparta illeri merkezindeki toplam 26 ilköğretim okulu 2. kademede görev yapan 

297 branş öğretmenine uygulanmıştır. 

 

Araştırmada aşağıdaki sonuç ve öneriler dikkat çekici bulunmuştur. 

 

Öğretmenler ders hazırlığı yaparken, literatür taranmasına, materyal hazırlanmasına, 

konu anlatımında uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine, derslik fiziki mekanının doğru 

seçimine, derslerin işlenişinde başından sonuna kadar dikkatlerin dağılmamasına özen 

gösterilmelidir. 
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Hazırlanan materyallerde, ders kitabının en önemli materyal olduğu göz önünde 

bulundurularak, gerçek hayatı yansıtmasına, amaca uygun hedef ve davranış seçimine, 

eleştirisel düşünmeye yönelik olmasına, Öğrenmeye yönelik gerçek ve görsel materyallerin 

hazırlanmasına, renk uyumuna özen gösterilmesine ve yeniden kullanılabilir olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

Öğrencilerin materyal hazırlığına, katılımlarının üst düzey tutulmasına, mümkünse 

bütün duyu organlarına hitap etmesine, ilgi çekicilik, farklı öğrenme stillerine de dikkat 

edilerek materyal seçimi yapılmalıdır. 

 

İşlenecek konuya göre yöntem seçilmeli ve öğretim zamanı belirlenmeli, mümkünse 

güncel yöntem teknik ve materyaller kullanılmalı, ilk derslerde öğrenci katılımını esas alan 

aktivite ve teknikler kullanılmalı, aralarda fıkra ve espri yapılmalıdır. 

 

Ders anlatımında öğretmen masasının her öğrenciye hakim ancak onların içerisinde 

yer almasına, sınıf düzeni ve sıraların yerleşimine, sınıfın ısı, ışık, havalanmasına özen 

gösterilmeli, öğrencilerin yaş grubuna da dikkat ederek problemli ve/veya engellilere ön 

sıralarda yer verilmeli, görsel materyallerden yararlanılmasına dikkat edilmeli, böylece konu 

belirli bir düzen içerisinde anlatılmalıdır. 

 

2. Sınıf Öğretmenlerinin Ders Sürelerine İlişkin Görüşleri, Cemal Bıyıklı, Yüksek 

Lisans Tezi, 2000, Yök Tez No:98624. 

 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen 

bilgisi derslerine ayrılan süre içerisinde uygulanıp uygulanmadığına ilişkin sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek, eğer bu derslere ayrılan süre yeterli değilse bu 

duruma sebep olan faktörleri ortaya çıkarmaktır. Ankara ilinde 50 ilköğretim okulunda 206 

sınıf öğretmenine anket uygulanmıştır. 

 

Araştırmada aşağıdaki sonuç ve öneriler dikkat çekici bulunmuştur. 

İlköğretim 5. sınıftaki Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi 

programlarının süreleri yeterli değildir. Bu durumda en çok öğrencilerle ilgili faktörler, 

öğretmenlerin kullandıkları yöntem ve teknikler, sınıf ortamı ve araç-gereç ile ilgili 

faktörler, program içeriğinin fazla olması, okul yönetimi ile ilgili faktörlerin etkili olduğu 

düşünülmektedir.   
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Araç-gereç eksikliği, programın süresini olumsuz etkilemektedir. Teneffüs 

aralarından sonra öğrencilerin derse çabuk girip adaptasyonunu sağlamak için nöbetçi 

öğrenciler görevlendirilebilir. Eğitimde veli, öğrenci öğretmen üçgeni daha aktif hale 

getirilmelidir. Öğretmenlerin derslere planlı girmelerinin sağlanması gerekir. Programlar 

gereksiz konulardan ve tekrarlardan ayıklanmalıdır. Öğretim yılı tatillerini daha kısa süreli 

ve adet olarak fazla yapmak daha faydalı olabilir. Hedef ve davranışların belirlenmesi, 

öğrenme-öğretme sürecinin etkili olarak uygulanması ve değerlendirmelerin nitelikli olarak 

yapılabilmesi; çoklu zeka, kritik düşünce, eleştirisel düşünce vb. sistemlerin sınıf 

ortamlarına adapte olması için derslerin zamanını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile ilgili 

çalışmalar yapılamalıdır. 

 

3. Sınıfta Ders Zamanının Yönetimi, Cumhur Şaktanlı, Yüksek  Lisans Tezi, 2001, 

Yök Tez No:108916. 

 

Araştırmanın amacı, öğretme ve öğrenme sürecinde ders zamanın etkili ve verimli 

kullanılması için sorunları irdelemek ve çözüm önerileri getirmektir. Araştırmada tarama 

yöntemi kullanılarak, Eskişehir ilinde görev yapan 25 ilköğretim müfettişi ile 53 ilköğretim 

okulunda görev yapan yöneticilere anket uygulanmıştır. 

 

Araştırma sonuçları, öğretmenlerin ders zamanının yönetimi konusunda genelde 

yeterli olmadıklarını göstermiştir. Öğretmenler, sınıfın psikolojik atmosferinin 

yönetilmesinde yetersizdirler, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere gereken ölçüde ve doğru 

zamanda yardım sağlanamaması, çabuk öğrenen öğrencilere gereken fırsatların 

sağlanamaması gibi sınıf ortamında dersin akışını engelleyici arzu edilmeyen durumlar 

ortaya çıkmaktadır. Zaman kayıplarına neden olan etmenler, öğrencilerden eğitim ortamının 

fiziksel ve psikolojik özelliklerinden, gereksiz yönetsel görevlerden, öğretmenlerden vb. 

sebeplerden kaynaklanmaktadır.  

 

Bu durumların ortadan kaldırılması geniş ölçüde öğretmenin mesleki duyarlılığı ve 

yeterliliği ile ilgilidir. Bunun için mesleki oturumlar (söyleşi, seminer, konferans, forum, 

beyin fırtınası) aracılığı ile bir araya gelinmesi, hem hizmet öncesi ve hem de hizmet içi 

eğitim programları ile etkili ve verimli ders zamanının yönetimi konularında öğretmenlerin 

kendilerini geliştirmelerine olanak tanınmalıdır. 
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4. Meb. Earged Tarafından Yürütülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 

(Piza)’Nın Türkiye Bölümü, 2006 Yılı Araştırması.  

 

2006 yılı araştırması; 30 OECD üyesi ülke olmak üzere toplam 57 ülkede 

gerçekleştirilmiştir. İlköğretim öğrencilerine yönelik 3 temel alanda, Matematik, Fen Bilgisi 

ve Okuma becerilerini günlük hayatta kullanma yeterlikleri ölçülmüştür. Türkiye 57 ülke 

arasında matematikte 41. sırada, Okumada 37. sırada, Fen Bilgisinde 43. sırada yer 

almaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yapılan bu araştırmaya göre 

ülkemizde eğitim gören ilköğretim öğrencilerinin seviyelerinin istenen düzeyde olmadığı, 

hatta istenmeyen düzeyde olduğu bir gerçektir. Bu yönüyle araştıran, bilen, düşünen, bilgiye 

erişebilen aldığı bilgiyi günlük hayatta kullanabilen nesillerin yetiştirilmesi için öğrencilerin 

ders içerisinde daha aktif olduğu sistemler devreye sokulmalıdır.  

 

1.2. Araştırmanın Problemi 

 

İlköğretim ve ortaöğretimde öğrenme-öğretme faaliyetleri içerisinde öğrenci 

eğitimini belki de en fazla etkileyen faktör olan öğretmenlerin sınavlar hariç dersleri nasıl 

işledikleri konusu bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

 

1.3. Araştırmanın Amacı 

 
Bu araştırmanın genel amacı, okul yapısı içerisinde en önemli faktörlerden biri olan 

öğretmenlerin, dersi ne derecede etkin işlediği sorusuna aranan cevap bu araştırmanın temel 

amacıdır. Araştırmayla, bu temel amaca yönelik soruya tüm yönleri ile cevap aranacak, 

sorunlar, problemler ve çözüm önerileri irdelenecektir.  

  

Bu genel amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

Ders saatlerinin etkin işlenilmesi konusunda; 

           1. İlköğretim öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 

           2. Genel ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 

           3. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 

           4.İlköğretim öğretmenleri, genel ortaöğretim öğretmenleri ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı ilişki ve/veya anlamlı fark var mıdır? 
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1.4. Araştırmanın Önemi 

 

Araştırma, öğretmenlerin dersleri ne şekilde işlediği, hangi etkinliklere ne kadar 

zaman ayırdıkları konusuna cevap vereceği varsayıldığından önemlidir. 

 

Araştırma, öğretmenlerin derse hazırlanmak için hangi yollara başvurduklarını ortaya 

çıkarması bakımından önemlidir. 

 

Araştırma, öğretmenlerin dersi işlemek için hangi yöntemleri kullandıklarını ve 

bunlar için ayırdıkları zamanı ortaya koyması bakımından önemlidir. 

 

Araştırma, ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 

arasında anlamlı ilişki ve anlamlı farkı vurgulaması, fark varsa hangi ikili gruplar arasında 

fark olduğunun tespit edilmesi açısından önemlidir. 

 

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Araştırma, 2006-2007 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim, 

genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim okulları ile sınırlıdır. 

Araştırma,  

 İlköğretim okullarında görev yapan ilköğretim öğretmenleri ile, 

 Genel ortaöğretim okullarında görev yapan kültür dersleri öğretmenleri ve 

branş öğretmenleri ile, 

 Mesleki ortaöğretim okullarında görev yapan kültür dersleri ve meslek dersleri 

öğretmenleri ile sınırlıdır. 

Araştırma, örneklem kapsamına alınan illerle sınırlıdır. 
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1.6. Araştırmanın Sayıltıları 

 
1. Araştırma kapsamındaki öğretmenler ankete verdiği cevaplarda gerçek görüş ve 

düşüncelerini belirtmişlerdir. 

 

2. Araştırma kapsamına alınan ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

okullarıyla ilgili örneklemler evreni temsil etmektedir. 

 

3. Anketler, örneklem grubuna uygulanmadan önce pilot uygulamayla test edilerek 

gerekli düzeltmeler yapıldığı için araştırma amacına uygundur ve güvenirliği yüksektir. 



17 
 

BÖLÜM – 2 

YÖNTEM 
 

 Bu bölümde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim, genel ortaöğretim ve 

mesleki ortaöğretim okullarında eğitim veren öğretmenlerin sınavlar hariç genel olarak bir 

dersi işlerken, ders saatini ne şekilde etkin ve verimli değerlendirdiği konusunda 

araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri kaynakları, verilerin nasıl elde edildiği, 

verilerin işlenmesi ve araştırmada kullanılan istatistik teknikleri açıklanmaktadır. 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

 
 Araştırmada, eğitimle ilgili yazılı kaynaklar taranmıştır. Bu yönüyle araştırma 

belgesel tarama türünden bir çalışmadır. Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim, 

genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim bünyesindeki öğretmenlerinin konuya ilişkin görüş 

ve değerlendirmeleri, geliştirilen anketle alınmıştır. Bu yönüyle araştırma betimsel 

niteliktedir. Araştırma, model bakımından belgesel tarama ve betimsel bir nitelik 

taşımaktadır. 

 

2.2. Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi 
 
 Bu araştırmanın bir evreni ve bu evreni temsil eden bağımsız bir örneklem grubu 

vardır. 

2.2.1. Evren 

 Bu araştırmanın evrenini, 2005-2006 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı Türkiye genelindeki ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve meslek liselerinde 

görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgeden sosyo-ekonomik 

düzeylerine göre her bölgeden 2 il, toplam 14 il tespit edilmiştir. Bu illerde bulunan 

ilköğretim okulları, genel lise, ve meslek liseleri kapsama alınmıştır. Meslek liseleri 

türünden; endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, imam hatip lisesi ve 

sağlık meslek liseleri kapsam dahiline alınmıştır. Belirlenen illerde bu okul türlerinin 

tamamının olmasına dikkat edilerek il seçimi yapılmıştır. Bu verilere ilişkin öğretmen evreni 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 2.2.1.Öğretmen Evreni 

İLLER 

İl
kö
ğr

et
im

 

G
en

el
 O

rt
aö
ğr

et
im

 Mesleki Ortaöğretim 

E
rk

ek
 T

ek
ni

k 

K
ız

 T
ek

ni
k 

T
ic

ar
et

 T
ur

iz
m

 

D
in

 Ö
ğr

et
im

i 

Sa
ğl
ık

 İş
le

ri
 

ADANA 10544 2641 1186 385 309 141 95
AĞRI 2384 324 85 30 39 37 27
ANKARA 23691 7123 2920 2131 1410 464 550
BALIKESİR 5909 1642 720 414 318 188 125
ISPARTA 2386 680 357 149 140 93 61
İSTANBUL 44537 11143 4031 2166 2706 1249 197
İZMİR 18242 5327 2175 1039 1053 177 219
KİLİS 717 121 62 48 33 28 14
MALATYA 5021 1476 442 167 101 128 66
NİĞDE 2563 418 225 111 101 64 39
ORDU 4126 846 343 179 286 192 58
ŞANLIURFA 7723 994 221 153 67 116 31
TRABZON 4941 1301 526 218 218 187 162
UŞAK 1957 422 178 142 86 45 42
SEÇİLEN İLLERİN 
TOPLAMLARI 134741 34458 13471 7332 6867 3109 1686

TÜRKİYE TOPLAMLARI 364506 86747 35514 17345 16322 9099 4794
 

ÇALIŞMA EVRENİ SEÇİLEN İLLER 
TOPLAMI 

TÜRKİYE 
TOPLAMI 

İLKÖĞRETİM  134741 364506

GENEL ORTAÖĞRETİM  34458 86747

MESLEKİ ORTAÖĞRETİM  32465 83074
İLKÖĞRETİM, GENEL-MESLEKİ 
ORTAÖĞRETİM  201664 534327

Kaynak: http://www.meb.gov.tr/Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim - 2006-2007 Detay Ek 
Dosya 
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2.2.2. Örneklem  

 
 Örnekleme alınan illerde her okul türüne göre uygulanacak anket sayıları iller ve 

okul türleri olarak çapraz tablolanmış, illere ve okul türlerine göre öğretmen sayıları dikkate 

alınarak tabakalamalı örneklem yolu ile uygulanacak anket sayıları belirlenmiştir. Bir ilde ve 

bir okulda ve/veya bir okul türünde uygulanacak anket sayısı en az 5 ve en fazla 20 olarak 

belirlenmiştir. İllerde bir okul türündeki öğretmen sayısının çokluğu ile doğru orantılı olarak 

birden fazla okul tespiti yapılmış ve buna göre uygulanacak anket sayıları tespit edilmiştir. 

İllerde uygulanacak anketler için okulların seçimleri il millî eğitim müdürlüklerine 

bırakılmıştır. Okulların belirlenmesinde, sosyo-ekonomik düzeye dikkat edilerek homojen 

dağılım yapılmasına özen gösterilmesi istenmiştir. Bu çerçevede evrendeki öğretmen sayısı 

dikkate alınarak 1115 öğretmene anket uygulanması planlanmıştır. Anket gönderilen 

öğretmen sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.2.2. Öğretmen Örneklemi 

ANKET UYGULANACAK ÖĞRETMEN SAYILARININ 
 OKUL TÜRLERİNE VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI 

İLLER 

OKUL TÜRÜ 

İL
 T

O
PL

A
M

L
A

R
I 

En
d.

 M
es

. L
ise

si 

K
ız

 M
es

. L
ise

si 

Ti
ca

re
t M

es
. L

ise
si 

İm
am

 H
at

ip
 L

ise
si 

Sa
ğl
ık

 M
es

. L
ise

si 

G
en

el
 L

ise
 

İlk
öğ

re
tim

 O
ku

lu
 

ADANA 10 5 5 5 5 15 (2)* 40 85
AĞRI 5 5 5 5 5 5 15 45
ANKARA 20 15 10 5 5 (2)* 30 (5)* 100 185
BALIKESİR 5 5 5 5 5 10 20 55
ISPARTA 5 5 5 5 5 5 15 45
İSTANBUL (2)* 25 15 15 10 5 (2)* 40  (5)* 100 210
İZMİR 15 5 5 5 5 (2)* 30 (4)* 80 145
KİLİS 5 5 5 5 5 5 5 35
MALATYA 5 5 5 5 5 10 20 55
NİĞDE 5 5 5 5 5 5 15 45
ORDU 5 5 5 5 5 5 20 50
ŞANLIURFA 5 5 5 5 5 5 (2)* 35 65
TRABZON 5 5 5 5 5 10 20 55
UŞAK 5 5 5 5 5 5 10 40
Okul Türlerine Göre Toplam 120 90 85 75 70 180 495 1115
*Adana;  
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2 ilköğretim okulu x 20 anket = toplam 40 anket, 

*Ankara;  

2 genel lise x 15 anket = toplam 30 anket,  

5 ilköğretim okulu x 20 anket = toplam 100 anket, 

*İstanbul; 

2 EML. x 12-13 anket = toplam 25 anket,  

2 genel lise x 20 anket = toplam 40 anket,  

5 ilköğretim okulu x 20 anket = toplam 100 anket, 

*İzmir;  

2 genel lise x 15 anket = toplam 30 anket,  

4 ilköğretim okulu x 20 anket = toplam 80 anket, 

*Şanlıurfa; 

2 ilköğretim okulu x 17-18 anket = toplam 35 anket, 

 

Diğer kutulardaki anket sayıları her okul türü için 1 okulun tespit edildiğini ve her 

okulda uygulanacak anket sayısını gösterir. 

 

Örnek: İstanbul’da, toplam 210 öğretmene, Ankara’da, toplam 185 öğretmene anket 

uygulanması planlanmıştır. 

 

2.3. Araştırmanın Veri Çözümleme Yöntemleri  

 

 Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada 

tespit edilen amaçlara yönelik toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli 

istatistiksel çözümlemeler için SPSS 13.0 (The Statistical Packet for The Social Sciences) 

paket programından yararlanılmıştır. Bu yolla frekans-yüzde, aritmetik ortalama, standart 

sapma, varyans analizi, fark testi  ve buna bağlı Scheffe testi kullanılmıştır. 
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BÖLÜM – 3 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 
Araştırma bulguları iki alt bölüm olarak verilmiştir. Birinci bölümde öğretmenlerin 

kişisel bilgileri, ikinci bölümde ise ders saatlerinin etkin kullanımı hakkında öğretmenlerin 

görüşleri verilmiştir. 

 

3.1. Öğretmenlerin Kişisel Bilgileri Ve Görüşleri 

 

3.1.1. Bölgelere Göre Öğretmenler 

 

 Tablo 3.1.1’te öğretmenlerin görev yerlerinin bölgelere göre dağılımına yer 

verilmiştir.  

 
Tablo 3.1.1. Öğretmenlerin Bölgelere Göre Dağılımı 

Bölgeler 
Öğretmenler 

f % 
1.Marmara 258 23,4
2.İç Anadolu 222 20,1
3.Ege 185 16,7
4.Akdeniz 133 12,1
5.Güney Doğu Anadolu 120 10,9
6.Doğu Anadolu 100 9,1
7.Karadeniz 85 7,7
Toplam 1103 100,0

 

 Tablo 3.1.1. incelendiğinde anket uygulanan öğretmenlerin % 23,4’ünün Marmara, 

% 20,1’inin İç Anadolu, % 16,7’sinin Ege, %12,1’inin Akdeniz bölgesinde görev yaptıkları 

anlaşılmaktadır.  

 

 Örneklem/Evren oranına göre anket uygulanan öğretmenlerin yoğunluğunun 

Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde görev yaptıkları anlaşılmaktadır. 
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3.1.2. İllere Göre Öğretmenler 

 
 Öğretmenlerin görev yerlerinin illere göre dağılımına tablo 3.1.2’te yer verilmiştir.  

 
Tablo 3.1.2.Öğretmenlerin İllere Göre Dağılımı 

İller  
Öğretmenler 

f % 
1.İstanbul 203 18,4
2.Ankara 177 16,0
3.İzmir 145 13,1
4.Adana 87 7,9
5.Şanlı Urfa 85 7,7
6.Balıkesir 55 5,0
7.Malatya 55 5,0
8.Ordu 50 4,5
9.Isparta 46 4,2
10.Ağrı 45 4,1
11.Niğde 45 4,1
12.Uşak 40 3,6
13.Kilis 35 3,2
14.Trabzon 35 3,2
Toplam 1103 100,0

 
 Tablo 3.1.2 incelendiğinde anket uygulanan öğretmenlerin % 18,4’ünün İstanbul, 

 % 16,0’ının Ankara, % 13,1’inin İzmir’de görev yaptıkları görülmektedir.  

 

3.1.3. Okul Türlerine Göre Öğretmenler 

 
Tablo 3.1.3.Öğretmenlerin Okul Türlerine Göre Dağılımı 

Okul Türleri 
Öğretmenler 

f % 
1.İlköğretim 468 42,5
2.Mesleki ortaöğretim 393 35,6
3.Genel ortaöğretim 207 18,7
4. Boş/Geçersiz 35 3,2
Toplam 1103 100,0

 

 Öğretmenlerin görev yaptıkları okulların türlerine göre dağılımına Tablo 3.1.3’te yer 

verilmiştir.  
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 Tablo incelendiğinde öğretmenlerin % 42,5’inin ilköğretim, % 35,6’sının mesleki 

ortaöğretim, % 18,7’sinin genel ortaöğretimde görev yaptıkları anlaşılmaktadır.  

 

3.1.4. Alanlarına Göre Öğretmenler 

 
 Öğretmenlerin alanlarına (branşları) göre dağılımı Tablo 3.1.4’te yer almaktadır.  

 

Tablo 3.1.4. Öğretmenlerin Alanlarına (Branşlarına) Göre Dağılımı 

Alanlar (Branşlar) 
Öğretmenler 

f % 
1. Branş öğretmeni 367 33,3
2. Sınıf öğretmeni 250 22,7
3. Genel kültür dersleri öğretmeni 235 21,3
4. Meslek dersleri öğretmeni 216 19,6
5. Boş/Geçersiz 35 3,2
Toplam 1103 100,0

 
 Tablo incelendiğinde öğretmenlerin % 33,3’ünün branş öğretmeni, % 22,7’sinin sınıf 

öğretmeni, % 21,3’ünün genel kültür dersleri öğretmeni, % 19,6’sının meslek dersleri 

öğretmeni olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.  

 

3.1.5. Genel Sınavlar Hariç Bir Derste Etkinliklere Ayrılan Süreler 

 
 Genel sınavlar hariç 40 dakikalık bir dersin işlenişine Tablo 3.1.5’te belirtilen 

etkinlikler ve bunlar için ayrılan süreler görülmektedir.  

 

 Tablo incelendiğinde öğretmenler; 40’(dakika)’lık bir dersin % 39,5’ini konu 

anlatımı ve etkinlikleri uygulamak, % 12,2’sini öğrencilerden gelen soruları cevaplamak, 

%11,2’sini bir önceki dersi tekrar etmek, % 10,2’sini ödevleri kontrol etmek, % 8,8’ini ders 

sonunda kısa tekrar etmek, % 8,5’ini ise değerlendirme yapmak için harcamaktadırlar. 
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Tablo 3.1.5. Genel Sınavlar Hariç Öğretmenlerin 40 Dakikalık Bir Dersi Kullanmaları 

    Etkinlikler 

Öğretmenlerin Görüşlerine 
Göre Etkinliklere Ayrılan 

Süreler 
f % 

1. Konu anlatımı ve etkinlikleri uygulamak 435 39,5
2. Öğrencilerden gelen soruları cevaplamak 135 12,2
3. Bir önceki dersi tekrar etmek 124 11,2
4. Ödevleri kontrol etmek 113 10,2
5. Ders sonunda kısa tekrar etmek 97 8,8
6. Değerlendirme yapmak 93 8,5
7. Yoklama almak 50 4,5
8. Sınıf defterini imzalamak 36 3,3
9. Diğer uygulamalar 20 1,8
Toplam 1103 100,0

 
   

3.2. Ders Saatlerinin Etkin Kullanımı Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri 

 

3.2.1. Öğrencilerin Derse Hazır Gelmelerinin Kontrolü 

 

Tablo 3.2.1’de öğrencilerin derse hazır gelmelerinin ne derecede kontrol edildiğine 

ilişkin ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşlerine yer 

verilmiştir. 

 

Tablo incelendiğinde öğrencilerin derse hazır gelmelerini ilköğretim öğretmenlerinin 

% 48,7’si “çoğu zaman”, % 41,7’si “her zaman”, genel ortaöğretim öğretmenlerinin            

% 43,6’sı  “çoğu zaman”, % 39,6’sı “her zaman”, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin       

% 45,8’i  “çoğu zaman”, % 41,2’si “her zaman” kontrol ettiklerini ifade etmektedirler. 
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Tablo 3.2.1. Öğrencilerin Derse Hazır Gelme Durumunu Kontrol Etmek 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 191 41,7 80 39,6 162 41,2
Çoğu zaman 223 48,7 88 43,6 180 45,8
Ara sıra 44 9,6 34 16,8 48 12,2
Hiç bir zaman 0 0,0 0 0,0 3 0,8
Toplam 458 100,0 202 100,0 393 100,0
Art. Ort. 3,32 3,23 3,27 
Std. Sap. 0,641 0,718 0,700 

       X2 =  12,219                            SD =  6                             p= 0,057 

       F  =  1,406                               p    = 0,246 
 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,32, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,23 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ise 3,27’dir. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinin 0,641, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,718 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,700’dür. Her 

üç grubun görüşlerinin kendi içinde birbirine yakın derecelerde özdeş olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0,05 düzeyinde yapılan Pearson ki-

kare testi sonucuna göre gruplar arasında eşit düzeye yakın oranda bir uyuma rastlanmıştır 

(X2 =12,219, p=0,057). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans testi sonucuna göre ise 

görüşler arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır (F=1,406, p=0,246). 

 

Elde edilen verilere göre; “çoğu zaman” ve “her zaman” seçeneği olumlu kabul 

edilirse ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ortak görüşle 

öğrencilerin derse hazır gelme durumunu kontrol etmektedirler. 
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3.2.2. Günlük Plan Hazırlığı 

 

Öğrencilerin yeterliliklerine dikkat ederek günlük plan hazırlama konusunda 

ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşlerine tablo 

3.2.2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 3.2.2. Öğrencilerin Yeterliliklerine Dikkat Ederek Günlük Plan Hazırlamak 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 188 40,7 68 34,0 160 40,7
Çoğu zaman 250 54,1 114 57,0 198 50,4
Ara sıra 21 4,6 15 7,5 31 7,9
Hiç bir zaman 3 0,6 3 1,5 4 1,0
Toplam 462 100,0 200 100,0 393 100,0
Art. Ort. 3,35 3,24 3,31 
Std. Sap. 0,598 0,650 0,658 

         X2 =  8,393                              SD =  6                             p= 0,211 

         F  =  2,271                               p    = 0,104 
 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 54,1’i “çoğu zaman”, % 40,7’si 

“her zaman”, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 57,0’ı  “çoğu zaman”, % 34,0’ı “her 

zaman”, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 50,4’ü  “çoğu zaman”, % 40,7’si “her 

zaman” öğrencilerin yeterliliklerine dikkat ederek plan hazırladıklarını ifade etmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,35, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,24, mesleki ortaöğretim öğretmenleri 3,31 ile “çoğu 

zaman” seçeneğinin biraz üzerinde görüş belirttikleri anlaşılmaktadır. 

 

Her üç grubun standart sapması ilköğretim öğretmenlerinin 0,598, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin 0,650 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,658’dir. Gurup görüşlerinin 

kendi içlerinde birbirine yakın derecelerde özdeş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

(Pearson) testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmıştır (X2 =8,393, p=0,211). 
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Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır (F=2,271, p=0,104). 

 

Elde edilen verilere göre; “çoğu zaman” ve “her zaman” seçeneği olumlu kabul 

edilirse ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ortak görüşle; 

öğrencilerin yeterliliklerine dikkat ederek plan hazırlamaktadır.  

 

3.2.3. Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Uygun Plan Hazırlama 

 

Öğrencilerin öğrenme stillerine dikkat ederek plan hazırlama konusunda ilköğretim, 

genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşlerine Tablo 3.2.3’te yer 

verilmiştir. 

 

Tablo 3.2.3. Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Dikkat Ederek Plan Hazırlamak 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 158 34,3 58 29,3 125 32,8
Çoğu zaman 248 53,9 118 59,6 207 54,3
Ara sıra 51 11,1 20 10,1 42 11,1
Hiç bir zaman 3 0,7 2 1,0 7 1,8
Toplam 460 100,0 198 100,0 381 100,0
Art. Ort. 3,22 3,17 3,18 
Std. Sap. 0,658 0,638 0,693 

         X2 =  4,676                              SD =  6                             p= 0,586 

         F  =  0,513                               p    = 0,599 
 

İlköğretim öğretmenlerinin % 53,9’u “çoğu zaman”, % 34,3’ü “her zaman”, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 59,6’sı  “çoğu zaman”, % 29,3’ü “her zaman”, mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 54,3’ü  “çoğu zaman”, % 32,8’i “her zaman” öğrencilerin 

öğrenme stillerine dikkat ederek plan hazırladıklarını ifade etmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,22, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,17, mesleki ortaöğretim öğretmenleri 3,18 ile “çoğu 

zaman” seçeneğinin üzerinde görüş belirtikleri anlaşılmaktadır. 
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Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinin 0,658, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,638 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,693’tür. Her üç 

grubun görüşlerinin kendi içinde birbirine yakın derecelerde özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında yapılan ki-kare testine göre 0.05 

düzeyinde bir uyuma rastlanmıştır (X2 =4,676, p=0,586). 

 

Grup görüşleri arasında yapılan tek yönlü varyans analizi sonucuna göre 0.05 

düzeyinde anlamlı bir farka rastlanmamıştır (F=0,513, p=0,599). 

 

“Çoğu zaman” ve “her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse elde edilen veriler 

ışığında, ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ortak görüşle; 

öğrencilerin öğrenme stillerine dikkat ederek plan hazırlamaktadır.  

 

3.2.4. Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarına Göre Plan Hazırlama 

 

Tablo 3.2.4’te öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat ederek plan hazırlama 

konusunda ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri 

yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 49,7’si “Çoğu zaman”, % 31,9’u 

“Her zaman”, % 16,2’si de “Ara sıra” öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat ederek plan 

hazırladığını ifade etmektedir. Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 39,5’i  “Çoğu zaman”, 

% 31,3’ü “Ara sıra”, % 25,1’i “Her zaman” öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat 

ederek plan hazırladıklarını belirtmektedirler. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise        

% 42,6’sı  “Çoğu zaman”, % 26,5’i “Ara sıra”, % 25,7’si “Her zaman” öğrencilerin bireysel 

farklılıklarına dikkat ederek plan hazırladıklarını belirtmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,11 ile “Çoğu zaman” seçeneğinin biraz üzerinde, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,86 ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,89 ile “Çoğu zaman” seçeneğinin biraz altında görüş 

ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3.2.4. Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarına Dikkat Ederek Plan Hazırlamak 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 146 31,9 49 25,1 99 25,7
Çoğu zaman 228 49,7 77 39,5 164 42,6
Ara sıra 74 16,2 61 31,3 102 26,5
Hiç bir zaman 10 2,2 8 4,1 20 5,2
Toplam 458 100,0 195 100,0 385 100,0
Art. Ort. 3,11 2,86 2,89 
Std. Sap. 0,746 0,843 0,848 

        X2 =  30,390                            SD =  6                             p= 0,000 

        F  =  11,135                             p    =  0,000* 
            * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. 
farkı p 

İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,257 0,001 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,225 0,000 

 

Her üç grubun standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,746, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,843 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,848’dir. 

İlköğretim öğretmenlerinin gurup içindeki görüşleri diğer gruplara göre daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =4,676, p=0,586). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=11,135, p=0,000). Hangi ikili 

gruplar arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi (Scheffe) sonucuna göre 

ilköğretim - genel ortaöğretim (Xi-Xg=0,257, p=0,001) ve ilköğretim - mesleki ortaöğretim 

(Xi-Xm=0,257, p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin çoğunluğu öğrencilerin öğrenme 

stillerine dikkat ederek plan hazırlamaktadır.  
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3.2.5. Derse Zamanında Girme  

 

Tablo 3.2.5’te derse giriş zili çalınca ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin derse girme durumuna ilişkin sıklık dereceleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.5. Derse Giriş Zili Çalınca Sınıfa Girmek 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 296 63,9 123 60,9 270 68,5
Çoğu zaman 159 34,3 72 35,6 119 30,2
Ara sıra 7 1,5 7 3,5 5 1,3
Hiç bir zaman 1 0,2 0 0,0 0 0,0
Toplam 463 100,0 202 100,0 394 100,0
Art. Ort. 3,62 3,57 3,67 
Std. Sap. 0,529 0,562 0,496 

          X2 =  8,212                            SD =  6                               p= 0,223 

          F  =  2,536                             p    =  0,080 
 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 63,9’u “Her zaman” % 34,3’ü, 

“Çoğu zaman”, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 60,9’u “Her zaman”, % 30,2’si “Çoğu 

zaman”, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 68,5’i “Her zaman”, % 30,2’si “Çoğu 

zaman” derse giriş zili çaldığında gecikmeden derse girdiklerini ifade etmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,62, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,57 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,67 

“Çoğu zaman” ile “Her zaman” seçeneği arasında görüş ifade etmektedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinin 0,529, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,562 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,496’dır. 

Mesleki ortaöğretim öğretmenleri kendi içinde diğer gruplara göre daha özdeş görüştedirler. 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmıştır (X2 =8,212, p=0,223). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır (F=2,536, p=0,080). 
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“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri; derse giriş zili çalınca zaman geçirmeden 

sınıfa girmektedirler.  

 

3.2.6. Dersin Başlangıcında Yoklama Alma 

 

Tablo 3.2.6’da derse başlanıldığında yoklama almaları konusunda ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.6. Dersin Başında Yoklama Yapılması 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 238 51,8 137 69,2 294 75,2
Çoğu zaman 135 29,5 34 17,2 68 17,4
Ara sıra 75 16,5 26 13,1 28 7,2
Hiç bir zaman 10 2,2 1 0,5 1 0,2
Toplam 458 100,0 203 100,0 393 100,0
Art. Ort. 3,31 3,55 3,68 
Std. Sap. 0,825 0,737 0,616 

           X2 =  59,779                            SD =  6                             p= 0,000 

           F  =  26,070                             p    =  0,000* 
                * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. 
farkı p 

İlköğretim - Genel ortaöğretim -0,236 0,001 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim -0,361 0,000 

 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenleri % 51,8’i “Her zaman”,  % 29,5’i 

“Çoğu zaman”, % 16,5’i de “Ara sıra” sıklığında derse başlangıcında yoklama aldıklarını 

ifade etmektedir. Derse başladıklarında genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 69,2’si, 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 75,2’si “Her zaman” düzeyinde yoklama 

aldıklarını belirtmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,31 ile “Çoğu zaman” seçeneğinin biraz üzerinde, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,55 ve 
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mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,68 ile “Her zaman” ile “Çoğu zaman” seçeneği 

arasında görüştedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinin 0,825, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,737 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,616’dır. 

Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri genel ortaöğretim öğretmenlerine göre, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri de ilköğretim öğretmenlerine göre kendi içinde daha 

özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =59,779, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=11,135, p=0,000). Hangi ikili 

gruplar arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim - 

genel ortaöğretim (Xi-Xg=0,257, p=0,001) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-

Xm=0,257, p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir fark mevcuttur. 

 

“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri; “Her zaman” derse başladıklarında 

yoklama almaktadırlar.  

 

3.2.7. Yoklama Alma Metodu 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin öğrenci 

yoklamasını numara veya isim okuyarak yapmaları konusundaki tercihleri Tablo 3.2.7’de 

yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 35,5’i “Her zaman”, % 31,6’sı 

“Ara sıra”, % 23,7’si de “Çoğu zaman” düzeyinde öğrenci yoklamasını numara ve isim 

okuyarak yapmaktadırlar. Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 34,9’u  “Her zaman”,        

% 30,8’i “Ara sıra”, % 20,5’i “Çoğu zaman” düzeyinde öğrencilerin yoklamasını numara ve 

isim okuyarak yapmaktadırlar. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 46,9’u “Her 

zaman”, % 24,4’ü “Ara sıra”, % 20,7’si “Çoğu zaman” düzeyinde öğrencilerin yoklamasını 

numara ve isim okuyarak yaptıklarını ifade etmektedirler. 
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Tablo 3.2.7. Yoklamanın Numara veya İsim Okuyarak Yapılması 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 162 35,5 68 34,9 181 46,9
Çoğu zaman 108 23,7 40 20,5 80 20,7
Ara sıra 144 31,6 60 30,8 94 24,4
Hiç bir zaman 42 9,2 27 13,8 31 8,0
Toplam 456 100,0 195 100,0 386 100,0
Art. Ort. 2,86 2,76 3,06 
Std. Sap. 1,010 1,077 1,016 

         X2 =  18,101                            SD =  6                             p= 0,006 

         F  =  7,003                               p    =  0,001* 
             * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. 
farkı p 

İlköğretim             - Mesleki ortaöğretim -0,210 0,013 
Genel ortaöğretim - Mesleki ortaöğretim -0,301 0,004 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,86 ve genel ortaöğretim öğretmenleri 2,76 “Çoğu zaman” seçeneğinin biraz altında, 

mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,06 ile “Çoğu zaman” seçeneğinin biraz üzerinde 

konuya ilişkin görüş ifade etmektedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinde 1,010, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinde 1,077 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinde 1,016’dır. Her 

üç gruptaki öğretmenlerin kendi içinde özdeş görüşte olduğu söylenemez. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =18,101, p=0,006). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=7,003, p=0,001). Hangi ikili 

gruplar arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim - 

mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=-0,210, p=0,013) ve genel ortaöğretim - mesleki ortaöğretim 

(Xg-Xm=-0,301, p=0,004) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 
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İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri, öğrencilerin 

yoklamasını numara ve isim okuyarak yapmaktadır. Ancak öğrenci yoklaması, öğretmen 

gruplarına göre farklılık göstermektedir. Bu farklılık dağılımda mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri ile diğer iki grup arasında olduğundan; mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

yoklama alma konusunda diğer iki gruptan farklı yöntemlerle yoklama aldıkları söylenebilir. 

 

3.2.8. Öğrencileri Sayarak Gelmeyenlerin Tespiti 

 

Tablo 3.2.8’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

öğrencilerin yoklaması için sınıfı sayıp gelmeyenleri tespit etmeleri konusundaki görüşleri 

yer almaktadır. 

Tablo 3.2.8. Sınıfı Sayarak Gelmeyenlerin Tespit Edilmesi 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 
Genel Ortaöğretim 

Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 187 40,7 108 55,7 197 51,0
Çoğu zaman 130 28,3 56 28,9 88 22,8
Ara sıra 93 20,3 17 8,8 59 15,3
Hiç bir zaman 49 10,7 13 6,6 42 10,9
Toplam 459 100,0 194 100,0 386 100,0
Art. Ort. 2,99 3,34 3,14 
Std. Sap. 1,023 0,897 1,040 

         X2 =  26,795                            SD =  6                             p= 0,001 

         F  =  8,086                               p    = 0,000* 
              * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. 
farkı p 

İlköğretim - Genel ortaöğretim -0,342 0,000
 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 40,7’si “Her zaman”, % 28,3’ü 

“Çoğu zaman”, % 20,3’ü de “Ara sıra” düzeyinde öğrencileri sayarak gelmeyenleri tespit 

ettiklerini ifade etmektedir. Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 55,7’si  “Her zaman”,     

% 28,9’u “Çoğu zaman” düzeyinde öğrencileri sayıp gelmeyenleri tespit ettiklerini 

belirtmektedirler. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 51,0’ı  “Her zaman”, % 22,8’i 

“Çoğu zaman”, % 15,3’ü “Ara sıra” düzeyinde öğrencileri saymakla gelmeyenleri tespit 

ettiklerini ifade etmektedirler. Frekans dağılımı özetlendiğinde olumlu seçenekten olumsuz 
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seçeneğe doğru genel ortaöğretim, mesleki ortaöğretim ve ilköğretim grubu öğretmenler 

olarak sıralandıkları görülmektedir. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,99 ile “Çoğu zaman”, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,34 ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri de 3,14 ile “Çoğu zaman” seçeneğinin üzerinde görüş ifade etmektedirler. 

Aritmetik ortalama olarak mesleki ortaöğretim öğretmenleri diğer iki gruba göre arada yer 

almaktadır. 

 

Gurupların standart sapmaları; ilköğretim öğretmenleri 1,023 ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri 1,040’tır. Genel ortaöğretim öğretmenleri ise 0,897 ile kendi içinde diğer 

gruplara göre daha özdeş görüştedir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =26,795, p=0,001). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=8,086, p=0,000). Hangi ikili 

gruplar arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim - 

genel ortaöğretim (Xi-Xg=-0,342, p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka 

rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri, öğrenci 

yoklamasında sınıfı sayarak gelmeyenleri tespit etmek görüşüne katılmaktadır.  
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3.2.9. Yoklamada Kaybolan Süre  

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin öğrenci 

yoklamasını yaparken yaşanan süre kaybı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.9. Yoklama Anında Yaşanan Süre Kaybı 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 44 9,8 23 11,8 28 7,4
Çoğu zaman 81 18,2 20 10,3 38 10,0
Ara sıra 153 34,3 80 41,0 155 40,9
Hiç bir zaman 168 37,7 72 36,9 158 41,7
Toplam 446 100,0 195 100,0 379 100,0
Art. Ort. 2,00 1,97 1,83 
Std. Sap. 0,977 0,973 0,887 

          X2 =  18,931                            SD =  6                             p= 0,004 

          F  =  3,551                               p    = 0,029* 
               * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. 
farkı p 

İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,171 0,035
 

Tablo 3.2.9’a bakıldığında mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin  % 41,1’i, ilköğretim 

öğretmenlerinin % 37,7’si ve genel ortaöğretim öğretmenlerinin de % 36,9’u “Hiç bir 

zaman” yoklama sırasındaki süre kaybının çok olmadığını ifade etmektedir. Genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 41,0’ı, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 40,9’u ve 

ilköğretim öğretmenlerinin de % 34,3’ü öğrenci yoklaması esnasındaki süre kaybının “Ara 

sıra” düzeyinde olduğunu belirtmektedir. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,00 ile genel ortaöğretim öğretmenleri 1,97 ile “Ara sıra” seçeneğinde, mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri ise 1,83 ile “Ara sıra” seçeneğinin biraz altında görüş ifade etmektedirler. 

 

Standart sapmalara bakıldığında ilköğretim öğretmenlerinin 0,977 ve genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,973’tür. Mesleki ortaöğretim öğretmenleri ise 0,887 ile diğer 

gruplara göre kendi içerisinde daha özdeş görüştedir. 
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Aritmetik ortalamalar arasında grup görüşlerine göre 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =18,931, p=0,004). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=3,551, p=0,029). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim - genel ortaöğretim (Xi-

Xm=0,171, p=0,035) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin öğrenci 

yoklamasını alırken çok süre kaybetmedikleri anlaşılmaktadır. 

 

3.2.10. Bir Önceki Dersin Tekrarı  

 

Tablo 3.2.10’da ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin bir önceki dersi ne sıklıkta tekrar ettikleri konusundaki görüşlerine yer 

verilmiştir.  

 

Tablo 3.2.10. Öğretmenlerin Bir Önceki Dersi Tekrar Etmeleri 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 118 26,0 70 35,4 131 33,8
Çoğu zaman 221 48,8 94 47,5 206 53,1
Ara sıra 112 24,7 32 16,2 49 12,6
Hiç bir zaman 2 0,5 2 0,9 2 0,5
Toplam 453 100,0 198 100,0 388 100,0
Art. Ort. 3,00 3,17 3,20 
Std. Sap. 0,726 0,727 0,667 

         X2 =  24,935                            SD =  6                             p= 0,000 

         F  =  9,081                               p    = 0,000* 
              * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim -0,167 0,021 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim -0,197 0,000 

 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 48,8’i “Çoğu zaman”,  % 26,0’ı 

“Her zaman”, % 24,7’si de “Ara sıra” düzeyinde bir önceki dersin tekrarını yaptıklarını ifade 
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etmektedir. Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 47,5’i  “Çoğu zaman”, % 35,4’ü “Her 

zaman” düzeyinde bir önceki dersin tekrarını yaptıklarını belirtmektedirler. Mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 53,1’i  “Çoğu zaman”, % 33,8’i “Her zaman” düzeyinde 

bir önceki dersin tekrarını yaptıklarını belirtmektedir. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,00 ile “Çoğu zaman” seçeneğinde, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,17 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenleri de 3,20 ile “Çoğu zaman” seçeneğinin biraz üzerinde görüş ifade 

etmektedirler. 

 

Gurupların standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,726, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin 0,727 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,667’dir. Mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin kendi içindeki görüşleri diğer gruplara göre daha özdeştir. 

 

Gurup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =24,935, p=0,000). 

 

Gurup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre 

anlamlı bir farka rastlanmıştır (F=9,081, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı fark 

bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim - genel ortaöğretim (Xi-Xg=-

0,167, p=0,021) ve ilköğretim - mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,197, p=0,000) öğretmenleri 

arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

 “Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçenekleri olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin yüzde 81’i bir önceki dersi tekrar 

etmektedirler.  

 

3.2.11. Bir Önceki Dersin Tekrar Edilmemesi 

 

Tablo 3.2.11’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin bir önceki dersi tekrar etme imkanı bulamamalarının ne sıklıkta 

gerçekleştiği konusundaki görüşleri yer almaktadır. 

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 61,3’ü, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 57,1’i, 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 58,7’si bir önceki dersi tekrar etmenin mümkün 
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olmamasına “Ara sıra” düzeyinde katıldıklarını belirtmektedirler. “Hiç bir zaman” 

seçeneğini ise genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 31,5’i, mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin de % 29,8’i işaretlemişlerdir. 

 

Tablo 3.2.11. Öğretmenlerin Bir Önceki Dersi Tekrar Etmemeleri 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 18 4,2 5 2,7 14 4,0
Çoğu zaman 73 16,8 16 8,7 26 7,5
Ara sıra 266 61,3 105 57,1 203 58,7
Hiç bir zaman 77 17,7 58 31,5 103 29,8
Toplam 434 100,0 184 100,0 346 100,0
Art. Ort. 2,07 1,83 1,86 
Std. Sap. 0,712 0,695 0,718 

        X2 =  32,754                            SD =  6                             p= 0,000 

        F  =  12,230                             p    =  0,000* 
            * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,248 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,215 0,000 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,07 ile “Ara sıra” seçeneğinin biraz üzerinde, genel ortaöğretim öğretmenleri 1,83 ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 1,86 ile “Ara sıra” seçeneğinin biraz altında görüş ifade 

etmektedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinin 0,712, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,695 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,718’dir. Üç 

gruptaki öğretmenlerin kendi içinde ki görüşlerinin birbirlerine yakın oranda özdeş olduğu 

görülmektedir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =32,754, p=0,000). 

Grup görüşleri arasında yapılan 0.05 düzeyindeki Varyans Analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=12,230, p=0,000). Hangi ikili 

gruplar arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim - 
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genel ortaöğretim (Xi-Xg=0,248, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-

Xm=0,215, p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin bir önceki 

dersi tekrar etmenin mümkün olmadığı görüşüne katılmadıkları anlaşılmaktadır. Başka bir 

deyişle bir önceki dersi tekrar ettikleri söylenebilir. 

 

3.2.12. Ders Tekrarının Öğrenciyi Motive Etmesi 

 

Tablo 3.2.12’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin bir önceki konuyu tekrar etmenin öğrencileri derse ne derecede motive 

ettiği konusundaki sıklık dereceleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.12. Önceki Dersin Tekrarının Öğrenciyi Motive Etmesi 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 175 38,8 84 41,8 151 38,9
Çoğu zaman 214 47,5 97 48,2 194 50,0
Ara sıra 58 12,8 19 9,5 41 10,6
Hiç bir zaman 4 0,9 1 0,5 2 0,5
Toplam 451 100,0 201 100,0 388 100,0
Art. Ort. 3,24 3,31 3,27 
Std. Sap. 0,703 0,661 0,665 

         X2 =  2,935                            SD =  6                              p= 0,817 

         F  =  0,795                             p    =  0,452 
 

İlköğretim öğretmenlerinin % 47,5’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 48,2’si, 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 50’si önceki konunun tekrarının öğrenciyi “Çoğu 

zaman” düzeyinde derse motive ettiğini belirtmektedir. Aynı konuda “Her zaman” 

seçeneğini ise ilköğretim öğretmenlerinin % 38,8’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin        

% 41,8’i, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 38,9’u tercih etmektedirler. 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,24, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,31 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,27 ile 

“Çoğu zaman” seçeneğinin biraz üzerinde görüştedirler. 
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Her üç grubun standart sapmalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 0,703, 

genel ortaöğretim öğretmenleri 0,661 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ise 0,665’tir. 

Grupların kendi içindeki görüşlerinin özdeş değerleri birbirine yakın oranlardadır.  
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında uyum vardır  (X2 =2,935, p=0,817). 
 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan tek yönlü varyans analizi sonucuna 

göre ise anlamlı bir farka rastlanmamaktadır (F=0,795, p=0,452).  
 

“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ortak görüşü; bir önceki konunun 

tekrarı öğrencileri derse iyi motive etmektedir.  
 

3.2.13. Derse Başlamadan Öğrencilerin Önceki Gün Yaptıklarını Sormak 
 

Tablo 3.2.13’te ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

derse başlamadan önce öğrencilerin bir önceki gün ne yaptıklarını hangi sıklıkta sordukları 

konusundaki görüşleri yer almaktadır. 
 

Tablo 3.2.13. Derse Başlamadan Önce Öğrencilerin Bir Önceki Gün Yaptıklarını 

Sormak 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 79 17,2 25 12,4 37 9,6
Çoğu zaman 189 41,3 57 28,4 127 32,8
Ara sıra 165 36,0 96 47,8 180 46,5
Hiç bir zaman 25 5,5 23 11,4 43 11,1
Toplam 458 100,0 201 100,0 387 100,0
Art. Ort. 2,70 2,42 2,41 
Std. Sap. 0,815 0,851 0,810 

         X2 =  34,495                            SD =  6                             p= 0,000 

         F  =  16,260                             p    =  0,000* 
              * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,285 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,295 0,000 
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Tablo incelendiğinde derse başlamadan bir önceki gün öğrencilerin ne yaptıklarını, 

ilköğretim öğretmenlerinin % 41,3’ü “Çoğu zaman”, % 36,0’ı “Ara sıra”, sıklığında 

öğrencilere sorduklarını belirtmektedir. Aynı soruya genel ortaöğretim öğretmenlerinin      

% 47,8’i ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 46,5’i “Ara sıra” düzeyinde cevap 

vermektedir. “Çoğu zaman” seçeneğini ise genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 28,4’ü ile 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 32,8’i seçmektedir. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,70 ile “Çoğu zaman” seçeneğine yakın oranda, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,42 ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,41 ile “Ara sıra” ile “Çoğu zaman” seçeneği arasında 

görüştedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinin 0,815, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,851 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,810’dur. 

Grupların kendi içerisinde birbirlerine yakın oranda özdeş olduğu görülmektedir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =34,495, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre grup 

görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=16,260, p=0,000). Hangi ikili gruplar 

arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre; ilköğretim - genel 

ortaöğretim (Xi-Xg=0,285, p=0,000) ve ilköğretim - mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,295, 

p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim grubu öğretmenler, derse başlamadan önce bir önceki gün öğrencilerin ne 

yaptıklarını genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim grubu öğretmenlere göre daha sıklıkla 

sormaktadırlar. 
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3.2.14. Öğrencilerin Gazete Okumaları 
 

Tablo 3.2.14’te ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

derse başlamadan önce okunan gazetelerden öğrencilere sorular sormaları konusunda sıklık 

derecelerine yer verilmiştir.  
 

Tablo 3.2.14. Öğretmenlerin Derse Başlamadan Önce Gazetelerden Öğrencilere Soru 

Sormaları 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 24 5,2 7 3,6 4 1,1
Çoğu zaman 66 14,4 16 8,2 17 4,5
Ara sıra 256 55,9 96 49,2 205 54,1
Hiç bir zaman 112 24,5 76 39,0 153 40,3
Toplam 458 100,0 195 100,0 379 100,0
Art. Ort. 2,00 1,76 1,66 
Std. Sap. 0,774 0,750 0,615 

          X2 =  52,099                            SD =  6                             p= 0,000 

          F  =  24,871                             p    = 0,000* 
               * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,240 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,342 0,000 

 

Tablo 3.2.14 incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 55,9’u, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 49,2’si, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 54,1’i “Ara sıra” 

düzeyinde öğrencilere okudukları gazeteler hakkında soru sorduklarını belirtmektedirler. 

Aynı soruda ilköğretim öğretmenlerinin % 24,5’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin          

% 39,0’ı, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 40,3’ünün “hiç bir zaman” seçeneğini 

işaretledikleri görülmektedir. 
 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,00 ile “Ara sıra” seçeneğinde, genel ortaöğretim öğretmenleri 1,76 ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri de 1,66 ile “Ara sıra” seçeneğine yakın görüştedirler. 
 

Her üç grubun standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,774, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,750 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,615’tir. 

Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri kendi içinde diğer gruplara göre daha 

özdeştir. 



44 
 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında yapılan ki-kare testine göre 0.05 

düzeyinde bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =52,099, p=0,000). 

 

Varyans analizi sonucuna göre grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farka rastlanmaktadır (F=24,871, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı fark 

bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,240, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,342, p=0,000) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

“Ara sıra” seçeneği olumlu kabul edilmezse tüm guruplardaki öğretmenlerin bir 

önceki gün okunan gazeteler hakkında, derse başlamadan önce öğrencilere sorular sordukları 

söylenemez.  
 

3.2.15. Öğrencilerin Haberleri Takip Etmeleri 
 

Tablo 3.2.15’te ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

derse başlamadan önce öğrencilere hangi sıklıkta haberlerden sorular sordukları konusu yer 

almaktadır. 
 

Tablo 3.2.15. Öğretmenlerin Derse Başlamadan Önce Haberlerden Öğrencilere Soru 

Sormaları 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 24 5,3 6 3,1 4 1,1
Çoğu zaman 81 17,9 18 9,2 28 7,4
Ara sıra 270 59,8 112 57,1 241 64,1
Hiç bir zaman 77 17,0 60 30,6 103 27,4
Toplam 452 100,0 196 100,0 376 100,0
Art. Ort. 2,12 1,85 1,82 
Std. Sap. 0,742 0,707 0,600 

          X2 =  47,279                            SD =  6                             p= 0,000 

          F  =  21,818                             p    = 0,000* 
               * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,268 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,293 0,000 
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Tablo incelendiğinde derse başlamadan önce öğrencilere hangi sıklıkta haberlerden 

sorular sorulduğu konusunda ilköğretim öğretmenlerinin % 59,8’i, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 57,1’i, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 64,1’i “Ara sıra” 

tercihinde görüş belirtmişlerdir. 

 

 Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 30,6’sı ile mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 27,4’ü ise “Hiç bir zaman” derse başlamadan önce öğrencilere 

haberlerden sorular sormadıklarını belirtmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,12 ile “Ara sıra” seçeneğinin biraz üzerinde, genel ortaöğretim öğretmenleri 1,85 ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 1,82 ile “Ara sıra” seçeneğinin biraz altında 

görüştedirler. 

 

Gurupların standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,742, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin 0,707’dir. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri kendi içinde diğer 

gruplara göre daha özdeştir (0,600). 

 

Aritmetik ortalamalara göre gruplar arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare testine 

göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =47,279, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=21,818, p=0,000). Hangi ikili 

gruplar arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim- 

genel ortaöğretim (Xi-Xg=0,268, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-

Xm=0,293, p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri derse başlamadan 

önce öğrencilere “Ara sıra” düzeyinde haberlerden sorular sormaktadırlar. Öğretmenlerin 

genel olarak haberlerden öğrencilere sorular sordukları söylenemez. Bu konuda güncel 

bilgileri ve olayları takip etmede öğrencilerin yetersiz oldukları söylenebilir. 
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3.2.16. Öğrencilerin İşlenecek Konunun Faydalarını Bilmeleri  

 

Tablo 3.2.16’da ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin derse başlamadan önce öğrencilere o günkü ders konusunun faydaları 

hakkında soru sormalarının sıklık derecelerine yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.2.16. İşlenecek Konunun Faydaları Hakkında Öğrencilere Soru Yöneltme  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 109 23,6 38 19,1 87 22,7
Çoğu zaman 258 55,8 101 50,8 218 56,9
Ara sıra 93 20,2 57 28,6 76 19,9
Hiç bir zaman 2 0,4 3 1,5 2 0,5
Toplam 462 100,0 199 100,0 383 100,0
Art. Ort. 3,03 2,87 3,02 
Std. Sap. 0,674 0,724 0,669 

          X2 =  10,391                            SD =  6                             p= 0,109 

          F  =  3,810                               p    = 0,022* 
               * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,152 0,033 

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 55,8’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 50,8’i, 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 56,9’u “Çoğu zaman” düzeyinde öğrencilere o 

günkü ders konusunun faydaları hakkında sorular sorduklarını belirtmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,03 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ile 3,02 “Çoğu zaman” seçeneğinin biraz üzerinde, 

genel ortaöğretim öğretmenleri ise 2,87 ile “Çoğu zaman” seçeneğinin biraz altında görüşte 

oldukları görülmektedir. 

 

Her üç grubun standart sapmalarına bakıldığında ilköğretim öğretmenleri 0,674, 

genel ortaöğretim öğretmenlerinin 0,724 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 0,669’dur. 

Diğer gruplardaki öğretmenlerin genel ortaöğretim grubu öğretmenlerine göre kendi 

içlerinde göre daha özdeş olduğu anlaşılmaktadır. 
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Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmıştır (X2 =10,391, p=0,109). 
 

0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise grup görüşleri arasında 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=3,810, p=0,022). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi (Scheffe) sonucuna göre ilköğretim - genel 

ortaöğretim (Xi-Xg=0,152, p=0,033) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka 

rastlanmaktadır. 
 

“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin öğrencilere o gün işlenecek dersin 

faydalarını bilmeleri konusunda sorular sordukları anlaşılmaktadır.  
 

3.2.17. Öğrencilerin Ödevleri Yapmaları 
 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin derse 

başlamadan önce öğrencilere verdiği ödevleri kontrol etmeleri ile ilgili görüşleri tablo 

3.2.17’de yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.17. Öğrencilere Verilen Ödevlerin Kontrolü 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 110 24,3 33 16,9 71 18,8
Çoğu zaman 173 38,3 81 41,5 157 41,6
Ara sıra 152 33,6 67 34,4 135 35,8
Hiç bir zaman 17 3,8 14 7,2 14 3,8
Toplam 452 100,0 195 100,0 377 100,0
Art. Ort. 2,83 2,68 2,76 
Std. Sap. 0,839 0,838 0,798 

          X2 =  10,038                            SD =  6                             p= 0,123 

          F  =  2,418                               p    =  0,090 
Öğretmenlerin öğrencilere verdiği ödevleri kontrol etmeleri konusunda “Çoğu 

zaman” seçeneğine ilköğretim öğretmenlerinin % 38,3’ü, genel ortaöğretim öğretmenlerinin 

% 41,5’i, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 41,6’sı katılmaktadır.  
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Aynı soruda “Ara sıra” seçeneğini ilköğretim öğretmenlerinin % 33,6’sı, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 34,4’ü, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 35,8’inin 

işaretledikleri görülmektedir.  

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 24,3’ü, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 16,9’u, 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 18,8’inin “Her zaman” düzeyinde öğrencilere 

verdiği ödevleri kontrol ettikleri görülmektedir. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,83, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,68 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,76 ile 

“Çoğu zaman” seçeneğinin biraz altında görüş ifade etmektedirler. 

 

Standart sapmalara bakıldığında ilköğretim öğretmenlerinin 0,839, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin 0,838 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de 0,798’dir. Her üç grubun 

öğretmenleri kendi içinde birbirlerine yakın oranlarda özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyum mevcuttur (X2 =10,038, p=0,123). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir fark yoktur (F=2,418, p=0,090).  

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ortak görüşle, 

öğrencilere verdikleri ödevlerin kontrolünü “Çoğu zaman” düzeyine yakın oranda kontrol 

etmektedirler. Öğretmenler verdikleri ödevlerin kontrolünü yapmaktadırlar. 

 

3.2.18. Ders Hakkında Sorularla Öğrencilerin Motivesi 

 

Tablo 3.2.18’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin derse başlamadan önce ders hakkında sorularla öğrencileri motive etmeleri 

konusunda görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.18. Derse Başlamadan Önce Konu Hakkında Sorularla Öğrencilerin 

Motivasyonu  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 183 39,9 65 33,0 107 27,4
Çoğu zaman 243 52,9 103 52,3 225 57,5
Ara sıra 30 6,5 29 14,7 59 15,1
Hiç bir zaman 3 0,7 0 0,0 0 0,0
Toplam 459 100,0 197 100,0 391 100,0
Art. Ort. 3,32 3,18 3,12 
Std. Sap. 0,623 0,668 0,641 

          X2 =  30,954                            SD =  6                             p= 0,000 

          F  =  10,532                             p    =  0,000* 
               * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,138 0,041 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,197 0,000 

 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 52,9’u, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 52,3’ü ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 57,5’i derse 

başlamadan önce ders hakkında sorularla öğrencileri “Çoğu zaman” düzeyinde motive 

ettikleri görülmektedir.  

 

Aynı konuda ilköğretim öğretmenlerinin % 39,9’u, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 33,0’ı ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 27,4’ü “Her zaman” 

düzeyinde katıldıklarını belirtmiştir. 

 

Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 3,32, genel 

ortaöğretim öğretmenleri 3,18 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,12 ile “Çoğu 

zaman” seçeneğinin biraz üzerindedir. 

 

Grupların standart sapmaları; ilköğretim öğretmenleri 0,623, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,668 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 0,641’dir. Grup görüşlerinin kendi 

içerisindeki özdeşliği birbirlerine yakın derecelerdedir. 
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Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =30,954, p=0,586). 

 

Grup görüşleri arasında yapılan 0.05 düzeyinde varyans analizi sonucuna göre 

anlamlı bir fark görülmüştür (F=10,532, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı fark 

bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,138, p=0,041) ile ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,197, p=0,000) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

“Her zaman” ve “Çoğu zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri, derse başlamadan önce konuya ilişkin 

sorularla öğrencileri motive etmektedirler. 

 

3.2.19. Öğrencilerin Motivasyonu İçin Dikkatlerini Çekmek 

 

Tablo 3.2.19’da ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin öğrencileri derse motive etmek için dikkatlerini çekmeleri ile ilgili sıklık 

dereceleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.19. Öğrencileri Derse Motive Etmek İçin Dikkatlerinin Çekilmesi  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 250 54,5 98 48,8 157 39,7
Çoğu zaman 190 41,4 94 46,7 208 52,7
Ara sıra 17 3,7 9 4,5 26 6,6
Hiç bir zaman 2 0,4 0 0,0 4 1,0
Toplam 459 100,0 201 100,0 395 100,0
Art. Ort. 3,50 3,44 3,31 
Std. Sap. 0,592 0,581 0,639 

          X2 =  21,753                            SD =  6                             p= 0,001 

          F  =  10,299                             p    = 0,000* 
               * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim             - Mesleki ortaöğretim 0,188 0,000 
Genel ortaöğretim - Mesleki ortaöğretim 0,131 0,045 
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Tablo incelendiğinde öğrencileri derse motive etmek için dikkatlerini çekmeleri 

konusunda ilköğretim öğretmenlerinin % 54,5’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 48,8’i 

ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 39,7’si “Her zaman” düzeyinde katılmaktadır. 

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 41,4’ü, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 46,7’si 

ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 52,7’si “Çoğu zaman” düzeyinde öğrencileri 

derse motive etmek için dikkatlerini çekme gayreti gösterdiklerini belirtmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,50, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,44 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,31 ile  

“Ara sıra” ile “Çoğu zaman” seçeneği arasında görüş ifade etmektedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinin 0,592, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,581 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,639’dur. Diğer 

grupların görüşleri kendi içinde mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşlerine göre 

özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =21,753, p=0,001). 

 

Varyans analizi sonuçlarına göre grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farka rastlanmaktadır (F=10,299, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı fark 

bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi- 

Xg=0,188, p=0,000) ve genel ortaöğretim-mesleki ortaöğretim (Xg-Xm=0,131, p=0,045) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir fark görülmektedir. 

 

“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri; öğrencileri derse motive etmek için 

dikkatlerini çekmektedirler. 

 

3.2.20. Öğrencilerin Motivasyonla Derse Başlamaları 

 

Tablo 3.2.20’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin öğrencileri motive ederek derse başlamalarını hangi sıklıkta yaptıkları 

konusunda görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.20. Öğrencilerin Motive Edilerek Derse Başlanması 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 216 46,6 77 38,9 122 31,5
Çoğu zaman 203 43,8 96 48,5 194 50,1
Ara sıra 32 6,8 17 8,6 51 13,2
Hiç bir zaman 13 2,8 8 4,0 20 5,2
Toplam 464 100,0 198 100,0 387 100,0
Art. Ort. 3,34 3,22 3,08 
Std. Sap. 0,729 0,768 0,806 

           X2 =  26,012                            SD =  6                             p= 0,000 

           F  =  12,210                             p    = 0,000* 
                * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,260 0,000 

 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 46,6’sı, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 38,9’u ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 31,5’i “Her zaman” 

düzeyinde öğrencileri motive ederek derse başladıklarını ifade etmektedirler. 

 

Aynı soruya ilköğretim öğretmenlerinin % 41,4’ü, genel ortaöğretim öğretmenlerinin 

% 46,7’si ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 52,7’si “Çoğu zaman” düzeyinde 

katıldıklarını belirtmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,34, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,22 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,08 ile 

“Çoğu zaman” seçeneğinin biraz üzerinde görüştedirler. 

 

Grupların standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinin 0,729, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin 0,768 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,806’dır. Mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerine göre diğer iki grubun görüşleri kendi içerisinde daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =26,012, p=0,000). 
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Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=12,210, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi (Scheffe) sonucuna göre ilköğretim-mesleki 

ortaöğretim (Xi-Xm=0,260, p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka 

rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin büyük 

çoğunluğu (yüzde 86) öğrencileri motive ederek derse başlamaktadırlar. Öğrencilerin motive 

edilerek derse başlanılması konusunda öğretmen gruplarının dikkat ettikleri ve uyguladıkları 

kanısına varılmaktadır. 

 

3.2.21. Öğrencileri Derse Hazırlamak için Harcanan Zaman  

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin öğrencileri 

derse hazırlamak için ne sıklıkta zaman harcadıkları konusunda görüşleri Tablo 3.2.21’de 

yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.21. Öğrencileri Derse Hazırlamak İçin Zaman Harcanması 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 50 11,0 18 9,2 19 5,0
Çoğu zaman 120 26,4 51 26,0 88 23,0
Ara sıra 211 46,4 100 51,0 210 55,0
Hiç bir zaman 74 16,2 27 13,8 65 17,0
Toplam 455 100,0 196 100,0 382 100,0
Art. Ort. 2,32 2,31 2,16 
Std. Sap. 0,874 0,822 0,759 

          X2 =  14,024                            SD =  6                             p= 0,029 

          F  =  4,386                               p    = 0,013* 
               * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,161 0,019 

 

Öğrencileri derse hazırlamak için ilköğretim öğretmenlerinin % 46,4’ü, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 51,0’ı, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 55,0’ı 

“Ara sıra” sıklığında zaman harcadıklarını ifade etmektedirler. 
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Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri 2,16 ile “Ara sıra” seçeneğinin biraz üzerinde, ilköğretim öğretmenleri 2,32 ve 

genel ortaöğretim öğretmenleri 2,31 ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerine göre daha fazla 

oranda “Ara sıra” seçeneğinin üzerinde görüş ifade etmektedirler. 

 

Grupların standart sapmaları ilköğretim öğretmenleri 0,874, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,822’dir. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri kendi içerisinde diğer 

gruplara göre daha özdeştir (0,759). 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =14,024, p=0,029). 

 

Yapılan varyans analizi sonucuna göre ise (0.05 düzeyinde) grup görüşleri arasında 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=4,386, p=0,013). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-

Xm=0,161, p=0,019) öğretmenleri arasında anlamlı bir fark görülmektedir. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri; öğrencileri derse 

hazırlamak için “Ara sıra” sıklığında zaman harcamaktadırlar. Öğretmen gruplarının 

öğrencileri derse hazırlamak için fazla zaman kaybettiklerinden bahsedilemez. 

 

3.2.22. Ders Kitaplarından Konunun İşlenmesi 

 

Tablo 3.2.22’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin dersi hangi sıklıkta ders kitaplarından işledikleri ile ilgili görüşleri yer 

almaktadır. 
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Tablo 3.2.22. Ders Kitaplarından Konuyu İşlemek 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 108 23,7 39 19,6 80 20,6
Çoğu zaman 226 49,7 82 41,2 232 59,6
Ara sıra 110 24,2 67 33,7 65 16,7
Hiç bir zaman 11 2,4 11 5,5 12 3,1
Toplam 455 100,0 199 100,0 389 100,0
Art. Ort. 2,95 2,75 2,98 
Std. Sap. 0,758 0,833 0,705 

X2 =  31,644                            SD =  6                             p= 0,000 

F  =  6,540                               p    =  0,002* 
* p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. 
farkı p 

İlköğretim              - Genel ortaöğretim 0,199 0,008
Genel ortaöğretim - Mesleki 
ortaöğretim 

-0,228 0,002

 

Tabloya bakıldığında ilköğretim öğretmenlerinin % 49,7’si “Çoğu zaman”, % 24,2’si 

“Ara sıra”, % 23,7’si de “Her zaman” dersi ders kitaplarından işledikleri anlaşılmaktadır. 

 

Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 41,2’si  “Çoğu zaman”, % 33,7’si “Ara sıra”, 

% 19,6’sı “Her zaman” dersi ders kitaplarından işlediklerini belirtmektedirler. 

 

Aynı soruya mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 59,6’sı  “Çoğu zaman”,             

% 20,6’sı “Her zaman”, % 16,7’si “Ara sıra” sıklık derecesi ile katılmaktadırlar. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle, ilköğretim öğretmenleri 3,95 ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri de 2,98 ile “Çoğu zaman” seçeneğine yakın, genel ortaöğretim öğretmenleri de 

2,75 ile “Çoğu zaman” seçeneğinin biraz altında görüş belirtmişlerdir. 

 

Grupların standart sapmalarına bakıldığında ilköğretim öğretmenleri 0,758 ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 0,705 ile genel ortaöğretim öğretmenlerine göre kendi 

içinde daha özdeştir (0,833).  
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Aritmetik ortalamalar arasında uyum bulunup bulunmadığına ilişkin 0.05 düzeyinde 

yapılan ki-kare testine göre grup görüşleri arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =31,644, 

p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığına ilişkin 0.05 

düzeyinde yapılan tek yönlü varyans analizine göre anlamlı bir farka rastlanmaktadır 

(F=6,540, p=0,002). Anlamlı farkın hangi ikili gruplar arasında bulunduğuna ilişkin yapılan 

t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-Xg=0,199, p=0,008) ve ilköğretim - 

mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=-0,228, p=0,002) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka 

rastlanmaktadır. 

 

Dersin işlenmesi konusunda öğretmenlerinin ders kitaplarından işleme sıklığının 

yüksek olduğu görülmektedir. İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri dersi “Çoğu zaman” ders kitaplarından işlemektedirler.  

 

3.2.23.  Yardımcı Ders Kitaplarından Konuyu İşlemek 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin dersi ne 

sıklıkta yardımcı ders kitaplarından işledikleri konusundaki değerlendirmeleri tablo 

3.2.23’de yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.23. Yardımcı Ders Kitaplarından Konuyu İşlemek 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 32 7,0 17 8,6 25 6,6
Çoğu zaman 113 24,8 61 30,8 98 26,1
Ara sıra 253 55,5 90 45,5 218 58,0
Hiç bir zaman 58 12,7 30 15,1 35 9,3
Toplam 456 100,0 198 100,0 376 100,0
Art. Ort. 2,26 2,33 2,30 
Std. Sap. 0,767 0,836 0,729 

           X2 =  10,648                            SD =  6                             p= 0,100 

           F  =  0,606                               p    =  0,546 
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Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 55,5’i, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 45,5’i, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 58,0’ı “Ara sıra” dersi 

yardımcı ders kitaplarından işledikleri görülmektedir. 

 

Dersi “Çoğu zaman” yardımcı ders kitaplarından işlediklerini ifade eden öğretmen 

grupları; ilköğretim % 24,8, genel ortaöğretim % 30,8, mesleki ortaöğretim de % 26,1’dir. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,26, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,33 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,30 ile 

“Ara sıra” seçeneğinin üzerinde görüş belirtmişlerdir. 

 

Hangi grubun kendi içinde diğer gruplara göre daha özdeş olduğuna bakıldığında 

mesleki ortaöğretim öğretmenleri 0,729 ile diğer gruplara göre daha özdeştir (ilköğretim 

öğretmenleri 0,767 ve genel ortaöğretim öğretmenleri de 0,836). 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyum mevcuttur (X2 =10,648, p=0,100). 

 

Öğretmen gruplarının görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi 

sonucuna göre ise anlamlı bir farka rastlanmamaktadır (F=0,606, p=0,546).  

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ortak görüşle, 

“Ara sıra” düzeyinde dersi yardımcı ders kitaplarından işlemektedirler. Öğretmen 

gruplarının yardımcı ders kitaplarından dersi işleme konusunu sıklıkla tercih etmedikleri 

anlaşılmaktadır. 

 

3.2.24. Ders Notlarından Konunun İşlenmesi 

 

Tablo 3.2.24’te ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

dersi ne düzeyde ders notlarından işledikleri konusunda görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.24. Konunun Ders Notlarından İşlenmesi 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 65 14,4 43 21,6 60 15,8
Çoğu zaman 190 42,2 86 43,2 147 38,8
Ara sıra 171 38,1 62 31,2 150 39,6
Hiç bir zaman 24 5,3 8 4,0 22 5,8
Toplam 450 100,0 199 100,0 379 100,0
Art. Ort. 2,66 2,82 2,65 
Std. Sap. 0,789 0,813 0,814 

            X2 =  8,680                              SD =  6                             p= 0,192 

            F  =  3,683                               p    =  0,025* 
                  * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
Genel ortaöğretim - Mesleki ortaöğretim 0,178 0,041 

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 42,2’si “Çoğu zaman”, % 38,1’i “Ara sıra” konuyu 

ders notlarından işlediklerini belirtmektedirler. Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 43,2’si  

“Çoğu zaman”, % 31,2’si “Ara sıra” ve % 21,6’sı “Her zaman” konuları ders notlarından 

işlediklerini ifade etmektedirler. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin                         

% 39,6’sı  “Ara sıra”, % 38,8’i “Çoğu zaman” düzeyinde konuyu ders notlarından 

işlediklerini beyan etmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,82 ile 

ilköğretim öğretmenleri (2,66) ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ’ne (2,65) göre “Çoğu 

zaman” seçeneğine daha yakın görüştedirler. 

 

Grupların standart sapmaları genel ortaöğretim öğretmenlerinin 0,813 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,814’tür. İlköğretim öğretmenlerinin görüşleri kendi içinde 

diğer gruplara göre daha özdeştir (0,789). 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyum vardır (X2 =8,680, p=0,192). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizine göre anlamlı bir 

farka rastlanmaktadır (F=3,683, p=0,025). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı fark 
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bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi (Scheffe) sonucuna göre genel ortaöğretim-mesleki 

ortaöğretim (Xg-Xm=0,178, p=0,041) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka 

rastlanmaktadır. 

 

Dersi ders notlarından işlemek konusunda öğretmenlerin olumlu ya da olumsuz 

sıklıkta net bir tercih yapmadıkları, ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin konuları “Ara sıra” ile “Çoğu zaman” sıklığında ders notlarından işledikleri 

anlaşılmaktadır.  

 

3.2.25. Konuların Ders Planından İşlenmesi 

 

Tablo 3.2.25’te ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

dersi hazırladıkları ders planından işlemelerindeki sıklık derecelerine yer verilmiştir.  

 

Tablo 3.2.25. Öğretmenlerin Dersi Hazırladığı Ders Planından İşlemeleri 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 160 34,9 77 39,1 127 33,3
Çoğu zaman 209 45,5 72 36,5 174 45,7
Ara sıra 79 17,2 40 20,3 70 18,4
Hiç bir zaman 11 2,4 8 4,1 10 2,6
Toplam 459 100,0 197 100,0 381 100,0
Art. Ort. 3,13 3,11 3,10 
Std. Sap. 0,775 0,865 0,784 

          X2 =  6,376                            SD =  6                              p= 0,382 

          F  =  0,170                             p    =  0,844 
 

İlköğretim öğretmenlerinin % 45,5’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 36,5’i, 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 45,7’si “Çoğu zaman” sıklığında dersi 

hazırladıkları ders planından işlediklerini belirtmektedir. 

 

Aynı konuda ilköğretim öğretmenlerinin % 34,9’u, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 39,1’i, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 33,3’ü “Her zaman” 

sıklığında katıldıklarını ifade etmektedir. 
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Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 3,13, genel 

ortaöğretim öğretmenleri 3,11 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,10 ile “Çoğu 

zaman” seçeneğinin üzerinde görüştedir. 

 

Standart sapmalara bakıldığında ilköğretim öğretmenleri (0,775) ve genel 

ortaöğretim öğretmenleri (0,784), mesleki ortaöğretim öğretmenleri’ne  (0,865) göre daha 

özdeş görüştedir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre uyum vardır (X2 =6,376, p=0,382). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

anlamlı bir farka rastlanmamaktadır (F=0,170, p=0,844).  

 

Dersin konusunu işlemek konusunda faydalanılan materyal ya da kaynak konusunda 

bu seçeneği işaretleme sıklığı diğer seçeneklere göre daha fazladır. “Çoğu zaman” ve “Her 

zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri; büyük çoğunlukla konuyu hazırladığı ders planından işlemektedir. 

 

3.2.26. Dersi İşlerken Not Tutturmak 

 

Tablo 3.2.26’da ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin dersi işlerken ne sıklıkta not tutturdukları konusunda görüşleri 

bulunmaktadır. 
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Tablo 3.2.26. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Not Tutturmaları 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 92 20,1 56 28,3 82 21,2
Çoğu zaman 180 39,4 73 36,9 125 32,3
Ara sıra 172 37,6 64 32,3 159 41,1
Hiç bir zaman 13 2,9 5 2,5 21 5,4
Toplam 457 100,0 198 100,0 387 100,0
Art. Ort. 2,77 2,91 2,69 
Std. Sap. 0,799 0,838 0,864 

           X2 =  14,671                            SD =  6                             p= 0,023 

           F  =  4,445                               p    = 0,012* 
                * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
Genel ortaöğretim - Mesleki ortaöğretim 0,217 0,012 

 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 39,4’ü “Çoğu zaman”, % 37,6’sı 

“Ara sıra”, % 20,1’i de “Her zaman” sıklığında dersi işlerken not tutturdukları 

görülmektedir. 

 

Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 36,9’u  “Çoğu zaman”, % 32,3’ü “Ara sıra”,  

% 28,3’ü “Her zaman” sıklığında dersi işlerken not tutturduklarını ifade etmektedirler. 

 

Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 41,1’i  “Ara sıra”, % 32,3’ü “Çoğu 

zaman”, % 21,2’si “Her zaman” sıklığında konuya ilişkin görüş belirtmiştir.  

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,77, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,91 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,69 ile 

“Çoğu zaman” seçeneğinin altında görüştedirler. 

 

Standart sapmaları itibariyle ilköğretim öğretmenleri 0,799, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,838 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 0,864’tür. Her üç grubunda kendi 

içerisinde özdeş olduğu söylenemez. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =14,671, p=0,023). 
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Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=4,445, p=0,012). Hangi ikili 

gruplar arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi (Scheffe) sonucuna göre 

genel ortaöğretim-mesleki ortaöğretim (Xg-Xm=0,217, p=0,012) öğretmenleri arasında 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri; dersi işlerken çok 

sıklıkta not tutturmamaktadırlar. Öğretmen gruplarının dersin işlenişinde öğrencilere not 

tutturmadıkları söylenebilir. 

 

3.2.27. Derste Öğretim Materyali Kullanılması 

 

Tablo 3.2.27’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin dersi işlerken ne sıklıkta öğretim materyali kullandıkları konusunda 

görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.27. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Öğretim Materyallerini Kullanmaları 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 157 34,4 55 27,9 126 32,3
Çoğu zaman 249 54,6 105 53,3 186 47,7
Ara sıra 48 10,6 37 18,8 75 19,2
Hiç bir zaman 2 0,4 0 0,0 3 0,8
Toplam 456 100,0 197 100,0 390 100,0
Art. Ort. 3,23 3,09 3,12 
Std. Sap. 0,644 0,679 0,731 

          X2 =  17,752                            SD =  6                             p= 0,007 

          F  =  4,222                               p    = 0,015* 
               * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,115 0,049 

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 54,6’sı, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 53,3’ü, 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 47,7’si dersi işlerken “Çoğu zaman” öğretim 

materyallerini kullandıklarını ifade etmektedirler. 
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Aynı konuda “Her zaman” düzeyinde görüş belirtenlerin oranına bakıldığında ise 

ilköğretim öğretmenlerinin % 34,4, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 27,3 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin de % 32,3 olduğu görülmektedir. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,23, genel ortaöğretim öğretmenleri 3,09 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,12 ile 

“Çoğu zaman” seçeneğinin biraz üzerinde görüş ifade etmektedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinin 0,644, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,679 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,731’dir. Her üç 

grubun standart sapmaları birbirine yakın oranlarda özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =17,752, p=0,007). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=4,222, p=0,015). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğu konusunda yapılan t-testi (Scheffe) sonucuna göre ilköğretim-mesleki 

ortaöğretim (Xi-Xm=0,115, p=0,049) öğretmenleri arasında eşik değere çok yakın bir farka 

rastlanmaktadır. 

 

Gruplar arasında sıklık derecelerindeki frekans dağılımında uyum olmasa da 

ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri, dersi işlerken “Çoğu 

zaman” öğretim materyallerini kullanmaktadırlar. Öğretmen grupları öğretim materyallerini 

dersin işlenişinde kullanmaktadırlar.  

 

3.2.28. Öğrencilerin Dikkatini Toplamak İçin Fıkra/Espri Yapmak 

 

Tablo 3.2.28’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin dersi işlerken öğrencilerin dikkatlerini kendilerine çekmek için ne sıklıkla 

fıkra/espri yaptıkları konusunda görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.28. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Fıkra/Espri Yapmaları 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 99 21,3 42 20,8 55 14,2
Çoğu zaman 196 42,2 66 32,7 135 34,8
Ara sıra 165 35,4 86 42,5 191 49,4
Hiç bir zaman 5 1,1 8 4,0 6 1,6
Toplam 465 100,0 202 100,0 387 100,0
Art. Ort. 2,84 2,70 2,62 
Std. Sap. 0,765 0,841 0,744 

           X2 =  27,387                            SD =  6                             p= 0,000 

           F  =  8,646                               p    = 0,000* 
                * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,219 0,000 

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 42,2’si, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 32,7’si 

ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 34,8’i dersi işlerken “Çoğu zaman” fıkra/espri 

yaptıklarını ifade etmektedirler. 

 

Ders işlenirken öğrenci dikkatinin dağıldığı durumlarda “Ara sıra” fıkra/espri 

yapmak gerektiği fikrine ilköğretim öğretmenlerinin % 35,4’ü, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin  % 42,5’i ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 49,4’ü katıldıklarını 

belirtmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 2,84, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 2,70 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,62 ile “Çoğu zaman” 

seçeneğinin altında görüş ifade etmektedirler. 

 

Grupların standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,765 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,744 ile kendi içinde genel ortaöğretim öğretmenlerine (0,841) 

göre daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde uyumun 

belirlenmesine ilişkin yapılan ki-kare testine göre gruplar arasında bir uyuma 

rastlanmamıştır (X2 =27,387, p=0,000). 
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Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre 

anlamlı bir fark görülmüştür (F=8,646, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı fark 

bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi (Scheffe) sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim 

(Xi-Xg=0,219, p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı farka rastlanmıştır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri dersi işlerken 

“Çoğu zaman” ve “Ara sıra” düzeylerinde fıkra/espri yapmaktadırlar. Öğretmenlerin dersi 

işlerken dersin gidişine göre fıkra/espri yaptıkları ancak çok önemli bir unsur olarak 

görmedikleri de söylenebilir. 

 

3.2.29. Sınıf Düzenini Dersin İşlenişine Göre Değiştirmek 

 

Tablo 3.2.29’da ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin dersin işlenişine göre sınıfın düzenini ne sıklıkta değiştirdikleri konusunda 

görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.29. Öğretmenlerin Dersin İşlenişine Göre Sınıf Düzenini Değiştirmeleri 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 74 16,2 26 13,1 37 9,6
Çoğu zaman 151 33,1 58 29,1 92 24,0
Ara sıra 200 43,9 95 47,7 190 49,5
Hiç bir zaman 31 6,8 20 10,1 65 16,9
Toplam 456 100,0 199 100,0 384 100,0
Art. Ort. 2,59 2,45 2,26 
Std. Sap. 0,839 0,845 0,853 

          X2 =  33,807                            SD =  6                             p= 0,000 

          F  =  15,399                             p    = 0,000* 
               * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,325 0,000

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 43,9’u, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 47,7’si, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 49,5’i dersin işlenişine 

göre “Ara sıra” düzeyinde sınıfın düzenini değiştirdikleri anlaşılmaktadır. 
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Aynı konuya ilköğretim öğretmenlerinin % 33,1’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin 

% 29,1’i, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 24,0’ı “Çoğu zaman” düzeyinde 

katılmaktadır. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,59 ve genel ortaöğretim öğretmenleri de 2,45 ile “Ara sıra” ile “Çoğu zaman” seçeneği 

arasında, mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,26 ile “Ara sıra” seçeneğinin biraz üzerinde 

görüş belirtmektedir. 

 

Üç grubun standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,839, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin 0,845 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,853’tür.  

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =33,807, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

anlamlı bir fark mevcuttur (F=15,399, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı fark 

bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,325, p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri, dersin işlenişine 

göre sınıfın düzenini her zaman olmasa da “Ara sıra” veya “Çoğu zaman” sıklığında 

değiştirmektedirler. Başka bir deyişle genelde tercih edilen oturma şekline göre sınıfın 

düzenini değiştirme ihtiyacının doğmadığı, ancak bir takım dersler için gerekli olduğunda 

değiştirildiği söylenebilir. 

 

3.2.30. Dersin İşlenişinde Anlatım Yöntemi 

 
Tablo 3.2.30’da ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin dersin işlenişinde ne sıklıkla anlatım yöntemini kullandıkları konusunda 

görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.30. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Anlatım Yöntemini Kullanmaları 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 64 14,0 41 20,7 70 18,1
Çoğu zaman 168 36,8 106 53,5 210 54,3
Ara sıra 214 46,8 49 24,7 103 26,6
Hiç bir zaman 11 2,4 2 1,0 4 1,0
Toplam 457 100,0 198 100,0 387 100,0
Art. Ort. 2,62 2,94 2,89 
Std. Sap. 0,751 0,703 0,692 

          X2 =  55,639                            SD =  6                             p= 0,000 

          F  =  20,447                             p    = 0,000* 
              * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim -0,316 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim -0,270 0,000 

 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 46,8’i, “Ara sıra”, % 36,8’i ise 

dersin işlenişinde “Çoğu zaman” anlatım yöntemini kullandıkları anlaşılmaktadır. 

 

Aynı konuya genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 53,5’i ile mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin  % 54,3’ü “Çoğu zaman” sıklığında katılmaktadırlar. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle, ilköğretim öğretmenleri 2,62 ile “Ara sıra” ile 

“Çoğu zaman” seçeneğini arasında, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,94 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenleri de 2,89 ile “Çoğu zaman” seçeneğinin az altında görüş ifade 

etmektedirler. 

 

Üç grubun standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,751, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin 0,703 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,692’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =55,639, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=20,447, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 
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fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=-0,316, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,-270, p=0,000) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları arasında fark olsa da 

genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim grubu öğretmenler, ilköğretim öğretmenlerine 

göre dersin işlenişinde anlatım yöntemini az da olsa daha fazla sıklıkla kullanmaktadırlar. 

Genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim grubu öğretmenlerin anlatım yöntemini kullanma 

sıklığı “Çoğu zaman” düzeyinde kullandıkları anlaşılmaktadır. 

 

3.2.31. Dersin İşlenişinde Soru-Cevap Yöntemi 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin dersi işlerken 

ne sıklıkta soru-cevap yöntemini kullandıkları konusundaki görüşlerine tablo 3.2.31’de yer 

verilmektedir. 

 

Tablo 3.2.31. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Soru-Cevap Yöntemini Kullanmaları 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 101 22,1 48 23,9 88 22,6
Çoğu zaman 228 49,8 112 55,7 212 54,4
Ara sıra 128 27,9 41 20,4 87 22,2
Hiç bir zaman 1 0,2 0 0,0 3 0,8
Toplam 458 100,0 201 100,0 390 100,0
Art. Ort. 2,94 3,03 2,99 
Std. Sap. 0,711 0,666 0,693 

          X2 =  8,505                              SD =  6                             p= 0,203 

          F  =  1,495                               p    = 0,225 
 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 49,8’i, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 55,7’si, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 54,4’ü dersi işlerken 

“Çoğu zaman” düzeyinde soru-cevap yöntemini kullandıkları görülmektedir. 
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Dersi işlerken soru-cevap yöntemini “Her zaman” düzeyinde ilköğretim 

öğretmenlerinin % 22,1’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 23,9’u, mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin de % 22,6’sının kullanmakta olduğu görülmektedir. 

 

Aynı konuya ilköğretim öğretmenlerinin % 27,9’u, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 20,4’ü, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 22,2’si “Ara sıra” 

düzeyinde katıldıklarını belirtmektedirler. 

 

Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenlerinin 2,94, 

genel ortaöğretim öğretmenlerinin 3,03 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de 2,99 ile 

“Çoğu zaman” düzeyine yakın görüşte oldukları anlaşılmaktadır. 

 

Grupların standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,711, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin 0,666 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,693’tür. Her üç grubun 

kendi içinde standart sapmaları birbirine yakın değerlerdedir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyum bulunmaktadır (X2 =8,505, p=0,203). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan tek yönlü varyans analizine göre 

anlamlı bir fark yoktur (F=1,495, p=0,225).  

 

Öğretmen gruplarının frekans dağılımlarının aritmetik ortalamaları itibarı ile yapılan 

testte gruplar arası fark çıkmamış ve uyum testinde de gruplar arasında bir uyumdan söz 

edilebildiğinden ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ortak 

görüşle, dersi işlerken “Çoğu zaman” düzeyinde soru-cevap yöntemini kullanmaktadırlar.  

 

3.2.32. Dersin İşlenişinde Uygulama Yöntemi 

 

Dersin işlenişinde ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin hangi sıklıkta uygulama yöntemini kullandıkları konusunda görüşleri Tablo 

3.2.32’de yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.32. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Uygulama Yöntemini Kullanmaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 119 25,6 35 17,9 84 21,7
Çoğu zaman 223 48,1 87 44,4 162 41,9
Ara sıra 121 26,1 64 32,7 134 34,6
Hiç bir zaman 1 0,2 10 5,1 7 1,8
Toplam 464 100,0 196 100,0 387 100,0
Art. Ort. 2,99 2,75 2,83 
Std. Sap. 0,726 0,806 0,781 

            X2 =  30,392                            SD =  6                             p= 0,000 

            F  =  8,435                               p    = 0,000* 
                  * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,241 0,001 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,157 0,012 

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 48,1’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 44,4’ü, 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ise % 41,9’u dersin işlenişinde “Çoğu zaman” 

uygulama yöntemini kullandıklarını belirtmektedirler. 
 

Aynı konuya ilişkin olarak ilköğretim öğretmenlerinin % 26,1’i, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 32,7’si ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 34,6’sı “Ara sıra” 

düzeyinde katılmaktadırlar. 
 

Dersin işlenişinde ilköğretim öğretmenlerinin % 25,6’sı, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 17,9’u ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 21,7’si “Her zaman” 

düzeyinde uygulama yöntemini kullandıklarını ifade etmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim 

öğretmenlerinin 2,99, genel ortaöğretim öğretmenlerinin 2,75 ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin de 2,83 ile “Çoğu zaman” düzeyine yakın görüşte oldukları görülmektedir. 

 

Üç grubun standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,726, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin 0,803 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,781’dir. İlköğretim 

öğretmenlerinin görüşleri kendi içinde diğer gruplara göre daha özdeştir. 
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Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =30,392, p=0,000). 
 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=8,435, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,241, p=0,001) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,157, p=0,012) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. 
 

Öğretmen gruplarının frekans dağılımlarının aritmetik ortalamaları itibarı ile yapılan 

testte gruplar arası farka rastlanmış ve uyum testinde de gruplar arasında bir uyumdan söz 

edilemediğinden ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri dersi 

işlerken “Çoğu zaman” sıklığında uygulama yöntemini kullanmaktadırlar. Ancak grupların 

dağılımı itibarı ile net bir görüş birliği sağlandığından söz edilemez. 
 

3.2.33. Dersin İşlenişinde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi 
 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin dersin 

işlenişinde yaşayarak öğrenme yöntemini ne sıklıkla kullandıkları konusunda ki görüşleri 

Tablo 3.2.33’te yer almaktadır. 
 

Tablo 3.2.33. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Yaşayarak Öğrenme Yöntemini 

Kullanmaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 121 26,3 30 15,7 62 16,1
Çoğu zaman 203 44,1 67 35,1 135 35,2
Ara sıra 133 28,9 83 43,4 165 43,0
Hiç bir zaman 3 0,7 11 5,8 22 5,7
Toplam 460 100,0 191 100,0 384 100,0
Art. Ort. 2,96 2,61 2,62 
Std. Sap. 0,760 0,819 0,822 

            X2 =  51,541                            SD =  6                             p= 0,000 

            F  =  24,372                             p    =  0,000* 
                  * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,354 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,344 0,000 
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Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 28,9’u, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 43,4’ü ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 43’ünün dersin 

işlenişinde yaşayarak öğrenme yöntemini “Ara sıra” sıklığında kullandıkları görülmektedir. 

 

Aynı konuya ilköğretim öğretmenlerinin % 44,1’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin 

% 35,1’i ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 35,2’si “Çoğu zaman” sıklığında 

katılmaktadırlar. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,96 ile “Çoğu zaman” seçeneğine yakın, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,61 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenleri de 2,62 ile “Ara sıra” ile “Çoğu zaman” seçeneğini arasında 

görüştedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları, ilköğretim öğretmenleri 0,760, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,819 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 0,822’dir. İlköğretim 

öğretmenlerinin görüşleri kendi içinde diğer gruplara göre daha özdeş görüştedirler. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =51,541, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=24,372, p=0,000). Hangi ikili 

gruplar arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testine göre ilköğretim - genel 

ortaöğretim (Xi-Xg=0,354, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,344, 

p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

Ortaöğretim grubu öğretmenler ilköğretim grubu öğretmenlere göre daha bir uyum 

içerisinde sıklık derecelerini tercih ettikleri anlaşılmaktadır. İlköğretim, genel ortaöğretim ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenleri, dersi işlerken yaşayarak öğrenme yöntemini “Ara sıra” ve 

“Çoğu zaman” arası sıklığında kullanmaktadırlar.  

 

3.2.34. Dersin İşlenişinde Grup Çalışmaları Yöntemi 

Tablo 3.2.34’te dersin işlenişinde ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin grup çalışmaları yöntemini ne sıklıkta kullandıkları 

konusundaki görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.34. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Grup Çalışmaları Yöntemini Kullanmaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 72 15,6 21 10,6 31 8,0
Çoğu zaman 170 36,7 56 28,4 94 24,4
Ara sıra 214 46,2 100 50,8 225 58,3
Hiç bir zaman 7 1,5 20 10,2 36 9,3
Toplam 463 100,0 197 100,0 386 100,0
Art. Ort. 2,66 2,40 2,31 
Std. Sap. 0,752 0,812 0,750 

           X2 =  55,419                            SD =  6                             p= 0,000 

           F  =  23,995                             p    = 0,000* 
                 * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,267 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,352 0,000 

 

Dersin işlenişinde grup çalışmaları yöntemini ilköğretim öğretmenlerinin % 46,2’si, 

genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 50,8’i ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin            

% 58,3’ü “Ara sıra” sıklığında kullandıklarını ifade etmektedirler. 

 

Aynı yöntemi “Çoğu zaman” sıklığında ilköğretim öğretmenlerinin % 36,7’si, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 28,4’ü ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 24,4’ü 

kullandıklarını belirtmektedirler. 

 

Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 2,66, genel 

ortaöğretim öğretmenleri 2,40 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,31 ile “Ara sıra” ile 

“Çoğu zaman” seçeneği arasında görüştedirler. 

 

Standart sapmalar; ilköğretim öğretmenleri 0,752 ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri de 0,750 ile genel ortaöğretim öğretmenlerine (0,812) göre kendi içlerinde 

daha özdeş görüştedirler. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre kesin olarak bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =55,419, p=0,000). 
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Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=23,995, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ise ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,267, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,352, p=0,000) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri dersi işlerken 

“Ara sıra” ile “Çoğu zaman” arası sıklıkta grup çalışmaları yöntemini kullanmaktadırlar. 

Öğretmenlerin dersin işlenişinde grup çalışmaları yöntemini, ihtiyaç duyulduğunda tercih 

ettikleri söylenebilir. 

 

3.2.35. Dersin İşlenişinde Proje Yöntemi 

 

Dersin işlenişinde ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin hangi sıklıkta proje yöntemini kullandıkları konusunda ki görüşleri tablo 

3.2.35’te yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.35. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Proje Yöntemini Uygulamaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 47 10,3 7 3,7 11 3,0
Çoğu zaman 153 33,6 40 21,1 76 20,7
Ara sıra 243 53,4 103 54,2 213 58,0
Hiç bir zaman 12 2,6 40 21,1 67 18,3
Toplam 455 100,0 190 100,0 367 100,0
Art. Ort. 2,52 2,07 2,08 
Std. Sap. 0,714 0,752 0,710 

            X2 =  95,338                            SD =  6                             p= 0,000 

            F  =  45,873                             p    = 0,000* 
                  * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,443 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,432 0,000 
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Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 53,4’ü, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 54,2’si ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 58,0’ı dersin 

işlenişinde “Ara sıra” düzeyinde proje yöntemini kullandıkları görülmektedir. 

 

Aynı soruda ilköğretim öğretmenlerinin % 33,6’sı, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 21,1’i ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 20,7’si “Çoğu zaman” 

sıklığında katılmaktadır.  

 

Dersin işlenişinde proje yöntemini genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 21,1’i ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 18,3’ü “hiç bir zaman” kullanmadıklarını ifade 

etmektedirler.  

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,52 ile “Ara sıra” ile “Çoğu zaman” seçeneği arasında, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,07 

ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,08 ile “Ara sıra” seçeneğinin az üzerinde 

görüştedirler. 

 

Grupların standart sapmaları ilköğretim öğretmenleri 0,714, mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri 0,710’dur. Genel ortaöğretim öğretmenlerinin kendi içinde az farkla diğer 

gruplara göre daha özdeş oldukları söylenebilir (0,752).  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =95,338, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=45,873, p=0,000). Hangi ikili 

gruplar arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim - 

genel ortaöğretim (Xi-Xg=0,443, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-

Xm=0,432, p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

“Hiç bir zaman” ve “Ara sıra” seçeneği olumsuz kabul edilirse öğretmen grupları 

dersin işlenişinde proje yöntemini kullanmamaktadırlar. Öğretmen grupları dersin 

işlenişinde proje yöntemini ders müfredatının içeriğinde olduğu sürece kullandıkları 

söylenebilir. 
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3.2.36. Dersin İşlenişinde Drama Yöntemi 

Tablo 3.2.36’da ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin dersin işlenişinde drama yöntemini kullanma sıklıklarına yer verilmektedir.  
 

Tablo 3.2.36. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Drama Yöntemini Uygulamaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 42 9,2 9 4,7 8 2,2
Çoğu zaman 164 35,8 30 15,7 62 16,8
Ara sıra 225 49,1 106 55,5 208 56,1
Hiç bir zaman 27 5,9 46 24,1 92 24,9
Toplam 458 100,0 191 100,0 370 100,0
Art. Ort. 2,48 2,01 1,96 
Std. Sap. 0,743 0,768 0,709 

X2 =  112,464                          SD =  6                             p= 0,000 

F  =  59,432                             p    = 0,000* 
* p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,472 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,520 0,000 

 

Tabloya bakıldığında ilköğretim öğretmenlerinin % 49,1’i “Ara sıra”, % 35,8’i 

“Çoğu zaman” düzeyinde dersin işlenişinde drama yöntemini kullandıkları anlaşılmaktadır. 

 

Aynı yöntemi, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 55,5’i  “Ara sıra”, % 15,7’si 

“Çoğu zaman” düzeyinde ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 56,1’i “Ara sıra”,       

% 16,8’i de “Çoğu zaman” düzeyinde kullandıklarını ifade etmektedirler. Drama yöntemini 

“hiç bir zaman” kullanmayan genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 21,1 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 24,9 oranında olduğu görülmektedir.  

 

Genel ortaöğretim öğretmenleri ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin frekans 

yığılmalarında benzerlik göze çarpmaktadır. 

 

Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 2,48 ile 

“Ara sıra” ve “Çoğu zaman” seçeneği arasında, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,01 ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 1,96 ile “Ara sıra” seçeneğine yakın görüştedirler. 
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Grupların standart sapmaları ilköğretim öğretmenleri 0,743, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,768 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 0,709’dur.  
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre uyuma rastlanmamıştır (X2 =112,464, p=0,000). 
 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=59,432, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,472, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,520, p=0,000) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 
 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri dersin ilenişinde 

drama yöntemini genellikle “Ara sıra” düzeyinde kullanmaktadır. İlköğretim grubu 

öğretmenler ortaöğretim grubu öğretmenlere drama yöntemini göre daha sıklıkla 

kullanmaktadırlar. 
 

3.2.37. Dersin İşlenişinde Rol Yapma Yöntemi 

Tablo 3.2.37’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin dersi işlerken hangi sıklıkta rol yapma yöntemini kullandıkları konusunda 

görüşleri yer almaktadır. 
 

Tablo 3.2.37. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Rol Yapma Yöntemini Uygulamaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 53 11,6 13 6,8 14 3,8
Çoğu zaman 170 37,1 35 18,2 84 22,9
Ara sıra 212 46,3 108 56,3 188 51,2
Hiç bir zaman 23 5,0 36 18,8 81 22,1
Toplam 458 100,0 192 100,0 367 100,0
Art. Ort. 2,55 2,13 2,08 
Std. Sap. 0,762 0,792 0,772 

X2 =  89,274                            SD =  6                             p= 0,000 

F  =  43,482                             p    = 0,000* 
* p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,422 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,468 0,000 
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İlköğretim öğretmenlerinin % 46,3’ü “Ara sıra”, % 37,1’i “Çoğu zaman” düzeyinde 

dersin işlenişinde rol yapma yöntemini kullandıklarını ifade etmektedirler. 

 

Aynı yöntemi, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 56,3’ü  “Ara sıra”, % 18,2’si 

“Çoğu zaman” düzeyinde ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 51,2’si “Ara sıra”,       

% 22,9’u da “Çoğu zaman” düzeyinde kullandıkları görülmektedir. Rol yapma yöntemini 

“hiç bir zaman” kullanmayan genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 18,8 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 22,1 oranında olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,55 ile “Ara sıra” ve “Çoğu zaman” seçeneği arasında, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,13 

ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,08 ile “Ara sıra” seçeneğinin biraz üzerinde 

görüştedirler. 

 

Grupların standart sapmaları; İlköğretim öğretmenleri 0,762, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,792 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 0,772’dir. Öğretmen gruplarının 

standart sapmalarında birbirlerine göre belirgin bir fark görülmemektedir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre uyuma rastlanmamıştır (X2 =89,274, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=43,482, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,422, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,468, p=0,000) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin çoğunluğu, 

dersin ilenişinde rol yapma yöntemini “Ara sıra” düzeyinde kullanmaktadırlar. İlköğretim 

öğretmenleri diğer ortaöğretim öğretmenlerine göre rol yapma yöntemini fazla olmasa da 

daha sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu durumun ilköğretim deki ders işleme tekniğinin farklı 

olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 
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3.2.38. Dersin İşlenişinde Canlandırma Yöntemi 

 

Tablo 3.2.38’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin dersi işlerken canlandırma yöntemini hangi sıklıkta uyguladıkları 

konusunda görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.38. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Canlandırma Yöntemini Uygulamaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 53 11,5 11 5,9 29 7,9
Çoğu zaman 196 42,6 49 26,2 99 26,9
Ara sıra 192 41,7 100 53,5 192 52,2
Hiç bir zaman 19 4,2 27 14,4 48 13,0
Toplam 460 100,0 187 100,0 368 100,0
Art. Ort. 2,62 2,24 2,30 
Std. Sap. 0,742 0,768 0,793 

X2 =  54,983                            SD =  6                             p= 0,000 

F  =  25,125                             p    = 0,000* 
* p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,380 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,319 0,000 

 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 42,6’sı “Çoğu zaman”, % 41,7’si 

“Ara sıra” düzeyinde dersin işlenişinde canlandırma yöntemi kullandıkları anlaşılmaktadır. 

Aynı yöntemi, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 53,5’i ile mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 52,2’si “Ara sıra” düzeyinde kullandıkları görülmektedir.  

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,55, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,24 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,30 

düzeyiyle “Ara sıra” ve “Çoğu zaman” seçeneği arasında görüştedirler. 

 

Grupların standart sapmaları; İlköğretim öğretmenleri 0,742, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,768 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 0,793’tür.  

 



80 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre uyuma rastlanmamıştır (X2 =54,983, p=0,000). 

 

Öğretmen gruplarının görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi 

sonucuna göre anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=25,125, p=0,000). Hangi ikili gruplar 

arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel 

ortaöğretim (Xi-Xg=0,380, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,319, 

p=0,000) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin çoğunluğu, 

dersin ilenişinde canlandırma yöntemini “Ara sıra” ile “Çoğu zaman” sıklığında 

kullanmaktadırlar. İlköğretim grubu öğretmenler canlandırma yöntemini diğer ortaöğretim 

grubu öğretmenlere göre daha sıklıkla tercih etmektedirler. 

 

3.2.39. Dersin İşlenişinde Aktif Öğrenme Yöntemi 

 

Tablo 3.2.39’da dersin işlenişinde ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin aktif öğrenme yöntemini ne sıklıkta kullandıkları ile ilgili 

görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.39. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Aktif Öğrenme Yöntemini Uygulamaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 136 29,7 39 20,7 83 22,4
Çoğu zaman 232 50,7 104 55,3 195 52,8
Ara sıra 88 19,2 41 21,9 83 22,4
Hiç bir zaman 2 0,4 4 2,1 9 2,4
Toplam 458 100,0 188 100,0 370 100,0
Art. Ort. 3,10 2,95 2,95 
Std. Sap. 0,706 0,715 0,738 

X2 =  14,088                            SD =  6                             p= 0,029 

F  =  5,199                               p    = 0,006* 
* p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,145 0,016 
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Dersin işlenişinde ilköğretim öğretmenlerinin % 50,7’si, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 55,3’ü, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 52,8’i “Çoğu zaman” 

düzeyinde aktif öğrenme yöntemi kullandıklarını belirtmektedirler. 
 

Dersin işlenişinde aktif öğrenme yöntemini “Her zaman” düzeyinde kullanan 

ilköğretim öğretmenleri % 29,7, genel ortaöğretim öğretmenleri % 20,7, mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 22,4’tür.  
 

Aynı yöntemi “Ara sıra” sıklığında ilköğretim öğretmenlerinin % 19,2’si, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 21,9’u ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 22,4’ü 

kullandıklarını ifade etmektedirler. 
 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

3,10, genel ortaöğretim öğretmenleri ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 2,95 ile “Çoğu 

zaman” seçeneğine yakın görüştedir. 
 

Grupların standart sapmaları; İlköğretim öğretmenleri 0,706, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,715 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 0,738’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında uyum bulunup bulunmadığına 

ilişkin 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare testine göre uyuma rastlanmamıştır (X2 =14,088, 

p=0,029). 

 

Öğretmen gruplarının görüşleri arasında yapılan varyans analizi sonucuna göre 0.05 

düzeyinde anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=5,199, p=0,006). Hangi ikili gruplar arasında 

anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi (Scheffe) sonucuna göre ilköğretim-mesleki 

ortaöğretim (Xi-Xm=0,145, p=0,016) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka 

rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin çoğunluğu, 

dersin ilenişinde aktif öğrenme yöntemini “Çoğu zaman” düzeyinde kullanmaktadırlar.  

 

3.2.40. Dersin İşlenişinde Gezi-Gözlem İnceleme Yöntemi 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin dersin 

işlenişinde gezi-gözlem ve inceleme yöntemini ne sıklıkta uyguladıkları konusundaki 

görüşleri Tablo 3.2.40’da yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.40. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Gezi-Gözlem İnceleme Yöntemini 

Uygulamaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 40 8,8 12 6,4 21 5,7
Çoğu zaman 120 26,4 26 13,9 70 19,0
Ara sıra 258 56,7 100 53,5 203 55,0
Hiç bir zaman 37 8,1 49 26,2 75 20,3
Toplam 455 100,0 187 100,0 369 100,0
Art. Ort. 2,36 2,01 2,10 
Std. Sap. 0,755 0,813 0,782 

            X2 =  48,639                            SD =  6                             p= 0,000 

            F  =  18,393                             p    = 0,000* 
                  * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. 
farkı p 

İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,353 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,258 0,000 

 

Tablo incelendiğinde dersin işlenişinde ilköğretim öğretmenlerinin % 56,7’si “Ara 

sıra”, % 26,4’ü “Çoğu zaman” düzeyinde gezi-gözlem ve inceleme yöntemini kullandıkları 

anlaşılmaktadır. 

 

Gezi-gözlem ve inceleme yöntemini genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 53,5’i, 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 55,0’ı “Ara sıra” düzeyinde kullandıklarını ifade 

etmektedirler. Söz konusu yöntemi “hiç bir zaman” kullanmayan genel ortaöğretim 

öğretmenleri % 26,2, mesleki ortaöğretim öğretmenleri % 20,3’tür. Aynı yöntemi genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 13,9’u ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 19’u 

“Çoğu zaman” sıklığında kullandıklarını belirtmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,36, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,01 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,10 ile 

“Ara sıra” seçeneğinin üzerinde görüştedirler. 

  

Grupların standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinde 0,755 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinde 0,782’dir. Genel ortaöğretim öğretmenleri ise diğer gruplara 

göre kendi içerisinde daha özdeş görüştedirler (0,843). 
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Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =48,639, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında yapılan varyans analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=18,393, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğu konusunda yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,353, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,258, p=0,000) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri, dersi işlerken 

gezi-gözlem ve inceleme yöntemini “Ara sıra” düzeyine yakın oranda kullanmaktadırlar.  

 

3.2.41. Dersin İşlenişinde Görsel-İşitsel Materyallerin Kullanımı 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin dersi işlerken 

görsel-işitsel materyallerden ne sıklıkta faydalandıkları konusunda görüşleri Tablo 3.2.41’de 

yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.41. Öğretmenlerin Dersi İşlerken Görsel-İşitsel Materyallerden 

Yararlanmaları 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 108 23,6 26 13,7 77 20,8
Çoğu zaman 213 46,6 80 42,1 145 39,1
Ara sıra 128 28,0 71 37,4 134 36,1
Hiç bir zaman 8 1,8 13 6,8 15 4,0
Toplam 457 100,0 190 100,0 371 100,0
Art. Ort. 2,92 2,63 2,77 
Std. Sap. 0,763 0,805 0,823 

            X2 =  25,077                            SD =  6                             p= 0,000 

            F  =  10,177                             p    = 0,000* 
                  * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,295 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,156 0,020 
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İlköğretim öğretmenlerinin % 46,6’sı “Çoğu zaman”, % 28,0’ı “Ara sıra”, % 23,6’sı 

“Her zaman” düzeyinde dersin işlenişinde görsel-işitsel materyallerden yararlandıklarını 

belirtmektedirler. 

 

Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 42,1’i “Çoğu zaman”, % 37,4’ü “Ara sıra” 

düzeyinde dersin işlenişinde görsel işitsel materyallerden yararlandıklarını ifade etmekte ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 39,1’i “Çoğu zaman”,  % 36,1’i, “Ara sıra”,            

% 20,3’ü de “Her zaman” düzeyinde faydalandıkları konusunda görüşlerini 

açıklamaktadırlar.  
 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,92, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,63 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,77 ile 

“Çoğu zaman” seçeneğinin biraz altında görüştedirler. 
  
Grupların standart sapmaları genel ortaöğretim öğretmenleri 0,805 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenleri 0,823’tür. Bu gruplara göre ilköğretim öğretmenlerinin görüşleri 

kendi içerisinde daha düşük oranda özdeştir (0,763).  
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyum mevcut değildir (X2 =25,077, p=0,000). 

 

Varyans analizi sonucuna göre grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farka rastlanmaktadır (F=10,177, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı fark 

bulunduğu konusunda yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,295, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,156, p=0,000) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim öğretmenlerinin dersin işlenmesinde görsel-işitsel materyallerden 

yararlanmaları diğer gruplara göre daha fazla görülmektedir. Bu grubu sırasıyla mesleki 

ortaöğretim öğretmenleri ve genel ortaöğretim öğretmenleri izlemektedir.  

 

3.2.42. Dersin Deney Ağırlıklı İşlenmesi 

 

Tablo 3.2.42’de ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin dersi ne sıklıkta deney ağırlıklı işledikleri konusunda görüşleri yer 

bulmaktadır. 
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Tablo 3.2.42. Öğretmenlerin Dersi Gerektiğinde Deney Ağırlıklı İşlemeleri  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 51 11,7 7 4,0 20 5,8
Çoğu zaman 130 29,8 21 11,9 49 14,3
Ara sıra 181 41,5 58 32,8 134 39,3
Hiç bir zaman 74 17,0 91 51,3 139 40,6
Toplam 436 100,0 177 100,0 342 100,0
Art. Ort. 2,36 1,68 1,85 
Std. Sap. 0,898 0,834 0,874 

            X2 =  105,625                          SD =  6                             p= 0,000 

            F  =  51,545                             p    = 0,000* 
                  * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,679 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,509 0,000 

 

Tabloya bakıldığında ilköğretim öğretmenlerinin % 41,5’i “Ara sıra” ve % 29,8’i 

“Çoğu zaman” düzeyinde gerektiğinde dersi deney ağırlıklı işledikleri görülmektedir. 
 

Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 51,3’ü ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

% 40,6’sı “hiç bir zaman” düzeyinde dersi deney ağırlıklı olarak işlemediklerini ifade 

etmektedirler. 

 

Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 32,8’i ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

% 39,3’ü “Ara sıra” düzeyinde gerektiğinde dersi deney ağırlıklı olarak işlediklerini 

belirtmektedirler. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarına bakıldığında ilköğretim öğretmenleri 2,36 

ile “Ara sıra” seviyesinin üzerinde, genel ortaöğretim öğretmenleri 1,68 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin de 1,85 ile “Ara sıra” seçeneğinin biraz altında olduğu 

görülmektedir. 

  

Grupların standart sapmaları ilköğretim öğretmenleri 0,898, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,834 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 0,874’tür. Grup içi özdeşlikte 

gruplar arasında belirgin bir fark görülmemektedir. 
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Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre gruplar arasında bir uyum mevcut değildir (X2 =105,625, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında yapılan varyans analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=51,545, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğu konusunda yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,679, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,509, p=0,000) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

Öğretmenlerin gerektiğinde dersi deney ağırlıklı işlemeleri konusuna ilköğretim 

öğretmenleri diğer gruplara bakarak daha sıklıkla tercih ettikleri yaklaşımını 

sergilemektedir. 

 

3.2.43. Bilgi İletişim Teknolojisinden Yararlanmak 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin dersi işlerken 

BİT ‘den ne sıklıkta yararlandıkları konusundaki görüşleri Tablo 3.2.43’te yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.43. Öğretmenlerin Dersin İşlenişinde BİT Teknolojisinden Yararlanmaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 52 12,3 10 5,7 38 11,0
Çoğu zaman 124 29,4 35 19,9 82 23,8
Ara sıra 199 47,0 88 50,0 163 47,2
Hiç bir zaman 48 11,3 43 24,4 62 18,0
Toplam 423 100,0 176 100,0 345 100,0
Art. Ort. 2,43 2,07 2,28 
Std. Sap. 0,848 0,818 0,885 

           X2 =  24,627                            SD =  6                             p= 0,000 

           F  =  11,091                             p    = 0,000* 
                * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim             - Genel ortaöğretim 0,357 0,000 
Genel ortaöğretim - Mesleki ortaöğretim -0,210 0,030 
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Tablo incelendiğinde dersin işlenişinde ilköğretim öğretmenlerinin % 47,0’ı, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 50,0’ı ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 47,2’sinin 

“Ara sıra” düzeyinde BİT’den yararlandıkları anlaşılmaktadır. 

 

Aynı konuya ilköğretim öğretmenlerinin % 29,4’ü, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 19,9’u ile mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 23,8’i “Çoğu zaman” 

düzeyinde katılmaktadır. Bu soruda “hiç bir zaman” seçeneğini işaretleyen genel 

ortaöğretim öğretmenleri % 24,4 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de % 18,0’dır. 

 

Grupların aritmetik ortalamaları, ilköğretim öğretmenlerinin 2,43 ile “Ara sıra”- 

“Çoğu zaman” seçeneği arasında, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,07 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenleri de 2,28 ile “Ara sıra” seçeneğinin biraz üzerindedir. 

  

Grupların standart sapmaları ilköğretim öğretmenleri 0,848, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,818 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 0,885’tir. Gruplar arası belirgin bir 

fark göze çarpmamaktadır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyum mevcut değildir (X2 =24,627, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=11,091, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğu konusunda yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,357, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=-0,210, p=0,030) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir fark göze çarpmaktadır. 

 

Öğretmenler, dersin işlenişinde BİT’den “Ara sıra” düzeyinin biraz üzerinde 

faydalanmaktadırlar. Teknolojide büyük gelişmelerin yaşanmakta olduğu göz önüne 

alındığında, okullarımızda teknoloji kullanımında bu derece düşük sonuçların görülmesinin 

eğitim kalitesine olumsuz yansıyacağı söylenebilir. 

 

3.2.44. Öğrencilerin Derse Aktif Katılımı  

 

Tablo 3.2.44’de dersin işlenişinde öğrencilerin aktifliği konusunda ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.44. Dersin İşlenişinde Öğrencilerin Aktifliği 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 159 34,7 41 21,0 56 14,8
Çoğu zaman 256 55,9 117 60,0 213 56,3
Ara sıra 41 9,0 36 18,5 102 27,0
Hiç bir zaman 2 0,4 1 0,5 7 1,9
Toplam 458 100,0 195 100,0 378 100,0
Art. Ort. 3,25 3,02 2,84 
Std. Sap. 0,627 0,646 0,684 

           X2 =  78,610                            SD =  6                             p= 0,000 

           F  =  40,920                             p    = 0,000* 
                 * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim              - Genel ortaöğretim 0,234 0,000 
İlköğretim              - Mesleki ortaöğretim 0,408 0,000 
Genel ortaöğretim - Mesleki ortaöğretim 0,174 0,010 

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 55,9’u, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 60,0’ı ile 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 56,3’ü dersin işlenişinde öğrencilerin “Çoğu zaman” 

aktif olduğunu ifade etmektedirler. Dersin işlenişinde öğrencilerin “Her zaman” düzeyinde 

aktif olduğunu ise ilköğretim öğretmenlerinin % 34,7’si belirtmektedir. 

 

Gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 3,25, 

genel ortaöğretim öğretmenleri 3,02 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,84 ile “Çoğu 

zaman” seçeneği görüşündedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinde 0,627, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinde 0,646 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinde 0,684’tür. 

Grupların standart sapmaları arasında önemli bir fark göze çarpmamaktadır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında yapılan ki-kare testine göre 0.05 

düzeyinde bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =78,610, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 

grup görüşleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=40,920, p=0,000). Hangi ikili 
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gruplar arasında anlamlı fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim - 

genel ortaöğretim (Xi-Xg=0,234, p=0,000), ilköğretim - mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,408, 

p=0,000) ve mesleki ortaöğretim - genel ortaöğretim (Xg-Xm=0,174, p=0,010) öğretmenleri 

arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. Tüm gruplar arasında anlamlı ikili farkın mevcut 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 

“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse; ilköğretim (yüzde 

90), genel ortaöğretim (yüzde 80) ve mesleki ortaöğretim ( yüzde 70) öğretmenlerine göre 

dersin işlenişinde öğrencilerin aktif olduğu anlaşılmaktadır. Mesleki ortaöğretimi başarı 

düzeyleri daha düşük öğrencilerin tercih etmeleri nedeniyle bu şekilde sonuçların ortaya 

çıktığı söylenebilir. 

 

3.2.45. Dersin Anlaşılma Durumunu Sorular Sorarak Görmek 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin dersin 

anlaşıldığını görmek için öğrencilere soru sorma sıklığı hakkındaki görüşleri Tablo 3.2.45’te 

yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.45. Öğretmenlerin Öğrencilere Sorular Sorarak Dersin Anlaşıldığını 

Görmeleri  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 217 47,3 87 44,4 163 43,4
Çoğu zaman 219 47,7 97 49,5 174 46,3
Ara sıra 23 5,0 11 5,6 33 8,7
Hiç bir zaman 0 0,0 1 0,5 6 1,6
Toplam 459 100,0 196 100,0 376 100,0
Art. Ort. 3,42 3,38 3,31 
Std. Sap. 0,587 0,616 0,699 

           X2 =  13,689                            SD =  6                             p= 0,033 

           F  =  3,035                               p    = 0,049* 
                 * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,109 0,049 



90 
 

İlköğretim öğretmenlerinin % 47,7’si, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 49,5’i ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 46,3’ü “Çoğu zaman” düzeyinde dersin anlaşıldığını 

görmek için öğrencilere sorular sorduklarını ifade etmektedirler. 
 

İlköğretim öğretmenlerinin % 47,3’ü, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 44,4’ü ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 43,4’ü “Her zaman” düzeyinde dersin anlaşıldığını 

görmek için öğrencilere sorular sorduklarını belirtmektedirler. 
 

Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 3,42, genel 

ortaöğretim öğretmenleri 3,38 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,31 ile “Çoğu 

zaman” seçeneğinin biraz üzerinde görüş belirttikleri anlaşılmaktadır. 
 

Her üç grubun standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,587, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,616 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,699’dur. 

Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri kendi içinde diğer gruplara göre daha 

özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında yapılan ki-kare testine göre 0.05 

düzeyinde bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =13,689, p=0,033). 

 

Grup görüşleri arasında yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=3,035, p=0,049). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi (Scheffe) sonucuna göre ilköğretim-mesleki 

ortaöğretim (Xi-Xm=0,109, p=0,049) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka 

rastlanmaktadır. Ancak gruplar arasındaki anlamlı farkın tam sınırda olduğu anlaşılmaktadır. 

Başka bir deyişle gruplar arasında net olarak anlamlı bir farkın varlığından söz edilemez. 

 

“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin tamamına yakını dersin ne derecede 

anlaşıldığını görmek için öğrencilere sorular sormaktadır. 

 

3.2.46. Kısa Test Uygulaması ile Dersin Anlaşılma Durumunu Görmek 

 

Tablo 3.2.46’da ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin öğrencilere kısa test yaparak dersin anlaşılma düzeyini görmeleri ile ilgili 

değerlendirmeleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.46. Öğretmenlerin Öğrencilere Kısa Test Yaparak Dersin Anlaşıldığını 

Görmeleri  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 75 16,7 23 12,0 28 7,7
Çoğu zaman 158 35,1 70 36,7 90 24,6
Ara sıra 191 42,4 80 41,9 195 53,3
Hiç bir zaman 26 5,8 18 9,4 53 14,4
Toplam 450 100,0 191 100,0 366 100,0
Art. Ort. 2,63 2,51 2,25 
Std. Sap. 0,827 0,826 0,796 

           X2 =  44,133                            SD =  6                             p= 0,000 

           F  =  21,376                             p    = 0,000* 
                 * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim              - Mesleki ortaöğretim 0,373 0,000 
Genel ortaöğretim - Mesleki ortaöğretim 0,259 0,002 

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 42,4’ü, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 41,9’u ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 56,3’ü “Ara sıra” düzeyinde dersin anlaşılma 

durumunu görmek için öğrencilere kısa test yaptıklarını ifade etmektedirler. 

 

İlköğretim öğretmenlerinin % 35,1’i, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 36,7’si ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 24,6’sı “Çoğu zaman” düzeyinde dersin anlaşılma 

seviyesini görmek için öğrencilere kısa test yaptıklarını belirtmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 

2,63, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,51 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,25 ile 

“Ara sıra” ile “Çoğu zaman” seçeneği arasında görüştedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları; ilköğretim öğretmenlerinin 0,827, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin 0,826 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 0,796’dır.  

 

Grupların görüşlerinin aritmetik ortalamaları itibariyle yapılan ki-kare testine 0.05 

düzeyinde göre bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =44,133, p=0,000). 
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Grup görüşleri arasında yapılan varyans analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=21,376, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi  sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xm=0,373, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xg-Xm=0,259, p=0,002) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri, öğrencilere kısa 

test yaparak dersin anlaşılma durumunu belirlemelerini, mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin sıklıkları biraz düşük olsa da “Ara sıra” düzeyinin biraz üzerinde tercih 

ettikleri anlaşılmaktadır.  

 

3.2.47. Öğrencilerin Tamamı Konuyu Yeterince Anlayınca Dersi Bitirmek 

 

Tablo 3.2.47’de öğrencilerin tamamı dersi anlayınca dersin bitirilmesi konusunda 

ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri yer 

almaktadır. 

 

Tablo 3.2.47. Öğrencilerin Tamamı Konuyu Yeterince Anlayınca Öğretmenlerin Dersi 

Bitirmeleri  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 108 23,9 35 18,0 71 19,1
Çoğu zaman 249 55,1 117 60,3 189 50,9
Ara sıra 78 17,2 32 16,5 83 22,5
Hiç bir zaman 17 3,8 10 5,2 28 7,5
Toplam 452 100,0 194 100,0 371 100,0
Art. Ort. 2,99 2,91 2,82 
Std. Sap. 0,750 0,739 0,828 

            X2 =  14,321                            SD =  6                             p= 0,026 

            F  =  5,128                               p    = 0,006* 
                  * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,174 0,006 
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Tabloya bakıldığında ilköğretim öğretmenlerinin % 55,1’i, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 60,3’ü ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 50,9’u “Ara sıra” 

düzeyinde öğrencilerin tamamı konuyu yeterince anlayınca bitirdiklerini ifade etmektedirler. 

 

Aynı konuya ilköğretim öğretmenlerinin % 23,9’u, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 18,’i ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 19,1’i “Her zaman” 

düzeyinde katılmaktadırlar. “Ara sıra” düzeyinde katılan ilköğretim öğretmenleri % 17,2, 

genel ortaöğretim öğretmenleri % 16,5 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri % 22,5’tir. 

 

Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 2,99, genel 

ortaöğretim öğretmenleri 2,91 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,82 ile “Çoğu 

zaman” seçeneğine yakın düzeydedir. 

 

Grupların standart sapmaları ilköğretim öğretmenleri 0,750, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,828’dir. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri ise diğer gruplara 

göre kendi içerisinde daha özdeştir (0,828).  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında yapılan ki-kare testine göre 0.05 

düzeyinde göre bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =14,321, p=0,026). 

 

Grup görüşleri arasında ki varyans analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farka rastlanmaktadır (F=5,128, p=0,006). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı fark 

bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-

Xm=0,174, p=0,006) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri, öğrencilerin 

tamamı dersi anlayınca “Çoğu zaman” dersi bitirdikleri anlaşılmaktadır. 

 

3.2.48. Bir Sonraki Ders İçin Öğrencilere Proje, Ödev ve Çalışma Vermek 

 

Tablo 3.2.48’de bir sonraki ders için öğrencilere proje, ödev ve çalışma verme 

sıklıkları konusunda ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.48. Öğretmenlerin Bir Sonraki Ders İçin Öğrencilere Proje, Ödev ve Çalışma 

Vermeleri  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 136 29,7 63 31,5 90 24,0
Çoğu zaman 228 49,7 84 42,0 169 45,1
Ara sıra 90 19,7 49 24,5 112 29,9
Hiç bir zaman 4 0,9 4 2,0 4 1,0
Toplam 458 100,0 200 100,0 375 100,0
Art. Ort. 3,08 3,03 2,92 
Std. Sap. 0,723 0,801 0,759 

           X2 =  16,011                            SD =  6                             p= 0,014 

           F  =  4,903                               p    = 0,008* 
                 * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,163 0,008 

 

Tablo incelendiğinde bir sonraki ders için ilköğretim öğretmenlerinin % 49,7’si, 

genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 42,0’ı ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de        

% 45,1’i “Çoğu zaman” düzeyinde proje, ödev ve çalışma verdikleri görülmektedir. 

 

Aynı konuya ilköğretim öğretmenlerinin % 29,7’si, genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 31,5’i ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 24,0’ı “Her zaman” 

düzeyinde katılmaktadırlar. “Ara sıra” düzeyinde katılan ilköğretim öğretmenleri % 19,7, 

genel ortaöğretim öğretmenleri % 24,5 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri % 29,9’dur. 

 

Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 3,08, genel 

ortaöğretim öğretmenleri 3,03 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,92 ile “Çoğu 

zaman” seçeneğine yakın düzeydedirler. 

 

Grupların standart sapmaları ilköğretim öğretmenleri 0,723, mesleki ortaöğretim 

öğretmenleri 0,759’dur. Genel ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri diğer gruplara göre 

kendi içerisinde daha özdeştir (0,801).  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =16,011, p=0,014). 
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Grup görüşleri arasında ki varyans analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farka rastlanmaktadır (F=4,903, p=0,006). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı fark 

bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-

Xm=0,163, p=0,008) öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin, bir sonraki 

ders için öğrencilere proje, ödev ve çalışma “Çoğu zaman” vermektedirler. 

 

3.2.49. Öğrenci Başarısına Göre Dersin/Derslerin Tekrarı 

 

Öğrencilerin başarılarına göre dersi/dersleri tekrar etmek konusunda ilköğretim, 

genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri Tablo 3.2.49’da yer 

almaktadır. 

Tablo 3.2.49. Öğretmenlerin Öğrencilerin Başarılarına Göre Dersin/Derslerin 

Tekrarını Yapmaları 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 140 30,7 52 26,5 94 25,0
Çoğu zaman 237 52,0 109 55,6 212 56,4
Ara sıra 78 17,1 35 17,9 68 18,1
Hiç bir zaman 1 0,2 0 0,0 2 0,5
Toplam 456 100,0 196 100,0 376 100,0
Art. Ort. 3,13 3,09 3,06 
Std. Sap. 0,686 0,662 0,671 

            X2 =  4,888                              SD =  6                             p= 0,558 

            F  =  1,228                               p    = 0,293 
 

Öğrencilerin başarılarına göre ilköğretim öğretmenlerinin % 52,0’ı, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinin % 55,6’sı, mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin % 56,4’ü 

“Çoğu zaman” düzeyinde dersi/dersleri tekrar ettiklerini ifade etmektedirler. Aynı konuya 

ilköğretim öğretmenlerinin % 30,7’si, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 26,5’i, mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin de % 25,0’ı “Her zaman” düzeyinde katıldıklarını 

belirtmektedirler. “Ara sıra” düzeyinde katılıma bakıldığında ilköğretim öğretmenlerinin    

% 17,1, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 17,9’u ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin 

% 18,1 oranında olduğu görülmektedir. 
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Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 3,13, genel 

ortaöğretim öğretmenleri 3,09 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,06 ile “Çoğu 

zaman” seçeneğiyle konuların tekrarının yapıldığı görüşündedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenlerinde 0,686, genel 

ortaöğretim öğretmenlerinde 0,662 ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinde de 0,671’dir. 

Öğretmen görüşlerinin kendi içinde birbirine yakın değerlerde özdeş olduğu görülmektedir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan ki-kare 

testine göre bir uyum mevcuttur (X2 =4,888, p=0,558). 

 

Grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde yapılan varyans analizi sonucuna göre de 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır (F=1,228, p=0,293).  

 

“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ortak görüşle, öğrencilerin başarılarına 

göre dersi/dersleri tekrar ettikleri anlaşılmaktadır. 

 

3.2.50. Öğrencilerin Dersi Öğrenmedeki Hazır Bulunuşluğu  

 

Tablo 3.2.50’de öğrencilerin ders hazırlığının iyi olmasından dolayı ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin derste zorlanmamaları konusundaki 

görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.50. Öğrencilerin İyi Hazırlanmalarından Dolayı Öğretmenlerin Derste 

Zorlanmamaları  

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 122 26,6 45 23,0 70 18,7
Çoğu zaman 208 45,3 72 36,7 162 43,3
Ara sıra 112 24,4 64 32,6 111 29,7
Hiç bir zaman 17 3,7 15 7,7 31 8,3
Toplam 459 100,0 196 100,0 374 100,0
Art. Ort. 2,95 2,75 2,72 
Std. Sap. 0,810 0,897 0,861 
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            X2 =  19,935                            SD =  6                             p= 0,003 

            F  =  8,223                               p    = 0,000* 
                  * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim 0,198 0,024 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim 0,223 0,001 

 

Tablo incelendiğinde öğrencilerin ders hazırlığının iyi olmasından dolayı ilköğretim 

öğretmenlerinin % 45,3’ü “Çoğu zaman”, % 26,6’sı “Her zaman”, % 24,4’ü de “Ara sıra” 

düzeyinde derste zorlanmadıkları görülmektedir. Aynı konuda genel ortaöğretim 

öğretmenlerinin % 36,7’si  “Çoğu zaman”, % 32,6’sı “Ara sıra”, % 23,0’ı “Her zaman” 

düzeyinde derste zorlanmadıkları anlaşılmaktadır. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerine 

bakıldığında öğrencilerin hazırlığının iyi olmasından dolayı % 43,3’ü  “Çoğu zaman”,        

% 29,7’si “Ara sıra”, % 18,7’si “Her zaman” düzeyinde derste zorlanmadıkları 

anlaşılmaktadır. 

 

Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, ilköğretim öğretmenleri 2,95, genel 

ortaöğretim öğretmenleri 2,75 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 2,72 ile “Çoğu 

zaman” seçeneğinin biraz altında görüş ifade etmektedirler. 

 

Her üç grubun standart sapmaları ilköğretim öğretmenleri 0,810, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,897 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri 0,861’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında yapılan ki-kare testine göre 0.05 

düzeyinde bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =19,935, p=0,003). 

 

Grup görüşleri arasında yapılan varyans analizi sonucuna göre ise 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farka rastlanmaktadır (F=8,223, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı 

fark bulunduğuna ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=0,198, p=0,024) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=0,223, p=0,001) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse öğrencilerin ders 

hazırlığının iyi olmasından dolayı öğretmenlerin genel olarak dersin verilmesinde 

zorlanmadıkları anlaşılmaktadır. 
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3.2.51. Ders Süresinin Yeterliliği 

 

Tablo 3.2.51’de ders süresinin yeterliliği konusunda ilköğretim, genel ortaöğretim ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.51. Ders Süresinin Yeterliliği 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 55 12,0 45 22,6 77 20,3
Çoğu zaman 223 48,6 107 53,8 225 59,2
Ara sıra 113 24,6 32 16,1 59 15,5
Hiç bir zaman 68 14,8 15 7,5 19 5,0
Toplam 459 100,0 199 100,0 380 100,0
Art. Ort. 2,58 2,91 2,95 
Std. Sap. 0,884 0,827 0,746 

          X2 =  49,256                            SD =  6                             p= 0,000 

          F  =  24,309                             p    = 0,000* 
               * p<0,05 düzeyinde anlamlı fark var. ** 

**Gruplar arası fark Art.Ort. farkı p 
İlköğretim - Genel ortaöğretim -0,337 0,000 
İlköğretim - Mesleki ortaöğretim -0,370 0,000 

 

Tablo incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin % 48,6’sı “Çoğu zaman”, % 24,6’sı 

“Ara sıra” düzeyinde, Genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 53,8’i, Mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin de % 59,2’si  “Çoğu zaman” düzeyinde ders süresinin yeterli olduğunu 

belirtmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamaları; ilköğretim öğretmenleri 2,58’le “Ara 

sıra” ile “Çoğu zaman” seçeneğini arasında, genel ortaöğretim öğretmenleri 2,91 ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenleri de 2,95 ile “Çoğu zaman” seçeneğinin biraz altında görüş ifade 

etmektedirler. 

 

Grupların standart sapmaları; ilköğretim öğretmenleri 0,884, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,827’dir. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin standart sapması ise diğer 

gruplara göre daha düşük oranda özdeştir (0,746). 
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Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında yapılan ki-kare testine göre 0.05 

düzeyinde bir uyuma rastlanmamıştır (X2 =49,256, p=0,000). 

 

Grup görüşleri arasında yapılan varyans analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir fark mevcuttur (F=24,309, p=0,000). Hangi ikili gruplar arasında anlamlı farkın 

mevcut olduğu konusunda yapılan t-testi) sonucuna göre ilköğretim-genel ortaöğretim (Xi-

Xg=-0,337, p=0,000) ve ilköğretim-mesleki ortaöğretim (Xi-Xm=-0,370, p=0,000) 

öğretmenleri arasında anlamlı bir farka rastlanmaktadır. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ders süresini 

“Çoğu zaman” düzeyine yakın yeterli buldukları anlaşılmaktadır. Ancak ilköğretim grubu 

öğretmenlerin dersin süresini yeterli bulmak konusunda diğer grup öğretmenlere göre 

sıklıkları daha düşüktür. Bu durum, ilköğretimdeki programların farklılığına veya öğrenci 

anlama yeteneğinin zaman almasına bağlanabilir. 

 

3.2.52. Derslerin Verimliliği 

 

Derslerin verimliliği ile ilgili ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin görüşleri tablo 3.2.52’de yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.52.  Derslerin Verimliliği 

Sıklık Derecesi 
İlköğretim 

Öğretmenleri 

Genel 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

Mesleki 
Ortaöğretim 
Öğretmenleri 

f % f % f % 
Her zaman 129 28,0 57 28,5 95 24,9
Çoğu zaman 289 62,9 123 61,5 246 64,6
Ara sıra 41 8,9 18 9,0 37 9,7
Hiç bir zaman 1 0,2 2 1,0 3 0,8
Toplam 460 100,0 200 100,0 381 100,0
Art. Ort. 3,19 3,18 3,14 
Std. Sap. 0,587 0,622 0,600 

           X2 =  3,272                              SD =  6                             p= 0,774 

           F  =  0,768                               p    = 0,464 
 

İlköğretim öğretmenlerinin % 62,9’u, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 61,5’i ve 

mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin de % 64,6’sı “Çoğu zaman” düzeyinde, derslerin 
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verimli olduğunu belirtmektedirler. Aynı konuda “Her zaman” düzeyini ise ilköğretim 

öğretmenlerinin % 28,0’ı, genel ortaöğretim öğretmenlerinin % 28,5’i ve mesleki 

ortaöğretim öğretmenlerinin de % 24,9’u tercih etmektedirler. 

 

Öğretmen gruplarının aritmetik ortalamaları, ilköğretim öğretmenleri 3,19, genel 

ortaöğretim öğretmenleri 3,18 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 3,14 ile “Çoğu 

zaman” seçeneğinin biraz üzerinde görüş ifade etmektedirler. 

 

Grupların standart sapmalarında ilköğretim öğretmenleri 0,587, genel ortaöğretim 

öğretmenleri 0,662 ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri de 0,600’dür. Grupların 

görüşlerinin kendi içlerindeki özdeşliği birbirlerine göre eşit düzeydedir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında yapılan ki-kare testine göre 0.05 

düzeyinde bir uyum vardır (X2 =3,272, p=0,774). 

 

Grup görüşleri arasında yapılan varyans analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir fark yoktur (F=0,768, p=0,464).  

 

“Çoğu zaman” ve “Her zaman” seçeneği olumlu kabul edilirse ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin ortak görüşüne göre derslerin verimli 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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BÖLÜM 4 

ÖZET, SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu bölümde araştırmanın özeti, bulgulara dayanarak ulaşılan sonuçlar ve sonuçlar 

ışığında geliştirilen öneriler yer almaktadır. 

 

 4.1. Özet 

 
Eğitim hiç kuşkusuz bir toplumun en önemli unsurlarından biridir. İnsanlarımızı iyi 

eğitebildiğimiz, onlara gereken davranışları kazandırabildiğimiz ölçüde başarılı olabiliriz. 

Eğitim sürecinin içinde en aktif şekilde rol oynayan öğelerden biri de öğretmenlerdir. 

Öğretmen, öğrenme ortamının ve yaşantılarının planlanması, düzenlenmesi ve 

yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca mesleki bilgilerini geliştirmek için, mevcut 

olanaklardan en geniş şekilde yararlanarak kendini sürekli olarak yenilemek de öğretmenin 

sorumlulukları arasında görülebilir. 

 

Okul yapısı içerisinde en önemli faktörlerden biri olan öğretmenlerin, dersi ne 

derecede etkin işlediği sorusuna aranan cevap bu araştırmanın genel amacıdır. Araştırmayla, 

bu genel amaca yönelik soruya tüm yönleri ile cevap aranmış, sorunlar, problemler ve 

çözüm önerileri irdelenmiştir.  

  

Derslerin nasıl işlendiği konusunda genel amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır; 

1. İlköğretim öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 

2. Genel ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 

3. Mesleki ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 

4. İlköğretim öğretmenleri, genel ortaöğretim öğretmenleri ve mesleki ortaöğretim 

öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı ilişki ve/veya anlamlı fark var mıdır? 

 

Araştırmada, Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgeden biri diğerine göre sosyo-

ekonomik düzey olarak farklı her bölgeden 2 il, dolayısı ile toplam 14 il belirlenmiştir. 

Bunlar; Marmara Bölgesinde İstanbul ve Balıkesir, Ege Bölgesi’nde İzmir ve Uşak, Akdeniz 

Bölgesi’nde Adana ve Isparta, İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara ve Niğde, Karadeniz 

Bölgesi’nde Trabzon ve Ordu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya ve Ağrı, Güney Doğu 
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Anadolu Bölgesi’nde ise Şanlı Urfa ve Kilis illeridir. Belirlenen illerdeki il millî eğitim 

müdürlüklerine gönderilen yazı ile anketlerin çoğaltılarak uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

 

Her ilde ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim olmak üzere 3 okul 

türü tespiti yapılmıştır. Bu okul türlerine göre her il için; ilköğretim okul türünde ilköğretim 

okulu/okulları, genel ortaöğretim okul türünde genel ortaöğretim okulu/okulları, mesleki 

ortaöğretim okul türünde ise EML., KML., TML., İHL., SML. okulu/okullarında anket 

uygulaması yapılmıştır. 

 

Türkiye genelindeki öğretmen sayıları dikkate alınarak millî eğitim 

müdürlüklerinden toplam 1115 anket uygulanması istenmiştir. Bu anketlerin illere ve okul 

türlerine göre dağılımında, okul türlerine göre illerdeki evren sayıları belirleyici olmuştur. 

Her okul için en az 5, en çok 20 anket uygulaması planlanmıştır. Bu duruma göre evren 

sayıları da gözetilerek bazı illerde ve bazı okul türlerinde birden fazla sayıda okul seçimi 

yapılması gereği ortaya çıkmış, bunların sosyo-ekonomik düzelerine göre birbirinden farklı 

okulların seçimlerinin yapılması il millî eğitim müdürlüklerince belirlenmiştir.  

 

Araştırmayla öğretmenlere 1. bölümde kişisel bilgileri ve bir ders saatinde 

etkinliklere ayırdıkları süreye ilişkin değerlendirme yapmaları istenmiş, 2. bölümde ise 52 

maddeden oluşan sorularla ders saatlerinin etkin kullanımıyla ilgili görüşleri alınmıştır. 

Araştırma, model bakımından belgesel tarama ve aynı zamanda betimsel bir nitelik 

taşımaktadır. 

 

Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma 

amaçlarına yönelik toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli istatistiksel 

çözümlemeler için SPSS 13.0 (The Statistical Packet for The Social Sciences) paket 

programından yararlanılmıştır. Bu yolla frekans-yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, 

tek yönlü varyans analizi, Scheffe testi, ikili fark testi kullanılmıştır. 
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4.2. Sonuçlar 

 
Genel Görüşler ve Sonuçlar; 

• Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin % 18,4’ünün İstanbul, % 16,0’ının 

Ankara, % 13,1’inin İzmir, % 7,9 Adana, % 7,7 Şanlı Urfa, % 5,0 Balıkesir, % 5,0 Malatya 

illerinde oldukları ve çoğunlukla Marmara, İç Anadolu, Ege, ve Akdeniz bölgelerinde görev 

yaptıkları anlaşılmaktadır. 

 

• Öğretmenlerin % 42,5’inin ilköğretim, % 35,6’sının mesleki ortaöğretim,           

% 18,7’sinin genel ortaöğretimde görev yaptıkları, % 33,3’ünün branş öğretmeni,               

% 22,7’sinin sınıf öğretmeni, % 21,3’ünün genel kültür dersleri öğretmeni, % 19,6’sının 

meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptıkları anlaşılmaktadır. 

 

• Öğretmenler, genel sınavlar hariç 40 dakikalık bir dersin; 

% 39,5’ini konu anlatımı ve etkinlikleri uygulamak,  

% 12,2’sini öğrencilerden gelen soruları cevaplamak,  

% 11,2’sini bir önceki dersi tekrar etmek,  

% 10,2’sini ödevleri kontrol etmek,  

% 8,8’ini ders sonunda kısa tekrar etmek,  

% 8,5’ini değerlendirme yapmak, 

% 9,6’sını ise diğer konular için harcamaktadırlar. 

 

İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri ortak 

görüşle; 

 

• “Bir önceki konunun tekrarı öğrencileri derse iyi motive etmektedir.” 

 

• Öğrencilerin derse hazır gelme durumunu kontrol etmekte, öğrencilerin 

yeterliliklerine ve öğrenme stillerine dikkat ederek plan hazırlamaktadır. 

 

• Öğrencilere o günkü dersin konusu hakkında sorular sormakta, öğrencilere 

verdikleri ödevlerin kontrolünü yapmakta, “Ara sıra” dersi yardımcı ders kitaplarından 

işlemekte, dersi işlerken “Çoğu zaman” düzeyinde soru-cevap yöntemini kullanmakta, 

öğrencilerin başarılarına göre dersi/dersleri tekrar etmektedirler. 
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İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim öğretmenleri;  

 

• Öğrencilerin öğrenme stillerine dikkat ederek plan hazırlamakta, derse giriş zili 

çalınca sınıfa girmekte, “Her zaman” yoklama almakta ancak bunu bazen numara ve isim 

okuyarak, bazen de sınıfı sayıp gelmeyenleri tespit ederek yapmaktalar ve bu işlemler için 

çok süre kaybetmemekteler. 

 

• Bir önceki dersi tekrar etmenin mümkün olmadığı görüşüne pek katılmamaktalar. 

Derse başlamadan önce öğrencileri ders hakkında sorularla motive etmekteler. Haberlerden 

“Ara sıra” düzeyinde sorular sormaktalar fakat okunan gazetelerden sorular sormamaktalar. 

 

• Öğrencileri derse hazırlamak için “Çoğu zaman” dikkatlerini çekip, motive 

ederek derse başlamaktalar. Onları derse hazırlamak için “Ara sıra” düzeyinde zaman 

harcamaktalar. 

 

• Dersi “Çoğu zaman” ders kitaplarından işlemekte, ders notlarından ise “Ara sıra” 

ile “Çoğu zaman” aralığında işlemekteler. Hazırlanan plana sadık kalıp, çok sık not 

tutturmamaktalar. Dersi işlerken “Çoğu zaman” öğretim materyallerini kullanmakta, sıklıkla 

olmasa da fıkra/espri yapmaktalar. 

 

• Dersin işlenişine göre sınıfın düzeni her zaman olmasa da değiştirilmektedir. 

Anlatım, uygulama, aktif öğrenme yöntemini “Çoğu zaman” düzeyinde kullanmakta ve 

görsel-işitsel materyallerden yararlanmaktalar. 

 

• Dersi işlerken yaşayarak öğrenme, grup çalışmaları ve canlandırma yöntemini 

“Ara sıra” ve “Çoğu zaman” arası sıklıkta kullanmaktalar. 

 

• Dersin ilenişinde drama, rol yapma, gezi-gözlem ve inceleme yöntemini “Ara 

sıra” düzeyinde kullanmakta ve BİT teknolojilerinden faydalanmaktalar. 

 

• Dersin işlenişinde proje yöntemini çok sıklıkla kullanmamaktalar. 

 

• Dersi işlerken öğrenciler aktiftir. Dersin anlaşıldığını görmek için öğrencilere 

sorular sormakta, “Ara sıra” düzeyinde kısa test yapmaktalar. 
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• Gerektiğinde dersi deney ağırlıklı işleme konusuna ilköğretim grubu öğretmenler 

diğer gruplara oranla daha fazla yaklaşım sergilemektedir. 

 

• Derse başlamadan bir önceki gün öğrencilerin ne yaptıklarını sormaları 

ilköğretim grubu öğretmenlerde diğer öğretmenlere göre daha fazladır. 

 

• Öğrencilerin ders hazırlığının iyi olmasından dolayı öğretmenler dersi verirken 

zorlanmamaktalar. Bir sonraki ders için öğrencilere proje, ödev ve çalışma vermekteler, 

öğrencilerin tamamı dersi anlayınca dersi bitirmektedirler. 

 

• Derslerin verimli geçtiğini ve ders süresinin yeterli olduğunu ifade etmektedirler. 
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 4.3. Öneriler 

 
• Öğretmenler, bir önceki günün gelişmeleri (geçmiş haberler, okunan gazeteler, 

derse hazır gelme durumu) hakkında öğrencilere sorular sorarak derse hazırlamalı, onların 

fikirlerini ve yönlendirmelerini almalı, onları derse motive etmelidir.  

 

• Öğretmenler, öğrencileri derse hazırlamak için ders hakkında sorularla onları 

derse daha fazla motive etmeli, onların dikkatlerini çekerek derse hazır gelmeseler bile dersi 

anlama ve algılamalarının açılmasını sağlamalıdır. Verilen ödevlerin kontrollerini mutlaka 

yaparak öğrencilerin derse motivesi için ödevler kullanılmalıdır. Öğretmenler bu konularda 

öğrencileri yönlendirmeli ve özendirmelidir. 

 

• Öğretmenler, dersin işlenişinde öğrencilerin aktif olacağı yöntemleri (aktif 

öğrenme, yaşayarak öğrenme, deney ağırlıklı işleme) dersin işlenişine göre seçmeli ve daha 

fazla tercih etmeli, bu durumun güncel hayata nasıl yansıyacağı örneklerle anlatılmalıdır.  

Bu konularda özellikle ilköğretimde teşvik edici ve özendirici olunmalıdır. 

 

• Öğretmenler, derslerde dersin gidişine göre değişik sorularla yönlendirici olmalı, 

dersin amacına ulaşması konusunda gerekirse kısa bilgilendirme yaparak öğrencileri dersin 

sonucuna ulaşacak şekilde belirleyici olmalıdır. Öğretmenler, öğrencileri fırsat eşitliği ve 

özendiricilik konusunda ödüllerle teşvik etmelidir. Dersin anlaşılırlığı için değişik 

yöntemlerle (sorularla, günlük hayatta nasıl uygulanacağı konusunda) testler yapmalıdır. 
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ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ 
 

1. Anketler tabloda belirtilen illerde ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki 

ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlere uygulanacaktır. 

2. Okullarda görev yapan sınıf öğretmeni, branş öğretmeni, genel kültür dersleri 

öğretmenleri ve meslek dersleri öğretmenleri arasında anketler dengeli olarak dağıtılarak 

uygulanacaktır. 

3.  Her ilde 7 farklı okul türünde anket uygulaması yapılacaktır. 

4. 20 den fazla sayıda anket uygulanacak okul türünde, uygulamanın yapılacağı okul 

sayısı tabloda parantez içinde belirtilmiştir. 

5. Uygulanacak anketler için seçilecek okullar, sosyo ekonomik düzeyi farklı 

çevrelerden il millî eğitim müdürlüklerince seçilecektir. 

6. Örneğin İstanbul’da;  

 2 EML’de 2X12-13=25 anket, 

 KML. 15 anket, 

 TML. 15 anket,  

 İHL. 10 anket, 

 SML. 5 anket 

 2 genel lisede 2X20=40 anket, 

 5 ilköğretim okulunda 5X20=100 anket, 

olmak üzere İstanbul ilinde öğretmenlere toplam 210 adet anket uygulama yapılacaktır. 
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ANKET UYGULANACAK ÖĞRETMEN SAYILARININ 
 OKUL TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

İLLER 

OKUL TÜRÜ 

İL
 T

O
PL

A
M

L
A

R
I 

E
nd

. M
es

. L
is

es
i 

K
ız

 M
es

. L
is

es
i 

T
ic

ar
et

 M
es

. L
is

es
i 

İm
am

 H
at

ip
 L

is
es

i 

Sa
ğl
ık

 M
es

. L
is

es
i 

G
en

el
 L

is
e 

İl
kö
ğr

et
im

 O
ku

lu
 

ADANA 10 5 5 5 5 15 (2)* 40 85
AĞRI 5 5 5 5 5 5 15 45
ANKARA 20 15 10 5 5 (2)* 30 (5)* 100 185
BALIKESİR 5 5 5 5 5 10 20 55
ISPARTA 5 5 5 5 5 5 15 45
İSTANBUL (2)* 25  15 15 10 5 (2)* 40  (5)* 100 210
İZMİR 15 5 5 5 5 (2)* 30 (4)* 80 145
KİLİS 5 5 5 5 5 5 5 35
MALATYA 5 5 5 5 5 10 20 55
NİĞDE 5 5 5 5 5 5 15 45
ORDU 5 5 5 5 5 5 20 50
ŞANLIURFA 5 5 5 5 5 5 (2)* 35 65
TRABZON 5 5 5 5 5 10 20 55
UŞAK 5 5 5 5 5 5 10 40
Okul Türlerine 
Göre Toplam 120 90 85 75 70 180 495 1115

 

(…)* Anket uygulanacak okul sayısıdır. 

Örnek: Adana’da bağlı 2 farklı ilköğretim okulunda, 20+20 olmak üzere toplam 40 anket 

uygulanacaktır. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

DERS  SAATLERİNİN  ETKİN  KULLANIMI 
 

Değerli Öğretmenler, 

Bu anket ders saatlerinin etkin kullanılma düzeyini değerlendirmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Verdiğiniz cevaplar başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Bu nedenle sorulara 
içtenlikle cevap vermeniz beklenmektedir. Çalışmaya katıldığınız için teşekkür ederiz. 

                                                                                                                     MEB. EARGED BAŞKANLIĞI 

BÖLÜM I 

1.1. İliniz 
1. (     ) Adana 5. (     ) Isparta  9.  (     ) Malatya 13. (     ) Trabzon 
2. (     ) Ağrı 6. (     ) İstanbul 10. (     ) Niğde 14. (     ) Uşak 
3. (     ) Ankara 7. (     ) İzmir 11. (     ) Ordu  
4. (     ) Balıkesir 8. (     ) Kilis 12. (     ) Şanlı Urfa  

1.2. Eğitim Verdiğiniz  Okul Türü 
1. (   ) İlköğretim 3. (    ) Mesleki ortaöğretim 
2. (   ) Genel ortaöğretim 4. (    ) Mesleki eğitim merkezi 

1.3. Eğitim Verdiğiniz  Alan 

           İLKÖĞRETİM                   ORTA ÖĞRETİM 
1. (   ) Sınıf öğretmeni 3. (   ) Genel kültür dersleri öğretmeni 
2. (   ) Branş öğretmeni 4. (   ) Meslek dersleri öğretmeni 

1.4. Sınavlar hariç bir dersi işlerken aşağıdakilerin hangisine ne kadar süre 
ayırırsınız? (Uygulamadığınız seçeneğin karşısını boş bırakınız .) 

1.  (    ) 
Sınıf defterini imzalamak. ……………dk. 

2.  (    ) Yoklama almak. ……………dk. 
3.  (    )   Bir önceki dersi tekrar etmek. ……………dk. 
4.  (    )   Ödevleri kontrol etmek. ……………dk. 
5.  (    )   Konu anlatımı ve etkinlikleri uygulamak. ……………dk. 
6.  (    )   Öğrencilerden gelen soruları cevaplamak. ……………dk. 
7.  (    )   Ders sonunda kısa tekrar etmek. ……………dk. 
8.  (    )   Değerlendirme yapmak. ……………dk. 
9.  (    )   Varsa diğer ………………………………… ……………dk. 
                  TOPLAM DERS SÜRESİ ……………dk. 
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BÖLÜM II 

                Bu bölümdeki maddeler, sıklık derecelendirme ifadeleridir. Lütfen her ifade için 
görüşünüze uygun bir dereceyi (X) işaretleyiniz. 

İFADELER 

Sıklık Düzeyi 

4 3 2 1 

H
er

 z
am

an
 

Ç
oğ

u 
za

m
an

  

A
ra

 sı
ra

 

H
iç

 b
ir

 z
am

an
 

1 Öğrencilerin derse hazır gelme durumunu kontrol ederim.     

2 Öğrencilerin yeterliliklerine dikkat ederek plan hazırlarım.     

3 Öğrencilerin öğrenme stillerine dikkat ederek plan hazırlarım.     

4 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat ederek plan hazırlarım.     

5 Derse giriş zili çalınca hemen sınıfa girerim.     

6 Derse başladığımda mutlaka yoklama yaparım.     

7 Yoklamayı numara veya isim okuyarak yaparım.     

8 Yoklama için sınıfı sayıp, gelmeyenleri tespit ederim.     

9 Yoklama sırasında süre kaybı çok olur.     

10 Bir önceki dersin tekrarını yaparım.     

11 Bir önceki dersin tekrarını yapmak mümkün olmuyor.     

12 Anlatılacak ders için önceki dersin tekrarı öğrenciyi motive eder.     

13 Derse başlamadan önce bir önceki gün ne yaptıklarını sorarım.     

14 Derse başlamadan önce okunan gazetelerden sorular sorarım.     

15 Derse başlamadan önce haberlerden sorular sorarım.     
16 Derse başlamadan önce o günkü konunun faydalarından bahsederim.     
17 Derse başlamadan önce verdiğim ödevlerin kontrolünü yaparım.     

18 Derse başlamadan ders hakkında sorularla onları derse motive ederim.     

19 Öğrencileri derse motive etmek için dikkatlerini çekerim.     

20 Öğrencileri derse motive etmeden derse başlamam.     

21 Öğrencileri derse hazırlamak için çok zaman harcarım.     

22 Dersi ders kitaplarından işlerim.     

23 Dersi yardımcı ders kitabından işlerim.     
24 Dersi ders notlarımdan işlerim.     

25 Dersi hazırladığım ders planından işlerim.     

26 Dersi işlerken not tuttururum.     

27 Dersi işlerken öğretim materyallerini kullanırım.     

28 Ders devam ederken dikkat toplamak için fıkra/espri yaparım.     

29 Sınıf düzenini dersin işlenişine göre değiştiririm.     

30 Dersi işlerken anlatım yöntemini uygularım.     

31 Dersi işlerken soru-cevap yöntemini uygularım.     

32 Dersi işlerken uygulama yöntemini kullanırım.     

33 Dersi işlerken yaşayarak öğrenme yöntemini uygularım.     
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BÖLÜM II 
                Bu bölümdeki maddeler, sıklık derecelendirme ifadeleridir. Lütfen her ifade için görüşünüze uygun 
bir dereceyi (X) işaretleyiniz. 

İFADELER 

Sıklık Düzeyi 

4 3 2 1 

H
er

 z
am

an
 

Ç
oğ
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m
an
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ra

 sı
ra

 

H
iç
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34 Dersi işlerken grup çalışmaları yöntemini uygularım.     

35 Dersi işlerken proje yöntemini uygularım.     

36 Dersi işlerken drama yöntemini uygularım.     

37 Dersi işlerken rol yapma yöntemini uygularım.     

38 Dersi işlerken canlandırma yöntemini uygularım.     

39 Dersi işlerken aktif öğrenme yöntemini uygularım.     

40 Dersi işlerken gezi-gözlem, inceleme yöntemini uygularım.     

41 Dersi işlerken görsel-işitsel materyallerden yararlanırım.     

42 Gerektiğinde dersi deney  ağırlıklı işlerim     

43 Dersi işlerken BİT teknolojilerinden yararlanırım.     

44 Dersi işlerken öğrenciler daha aktiftir.     

45 Dersin anlaşıldığını görmek için öğrencilere sorular sorarım.     

46 Dersin anlaşıldığını görmek için öğrencilere kısa test yaparım.     

47 Öğrencilerin tamamı, konuyu yeterince anlayınca dersi bitiririm.     

48 Bir sonraki ders için proje, ödev ve çalışma veririm.     

49 Öğrencilerin başarısına göre dersin/derslerin tekrarını yaparım.     
50 Öğrencilerin ders hazırlıkları iyi olduğundan derste zorlanmam.     
51 Dersin süresi yeterli olur.     

52 Dersler verimli geçer.     
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