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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 

Ödev, öğretimin ayrılmaz bir parçası, aynı zamanda tartışmalı bir konu olarak 

okullarda sürdürülegelen bir uygulamadır. Ödevlerin birçok işlevi bulunmaktadır. 

Ödevlerin yararları, zararları eskiden beri tartışılmaktadır. Öğrencilere ne sıklıkta ve ne 

kadar ödev verileceği, nasıl değerlendirileceği, öğrenciye ödev konusunda nasıl geriye 

dönüt verileceği de ayrı birer tartışma konusudur. Ödevlere verilen önem, belirli 

dönemlerde artmakta ya da azalmaktadır.  

Bilgi teknolojisinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması ödev uygulamalarını 

yakından etkilemiştir. Bunun olumlu ve olumsuz yanlarını hep beraber yaşamaktayız. 

Bu arada yenilenen programlarda ödev uygulamalarını yakından etkilemiştir.  

Ödev uygulamalarının değerlendirildiği bu araştırma Eğitimi Araştırma ve 

Geliştirme Dairesi Başkanlığının kendi belirlediği araştırma konuları içinden seçilmiştir. 

Araştırmanın ilköğretim okullarındaki ödev uygulamalarının geliştirilmesi 

çalışmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum. Araştırmanın verilerinin sağlanmasında 

değerli katkılarından dolayı sınıf öğretmenlerine, dördüncü ve beşinci sınıf 

öğrencilerine ve velilerine, araştırma verilerini bilgisayara aktaran bilgisayar işletmeni 

Rüştü SEYFE’ye, öğretmenler Ergül DEMİR ve Süheylâ Sibel TEPE’ye ve 

araştırmayı gerçekleştiren Dr. Atilla DEMİRBAŞ’a , readakte için İhsan Uç’a, 

araştırmanın koordinesini gerçekleştiren Şube Müdürü vekili Dr. Semra TİCAN 

BAŞARAN’a ve grafik tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a 

teşekkür ederim. 

 

         Murat YALÇIN 

            Daire Başkanı 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okulların (1-5. sınıf) ödev uygulamalarının öğretmen, 

öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmektir. 

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri, Eğitimi Araştırma ve 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan anketlerle sağlanmıştır. 

Katılımcılara kapalı ve açık uçlu sorular sorulmuştur. Araştırmanın evrenini 31.669 

ilköğretim okulunda görev yapan 210.000 sınıf öğretmeni ve dört ve beşinci sınıflarda 

okuyan 2.597.055 öğrenci ve bunların velileri oluşturmaktadır. 

Elde edilen veriler SSPS programında çözümlenmiştir. Araştırmada kişisel bilgilerin 

analizinde yüzde ve frekans, görüşlerin belirlenmesinde aritmetik ortalama, standart 

sapma değerleri, yüzde ve frekans kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre birinci sınıflara giren öğretmenlerin, alıştırma 

türü ödevleri diğer, sınıflara göre daha çok verdikleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin % 

61,9’una göre sınıflarındaki öğrenci sayısı, ödev uygulamalarını etkilemektedir. Birinci 

sınıftan itibaren sınıf seviyesine göre öğretmenlerin ödevleri kontrol etmek için 

harcadıkları süre kısalmaktadır. Günlük ödevleri yapmak için öğrencilerin harcadıkları 

süre 30-59 dakikadır. Öğrencilerin hafta sonu ödevlerini yapmak için harcadıkları süre 

60-89 dakikadır. Öğretmenlere göre matematik dersi tüm sınıf düzeylerine göre 

öğrencilerinin ödevlerini yaparken en çok zorlandıkları derstir. Öğretmenlere göre 

birinci sınıfta en çok ödev verilen Türkçe dersinden verilmektedir. Diğer sınıf 

düzeylerinde matematik en çok ödev verilen derstir. Türkçe dersinin matematik dersine 

göre haftalık ders saatinin fazla olmasına rağmen matematik dersinden daha fazla ödev 

verilmesi üzerinde durulması gereken bir noktadır. Öğretmenler proje ödevlerinde de en 

fazla matematik dersinden ödev vermektedirler. 

Öğretmenler öğrenci çalışma ve ders kitaplarını ödev verme açısından “Orta” düzeyde 

yeterli bulmaktadırlar. Velilerin % 62,7’si çocuklarının ödevleri için yardımcı olmayı 

istemelerine rağmen yardım edemediklerini belirtmişlerdir. Velilerin çocuklarının 

ödevlerine yardımcı olamamalarının en önemli sebebi olarak % 45,4’lük bir oranla 

ödevin konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamayı birinci sırada değerlendirirken, 

% 28,1’i zamanlarının olmamasını ödevlere yardımcı olamamalarında bir etken olarak 
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gördüklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 83’ü velilerin ise % 80,5’i günlük olarak 

verilen ödevleri miktar olarak “Normal” olarak değerlendirmektedirler. Öğrencilerin % 

83,9’una göre ödevlerini yapmaları için internette tarama yapmaları gerekmektedir. 

Öğrencilere göre ödevleriyle % 42,9’luk bir oranla en fazla anneleri ilgilenmekte, ikinci 

sırayı da % 26,2’lik bir oranla abla/ağabey almaktadır. Babalar ise % 24,8’lik bir oranla 

üçüncü sırada yer almaktadır. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri proje ödevlerinde 

“Az” zorlandıklarını, diğer ödevlerinde “Hiç” zorlanmadıklarını belirtmişlerdir. Köy ve 

belde gibi yerleşim merkezlerinde yaşayan öğrenciler, proje ödevlerinde diğer yerlerde 

yaşayan öğrencilere göre daha fazla zorlanmaktadırlar.  

Öğretmenlere göre ödevlerle ilgili karşılaştıkları sorunların başında velilerin 

ilgisizlikleri gelmektedir. Öğretmenler yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan 

programların ödev uygulamalarını olumlu yönde etkilediğini genel olarak düşünmekle 

beraber, kırsal kesimde çalışan öğretmenlerin çevre şartları nedeniyle olumsuz 

düşündükleri görülmektedir. 
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GİRİŞ 

PROBLEM 

1.1.Problem 

Eğitim her ortamında gerçekleştirilirken, okullarda eğitimin planlı-programlı bölümü 

gerçekleştirilir. Okulda geçirilen sürecin eğitimin hedeflerine ulaşmada yeterli 

olmayacağı açıktır. Eğitim ödevlerle okul dışında da devam eder. Bir öğretmenin 

öğrencilerine ayıracağı zaman da kısıtlıdır. Öğrenmenin okul dışında da devam etmesi 

gerekmektedir. Öğretim stratejilerinden biri olan ödevler, bilgi ve beceri kazandırma ve 

bunların kalıcılığını sağlama yollarının en etkililerinden biridir. Öğretmenler birçok 

nedenden dolayı öğrencilerine ödev vermektedir. Ödevin birçok açıdan öğrencilere 

yardımcı olduğu ileri sürülmektedir. 

  Derste öğrenilenleri gözden geçirmeyi ve pratik yapmayı sağlar. 

  Ertesi ders için hazır olmayı sağlar (hazırlık). 

  Herhangi bir konuda araştırma yapmak için web sitelerinden yararlanmayı, 

referans kitaplardan ve kütüphaneden yararlanmayı sağlar. 

  Sınıf ortamından daha çok bir konu üzerinde yoğunlaşmayı sağlar. 

  Öğrencilerin sahip oldukları becerilerini uygulayarak yeni durumlara yönelik 

olarak öğrenmeyi artırmaktadır.  

  Tek bir göreve yönelik olarak farklı becerileri uygulayarak öğrenmelerini 

bütünleştirmeyi sağlar (Kitap raporları, bilimsel projeler gibi)  

  Ödevler aynı zamanda öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını ve pozitif davranışlar 

geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda ile okul arasındaki ilişkilerinin gelişmesini 

sağlar (www.ed.gov./pubs/edpubs.html). 

Ödev okul yaşantısının bir parçasıdır. Öğrencilik yapmış olan herkesin ödev konusunda 

söyleyeceği bir şeyler mutlaka vardır. Ev ödevi, her ne kadar öğretme ve öğrenme 

sürecinin önemli bir parçasıysa da okullar, öğrencilerin okul dışında da oyun oynama 

dinlenme ve fiziksel aktiviteler için zaman harcamalarının önemli olduğunun bilincinde 

olmalıdırlar.  
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Ödevler aynı zamanda eskiden beri önemli bir tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalar 

ödevin faydalı olup olmadığı, veriliş sıklığı, miktarı ve ödevler konusunda öğretmenin 

neler yapabileceğiyle ilgilidir. Ödeve taraftar olanların yanı sıra ödevlere karşı olanlara 

da rastlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ödeve verilen önemin 30 yıllık 

dönemler itibarıyla değiştiği görülmektedir. 1940’lı yıllarda ödevlere verilen önem 

azalmış iken 1957’de Sovyetler Birliği’nin uzaya ilk uyduyu göndermesi Amerika 

Birleşik Devletleri’nin eğitim konusunda radikal atılımlar yapmasına neden olmuştur. 

Ödevlerde bu gelişmeden nasibini almıştır. 

Türk eğitimi sisteminde de ödev konusunun zaman zaman ele alındığı görülmektedir. 

Ödev konusunda yasal düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı 

1989 yılında yaptığı bir değişiklikle ilkokulların ilk üç sınıfında ev ödevini kaldırmış ve 

4 ve 5.sınıflarda ise günlük bir saate indirmiştir (Resmî Gazete, 23 Ekim 1989). 

Ödev konusunda eğitim sistemimizde kavram yanlışlıklarına rastlanmaktadır. 

2006 yılında ilköğretim okulları yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle performans 

ödevleri şeklinde bir tanıma gidilmiştir (Resmî Gazete, 2 Mayıs 2006). 2007 yılında ise 

performans ödevleri performans görevleri şeklinde değiştirilmiştir (Resmî Gazete, 20 

Ağustos 2007). Performans görevleri öğretmen rehberliğinde yapılan çalışmalar olarak 

tanımlanmıştır. Evde yapılan bir çalışma değildir. Dolayısıyla bu tür çalışmaları ödev 

kapsamına almak doğru değildir. 

İlköğretim kurumları yönetmeliğinde ödevlerle ilgili bir takım mevzuatın olduğu 

görülmektedir. MADDE 38 – Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve 

performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. 

Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en 

geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.  

MADDE 40 – Öğretmenler; sınavların yapıldığı, proje ve performans görevlerinin ise 

teslim edildiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde sonuçlarını öğrencilere bildirir. 

Varsa yapılan ortak hataları sınıfta açıklar. Ölçme ve değerlendirme araçları, 

incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve inceleme sonrasında geri alınarak bir öğretim 

yılı saklanır. Projeler, öğrencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla sınıfın veya 

okulun bir yerinde sergilenir" (Resmî Gazete, 10-7-2010). 
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 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 

Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Yeterlilikleri içerisinde öğretmenlerde aranılacak 

bir takım yeterlilikler belirlenmiştir. Bu göstergeler şunlardır; 

1. Ders planında ne tür ödev vereceğini belirtir. 

2. Öğrencilerine ödev verirken ve sınıf dışı çalışmalar yaptırırken hem onların 

hem de çevrenin gereksinim ve olanaklarını dikkate alır. 

3. Öğrencinin çalışmalarını kontrol eder (proje, ödev, vb). 

 (Öğretmen Yetiştirme ve Genel Müdürlüğü, 2008). 

Cooper’a (2007) göre ödev, öğretmenlerin öğrencilerinden okul saatleri dışında 

yapmalarını istedikleri görevlerdir. Bu tanım kesinlikle aşağıdakilerden ayrı tutulmuştur 

a) Okulda ya da okul dışında rehberli çalışmalar (test hazırlık sınıfları b) Ev çalışmaları 

kursları (görsel araçlarla) c)Ders dışı aktiviteler, kulüp faaliyetleri ve okul spor takımı 

çalışmaları Ödevlerin en büyük özelliği öğretmen gözetiminde olmamaları ve 

öğrencilerin genellikle evde tek başlarına yaptıkları çalışmaları içermeleridir.  

Ev ödevleri çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilir: 

a).Miktarına 

b) Amacına  

c) Beceri alanına  

d) Öğrenciler tarafından seçimine 

e) Tamamlanma tarihine  

f) Bireysel olup olmamasına  

g) Sosyal içeriğine  

Öğrencilere verilen ev ödevlerinin miktarı her gece ya da her hafta için, ödev için 

harcanan zamana göre ifade edilebilir. Ödevin miktarıyla ilgili olarak üç terim 

kullanılabilir. Bunlar: 
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a) Sıklığı ya da ne sıklıkla ödev verildiği  

b) Ödevleri tamamlamak için harcanan süre  

Verilen ödevlerin zorluk derecesi farklı olabilir. Zorluk öğrenciye göre de değişebilir. 

Bazı ödevlerde öğretmenler öğrencilerinin kolaylıkla çözüme ulaşacaklarını ümit 

ederlerken, bazı ödevler için de daha fazla gayret göstermelerini beklerler. Bazı ödevler 

öğretmenler tarafından planlı olarak zorluk derecesi artırılmış ödevlerdir. 

Ödevlerin veriliş amaçları öğretimsel ve öğretimsel olmayan amaçlar şeklinde ikiye 

ayrılabilir. Dört öğretimsel amaçtan sık sık bahsedilmektedir. Ödevlerin en sık 

karşılaşılanları pratik yapmak ya da inceleme yapmaya yöneliktir. Pratik çalışmalarda 

sınıfta öğrenilenleri pekiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilere edinilen yeni bilgiyi 

uygulama veya yeni kazanılmış yetenekleri pekiştirme, tekrar etme ve gözden geçirme 

imkânı verir. Bu alıştırmalara örnek olarak matematik tablolarını ezberlemeyi, 

kelimelerin hecelenmesi pratiğini, kompozisyon yazmayı ve zevk için okumayı 

verebiliriz. 

Hazırlık ödevleri: Gelecekteki derslere öğrencileri daha iyi hazırlamak için bir konuda 

temel bilgi kazandırır. Örneğin, okuma ve geometrik şekillerin toplanması gibi 

Geliştirme Ödevleri. Öğrencilerin kişisel bilgi ve hayal güçlerini geliştirmesini teşvik 

eder. Geliştirme ya da bütünleştirme ödevleri öğrencinin birçok beceriyi tek bir ürün 

için kullanmasını gerektirir Ödevler bir kitabın özetinin yazılması, yerel haberlerin 

araştırılması veya internetten bazı bilgilerin bulunması gibi şeyler olabilir. 

Ödevlerin diğer amaçları sınıftaki öğretimi destekler ya da büyütür. Örneğin, ödevler 

çocuk ve veli arasındaki iletişimi artırmakta kullanılabilir. Okul idaresi tarafından 

verilen direktiflerin uygulanmasında ya da istenmeyen bir vaka olarak öğrencileri 

cezalandırmada kullanılabilir. 

Ödevler seyrek olarak sadece bir amaca hizmet eder. Gerçekten çoğu ödev birden fazla 

amaca hizmet eder. Bu farklı amaçların yanı sıra ödevler farklı beceri alanlarının 

kullanılmasını gerektirebilir. Öğrencilerden okumaları, yazılı dokümanların özetlerini 

çıkarmaları istenebilir.  Yazılı ödevler tamamlandıklarını gösteren kanıtlara sahiptir. 

Egzersiz çalışmaları mekanik tekrarlayan çalışmalardır. Hece çalışmaları bu tür 

çalışmalara örnektir. 
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Ödevlerin bireyselleştirilmesindeki ölçü öğretmeninin ödevleri her öğrencinin 

ihtiyaçlarını karşılama becerisine bağlıdır. Bu da bir ödevin tüm sınıfa ya da sınıftaki bir 

grup öğrenciye verilmesine bağlıdır. Ödevlerin seçim ölçüsü ise ödevin zorunlu ya da 

gönüllü olmasına bağlıdır. Zorunlu ödevler kapsamında öğrencilere ödevlerin hangi 

bölümlerinin tamamlanacağına dair takdir yetkisi verilebilir. Ödevlerin tamamlanma 

süresi farklı olabilir. Çoğu ödev bir gecelik ya da ertesi derse kadardır. Bazı ödevler için 

birkaç hafta süre verilebilir. Ödevler sosyal içeriklerine göre de farklılık 

gösterebilmektedir. Bazı ödevler öğrencilerin diğer insanlardan bağımsız olarak 

tamamlamaları gereken ödevlerdir. Öğrencinin diğer insanlarla özellikle ailesiyle 

iletişime girerek yaptığı ödevlere çok sık rastlanmakta ise de öğrencinin bireysel 

gelişimini görebilmek için bireysel hazırlayacağı ödevler önem kazanmaktadır. 

Ödevlerin Etkileri  

Ödevlerin olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkileri olduğunu ileri sürenler 

mevcuttur. Cooper (2007) ödevlerin olumlu etkilerini dört başlık altında toplamıştır. 

Bunlar  

1. Kısa süreli akademik etkiler, 

2. Uzun dönemli akademik etkiler, 

3. Akademik olmayan etkiler, 

4. Ailenin katılımını içeren etkilerdir 

Öğrenme ve başarı üzerindeki kısa süreli etkiler ödev vermede en sık başvurulan 

gerekçeleridir. Ödeve taraftar olanlar öğrencilerin akademik görevlerine harcadıkları 

zamanı arttırdığını tartışırlar. Böylece çocuk okul zamanı dışında da evde çalışmasına 

devam etmektedir. Teorik mantık dikkate alınmadan ödevlerin kısa süreli akademik 

etkileri içerisinde öğrencilerin; 

a) İlgiye daha kolay ulaştıkları  

b) Konuyu anlama düzeylerinin arttığı  

c) Programın özünün zenginleştiği ileri sürülmektedir.  

Tabii ki tek bir ödevden bunların kazanılması mümkün değildir. Ödevlerin uzun süreli 

akademik etkileri, özel akademik alanlarda başarıyı sağlamak için gerekli teşvik ediciler 
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olmamakla birlikte daha çok öğrenmenin gerçekleştiği genel öğrenci uygulamalarının 

tesis edilmesine yöneliktir.  

Ödevlerin a) Kritik düşünme ve bilgi işlem becerilerini daha üst düzeye ulaştırmaları   

b) Öğrencilerin boş vakitlerinde öğrenmelerine destek vermesi c) Öğrencilerin okula 

karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlaması d) Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları ve 

becerilerini geliştirmesi beklenir.  

Ödevlerin aynı zamanda çocuklar ve gençlerde akademik izlemeden daha çok pozitif 

davranış değişiklikleri anlamında olduğu ileri sürülür. Çünkü ev ödevleri genellikle 

okuldaki çalışmalarına nazaran öğrencilerin daha az gözetmen eşliğinde belirli bir 

sürede tamamlamaları gereken görevlerdir. Ev ödevlerinin çocukların kendi 

disiplinlerini, daha iyi zaman yönetimi ve bağımsız problem çözme yeteneklerini 

geliştirdiği söylenmektedir. 

Ödevler ev hayatına da pozitif katkıda da bulunabilir. Öğrencinin ödevini eve getirmesi, 

velilerin de sürece dahil olmalarını sağlar. Öğretmenler, ödevleri velilerin takdirlerini 

artırmak için kullanabilirler. Veliler çocuklarının akademik başarılarıyla ilgilendiklerini 

ödevler sayesinde gösterebilirler. 

Ödevlerin olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkilerin de olduğu ileri sürülmektedir. 

Hatta okullarda ödevlerin kaldırılmasına yönelik kampanyalar yürütülmektedir. 

Ödevlerin öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz ardı ettiği, öğrencilerin hem duygusal 

hem de fiziksel olarak yorulmalarına neden olduğu ve sosyal faaliyetlere ya da boş 

zaman etkinliklerine zaman ayıramadıkları yönünde eleştiriler yapılmaktadır. Oysa 

sosyal aktiviteler yoluyla da öğrenciler birçok hayat becerisi kazanabilir. Bu nedenle 

öğretmenlerin ödev verirken sınıf düzeyine göre ödevlerin miktarına ve harcanması 

gereken zamana dikkat etmesi gerekir. Ödev sürecine ailenin katılması da bazı sorunlara 

yol açmaktadır. Bazen ailelerin çocuklarını ödevlerini tamamlamaları için zorladıkları 

görülmektedir. Ya da bazı aileler ödev konusunda bilgi sahibi değillerse bundan rahatsız 

olmaktadırlar. Bazı ödevlerin ise çocukların yaşlarına ve beceri düzeylerinin hayli 

üstünde oldukları görülmektedir. Bazen ödevlerin olumlu ve olumsuz etkileri aynı anda 

ortaya çıkabilmektedir. Örneğin ödevler öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını 

geliştirirken aynı zamanda boş zaman etkinlerinin yapılmasını engellemektedir. Bazı 

ödev türleri olumlu etkilere neden olurken bazı ödev türleri olumsuz etkilere neden 
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olmaktadır. Bu etkileri en aza indirmek öğretmenin elindedir. Ödevlerin öğrencileri 

kopyacılığa ve hırsızlığa teşvik ettiğini ileri sürenler de mevcuttur. 

Ödevlerle öğrencilerin başarıları arasındaki ilişki açık değildir. Bu konuda yapılan 

araştırmalar sonucunda kesin kanıtlar elde edilmiş değildir. Bazı çalışmalar belirli 

şartlarda ve belli öğrenci grupları için pozitif etki gösterirken, bazıları ya etkisiz 

kalmakta ya da negatif etki göstermektedir (Kohn 2006). Üst sınıflarda okuyan 

öğrencilerin daha alt sınıflarda okuyan öğrencilere göre ödevlerden daha fazla yarar 

sağladıkları bazı çalışmalarda ortaya konmuştur. Bunu sebebi olarak ilk sınıflardaki 

öğrencilerin çabuk dikkatlerinin dağılması ve daha az etkili çalışma alışkanlıklarından 

kaynaklanabilir (Cooper,1989). Düşük gelire sahip ailelerinin çocuklarının ödevler için 

daha dezavantajlı oldukları bunların bilgisayar, internet gibi araçlara sahip 

olmadıklarının yanı sıra ödev için aile yardımlarından daha az yararlandıkları bu 

nedenle ödevlerden daha az yararlanabildikleri ileri sürülmektedir (Mc Dermott, 

Goldmen ve Varenne 1984). Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için ödev, gözetim ve 

denetim altında yapmaları koşuluyla faydalı olabilmektedir (Cooper ve Nye 1994). 

Bu araştırma ile ilköğretim okullarında (1-5 sınıf) düzeylerindeki ödev uygulamalarının 

nasıl gerçekleştiği saptanmaya çalışılacaktır. 

1.2.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulları (1–5 sınıf) ödev uygulamalarının öğretmen, 

öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirmektir. 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğretmenler öğrencilere daha çok hangi nitelikte ödev vermektedir? 

2. Öğretmenler dersin sonunda ödevleri vermek için ne kadar bir süre 

harcamaktadır? 

3. Öğretmenlere göre öğrenciler günlük ödevlerini yapmak için ne kadar bir süre 

harcamaktadır? 

4. Öğretmenler ödevleri hangi oranda kontrol etmekte ve bunun için ne kadarlık bir 

süre harcamaktadır? 

5. Öğretmenlere göre öğrenciler hafta sonu ödevleri için ne kadar bir zaman 

harcamaktadırlar? 
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6. Öğretmenlerin bir öğretim gününde öğrencilere verdikleri en fazla üç ödevin 

derslere göre dağılımı nasıldır? 

7. Öğretmenlerin bir öğretim yılında derslere göre verdikleri toplam proje 

ödevlerinin derslere göre dağılımı nasıldır? 

8. Öğretmenler, öğrenci çalışma kitaplarını ödev konusunda ne ölçüde yeterli 

bulmaktadırlar? 

9. Öğretmenler, öğrenci ders kitaplarını ödev konusunda ne ölçüde yeterli 

bulmaktadırlar? 

10. Öğretmenler, bir öğretim yılında derslere göre kaç tane proje ödevi 

vermektedirler? 

11. Sınıflardaki öğrenci sayısı, ödev uygulamalarını etkilemekte midir? 

12. Öğrencilerin ödevlerini yapmaları için internet kullanmaları gerekiyor mu? 

13. Öğrenciler ev ödevlerini daha çok nerede yapmaktadırlar? 

14.  Öğrenciler, ev ödevleri, proje ödevlerini ve diğer ödevleri yapmakta ne oranda 

zorlanmaktadır? 

15. Öğrencilerin ödevleri hazırlamak için harcadıkları süre ne kadardır? 

16. Öğrenciler, hangi derslerin ödevlerini yapmakta zorluk çekmektedirler? 

17. Öğrenciler, günlük olarak en çok hangi derslerin ödevlerin yapmaktadırlar? 

18. Öğrencilerin etüt merkezlerine gönderilmelerinde, ödevlerin herhangi bir etkisi 

var mıdır?  

19. Veliler, ödev konusunda çocuklarına yardımcı olmakta sıkıntı çekmekte midir? 

Sıkıntı çekiyorlarsa bunun nedenleri nelerdir? 

20. Öğrencilerin ödevleriyle en çok kimler ilgilenmektedir? 

21. Öğrencilerin ödevlerini yapmakta en çok zorlandıkları dersler nelerdir? 

22. Öğrencilere günlük olarak en fazla hangi derslerden ödev verilmektedir? 

23. Öğrenciler, derslere göre ödev yapmayı ne kadar sevmektedirler. 

24. Öğrenciler, ödevlerini hazırlarken hangi kaynaklardan yararlanmaktadırlar? 

25. Öğrencilerin ödev davranışları nasıldır? 

26. Ödev konusunda öğrenci- öğretmen iletişimi nasıl gerçekleşmektedir? 

27. Ödev konusunda öğrenci veli iletişimi nasıldır? 

28. Velilerin ödevler için harcamada bulunma durumları nasıldır? 

29. Velilerin istemelerine rağmen çocuklarının ödevlerine yardımcı olamama 

nedenleri nelerdir? 
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1.3 Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmanın ilköğretim okullarının 1–5 sınıflarındaki ödev uygulamalarına dikkat 

çekebileceği, ödev konusunda öğretmen, veli ve öğrencilerin neler düşündüklerini, 

önerilerini saptamaya yönelik olması açısından bir öneme sahiptir. İlköğretim 

okullarının 1–5 sınıflarında 2009–2010 öğretim yılında 6.455.676 öğrenci öğretim 

görmektedir. Bu kadar sayıda öğrenci, günlerinin belli bir kısmını ödev yaparak 

geçirmekte bu sürece belli ölçüde veliler de dâhil olmaktadır. Bu araştırmanın ödevlerle 

ilgili politikaların geliştirilmesine katkıda bulanacağı düşünülmektedir.  

Araştırma sonuçları, öğretmen yetiştirme görevini üstlenen eğitim fakülteleri için bir 

kaynak olma niteliği taşıması bakımından da öneme haizdir. Eğitim fakültelerinde 

öğretmen eğitimi yapılırken ödev konusunun pek dikkate alınmadığı düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın sonuçları, öğretmen eğitiminde ödev konusunda öğretmen adaylarına 

ne tür eğitimler verilmesi konusunda ip uçları verebilecek olması açısından da öneme 

haizdir. Araştırma, bu konuda ilerde yapılabilecek araştırmalar için de bir kaynak 

olabilecektir. Bakanlık çalışmaları için de araştırmanın sonuçlarının önemli olduğu 

düşünülmektedir. Ödevlere ilişkin olarak örneklemi tüm Türkiye evreninden seçilmiş 

bir başka araştırmaya daha önce rastlanılmamıştır. Araştırma kendi sınırlılıkları için de 

alanındaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunurken diğer yandan gelecekte 

yapılacak çalışmalara ışık tutabilir. Araştırmanın katkısı iki yönlüdür. Öncelikle 

araştırma sürecinde hazırlanan gerekli güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılan veri 

toplama araçları, bundan sonra yürütülebilecek benzer çalışmalarda da kullanılabilir. 

Diğer bir katkısı da örneklem seçimi, verilerin toplanması ve verilerin analizi 

konularında olabilir.  

Buna ek olarak ülke çapında örneklemin seçkisiz yöntemle belirlendiği bu araştırma 

sonuçları ödevle ilgili kararları alma görevini üstlenen Talim Terbiye Kurulu ve 

uygulama birimi olan İlköğretim Genel Müdürlüğünün çalışmalarına yön verebilir.  
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1.4 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma 2009–2010 öğretim yılında Türkiye İstatistik Kurumu ikinci bölge 

kapsamında 26 ilde bulunan ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenler, 

bu okullarda öğretim gören 4–5. sınıf öğrencileri ve onların velilerinin görüşleriyle 

sınırlıdır. Çalışmanın başka sınırlılıkları da bulunmaktadır. Uygulanan anketler bu 

çalışmanın tek veri kaynağıdır. Anketi cevaplayan öğretmenler, öğrenciler ve velilerin 

zaman ve gerçeği tam yansıtır şekilde cevaplama hassasiyetleri bu çalışmanın diğer 

sınırlılıkları olarak değerlendirilebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

Araştırmaların bu bölümünde konuyla ilgili yapılmış araştırmaların sonuçlarına yer 

verilmiştir. 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Araştırmaların bu bölümünde konuyla ilgili yapılmış araştırmaların sonuçlarına yer 

verilmiştir. 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Ders 

Saatlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi Araştırması’nda (2008) ilköğretim 

öğretmenlerinin derse başlamadan önce öğrencilere verdikleri ödevleri kontrol 

etmeleriyle ilgili olarak görüşleri incelenmiştir. Ödevleri derse başlamadan önce her 

zaman kontrol ederim diyen öğretmenlerin oranı % 24,3, “Çoğu zaman” % 38,3, 

“Bazen” % 33,6 iken “Hiçbir zaman” kontrol etmeyen öğrencilerin oranı % 3,8’dir. 

İlköğretim öğretmenlerinin bir sonraki ders için öğrencilere proje, ödev ve çalışma 

vermeleriyle ilgili görüşleri içerisinde her zaman için bunu yaptığını ifade eden 

öğretmenlerin oranı % 29,7, “Çoğu zaman” % 49,7, “Bazen” % 19,7 ve “Hiçbir zaman” 

şeklinde görüş bildiren öğretmenlerin oranı ise sadece % 0,9’ bulunmuştur. 

Hizmetçi (2007) tarafından İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin ödev stilleri ile akademik 

başarıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi konulu yüksek lisans çalışmasında; 

öğrencilerin büyük bir kısmının aileleri ve öğretmenleri tarafından motive edilmeyi, 

ödev yaparken bir şeyler atıştırmayı ve ödev yapma ortamında fazla ışığı tercih ettikleri 

bulgusuna ulaşılmıştır. Çoğu öğrenci çalışırken yanlarında otorite figürünün olmasını, 

yapılandırılmış ödevleri ve akranlarıyla çalışmayı tercih ettikleri saptanmıştır. 

Öğrencilerin ödev stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki motivasyon, atıştırma, 

görsel ve yapılandırma alt faktörleri açısından anlamlı bulunmuştur. 

Büyüktokatlı (2009) tarafından hazırlanan ilköğretimde ev ödevi uygulamalarına ilişkin 

öğretmen görüşlerinin incelenmesi konulu yüksek lisans çalışmasında araştırmaya 

katılan 23 öğretmenden 20’si işlenen konuyu pekiştirmek, tekrar etmek amaçlı olarak 

ödev verdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerden 15 tanesi her gün mutlaka ödevleri 
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kontrol ettiğini belirtmiştir. Öğretmenlere göre unuttuğunu söylemek öğrencilerin ödev 

yapmama bahaneleri içerisinde en sık olarak görülen davranıştır. Katılımcı 

öğretmenlerden üçü her gün kendilerinin ödevleri kontrol etmediklerini, görevli öğrenci 

seçerek onlara kontrol ettirdiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler birinci sınıflarda 15-

20 dakikalık ödevler verdiklerini belirtmişlerdir. Araştırma kapsamında görüşülen 

katılımcı öğretmenler 4 ve 5. sınıf öğrencilerine daha çok araştırmaya yönelik ödevler 

verdiklerini belirtmişlerdir. 

Batan (2007) tarafından hazırlanan ilköğretim öğrencilerinin ev ödevleri ile ilişkili 

tutumlarını etkileyen faktörler konulu yüksek lisans çalışmasında aile ile ilgili 

özelliklerden annenin çalışma durumu, annenin eğitim durumu, baba mesleği 

değişkenleri; sahip olunan olanaklardan bilgisayar, internet bağlantısı değişkenleri; aile 

ile yapılan etkinliklerden sinema-tiyatroya gitme, müze sergiye gitme değişkenleri, 

öğrenci tarafından yapılan etkinliklerden özel ders alma veya kursa gitme değişkenleri 

öğrencinin ev ödevleriyle ilişkili tutumlarını manidar şekilde açıkladığı saptanmıştır. 

Ersoy ve Anagün (2009) tarafından hazırlanan sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji 

dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri konulu çalışmada öğretmenlerin daha çok 

öğrenilenleri pekiştirme amaçlı ödev verdikleri, öğrencilerin yaratıcılıklarını 

sergileyebilecekleri ödevlere yeterince yer vermedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

öğretmenlerin ödev konusunda internet, öğrenci ve veli kaynaklı sorunlar yaşadıklarını 

da ortaya koymuştur 

Öğretmenler, fen ve teknoloji dersi ödev sürecinde yaşanan kimi sorunların veli 

kaynaklı olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler veli kaynaklı sorunları; ilgisizlik, 

ödevi velinin yapması, velinin ödevin yararına inanmaması ve çocuğu adına sınav 

kaygısı yaşaması biçiminde sıralamışlardır. Bu konuda öğretmenlerin açıklamalarından, 

fen ve teknoloji dersinde verilen ödevlerle ilgili, kimi velilerin ödevle hiç ilgilenmediği, 

kimi velilerin ise ödevi çocuğu için bir rekabet aracı olarak görüp kendisinin yaptığı ya 

da konu uzmanına yaptırdığı biçiminde sorunların yaşandığı anlaşılmaktadır. Ödev 

konusunda veli kaynaklı sorunların bir başka türü de, velinin ödevin gerekliliğine 

inanmaması ve çocuğunun sınavlara çalışmasını tercih etmeleridir. 
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Babadoğan (1990) ev ödevlerinin eğitim programı içindeki yeri konulu çalışmasında 

öğretmen ve veliler içerisinde öğrencilere ödev verilmesine taraftar olan ve olmayanlar 

şeklinde ikilemin olduğu, öğrencilere ödev verilmesini taraftar olan öğretmen ve 

velilere göre öğretmen tarafından öğrenciye verilen ödevler velinin hem öğretmen hem 

de öğrenci hakkında görüş geliştirmesini sağlamaktadır. Bu aynı zamanda velilerin de 

ev ödevlerine verdikleri tepkiler öğretmenler için bir geri bildirim aracı olmaktadır. 

Ödevlere karşı olan öğretmen ve velilere göre ödevler, öğrencilere aşırı yük 

getirmektedir. Çocuklarının oyun oynamaya ayırdığı süreyi kısaltmaktadır. 

Öğretmenlerin ödevleri geliştirmek için yaptıkları tavsiyeler içerisinde ödevlerin 

değerlendirilerek öğrencilere geri bildirim sağlanması, çocukların yaş ve gelişim 

düzeylerine uygun ödev verilmesi, ödevlerin araştırıcılığı ve yaratıcılığı geliştirici ve 

görev ve sorumluluk bilincini artırıcı yönde verilmesi gerektiği üzerinde durmuşlarıdır. 

Cooper (2001), (Akt: Türkoğlu, 2007) yaptığı meta analiz çalışmasında ödev verilen 

sınıflardaki öğrencilerin akademik başarıları ile ödev verilmeyen sınıflardaki 

öğrencilerin akademik başarıları arasındaki farklılıkları ortaya koymaya çalışmıştır.  Bu 

karşılaştırmada 3300 öğrenci, 85 sınıf ve 30 okulu kapsayan 17 araştırma raporunun 

sonuçları kullanılmıştır. Karşılaştırma sonuçları: 1) Ödev yapan öğrencilerin ödev 

yapmayan öğrencilere göre daha başarılı oldukları görülmüştür. 2) Sınıf düzeyleri 

yükseldikçe ödev yapan öğrencilerin daha olumlu yönde etkilendikleri görülmüştür. Bu 

durum okul öncesi ile üçüncü sınıf arasında ödevlerin hiç verilmemesi ya da az 

verilmesi; 4, 5 ve 6. sınıflarda ise ödevlerin genellikle çocuklara çalışma alışkanlığı 

kazandırmak için verildiği ve bu sınıf düzeylerinde çalışma becerilerini kazanan 

çocuklar doğal olarak üst sınıflarda daha başarılı olmaktadırlar şeklinde 

açıklanmaktadır. 3) Ödev yapan öğrencilerin akademik başarısı ile cinsiyet ve zekâ 

alanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 4) Ödevlerin verildiği konu alanı ile 

başarı arasında bir ilişki bulanmamıştır. Hatta bu konuda elde edilen veriler, 

beklenenlerin biraz dışındadır. Çünkü ödevlerin en az matematik başarısı, ikinci olarak 

okuma ve dil becerilerini en çok olarak da fen bilgisi ve sosyal bilgilerdeki akademik 

başarıyı etkilediği bulunmuştur. 5) Çalışma sonucunda başarı notlarının standart 

testlerle belirlenmesi ile sınıfta yapılan testlerle belirlenmesi arasında bir fark 

bulunamamıştır. Ancak yine de ödev yapan öğrencilerin standart testlerden çok 

öğretmen yapımı testlerde daha başarılı oldukları görülmüştür. Bu da öğrencilerin 

yaptıkları ödevlerin genellikle okulda öğrenilenlerle ilgili olduğu ile açıklanabilir. 6) 
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Hafta içinde fazla ödev yapmak ile öğrencilerin başarıları arasında olumlu bir ilişki 

bulunmuştur. 7) Ödevler öğrencilerin okula, öğretmene ve konu alanına ilişkin 

tutumlarını hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum tamamen 

ödevlerin niteliği ve öğretmenin yaklaşımı ile açıklanabilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama yöntemi ve anketler 

ile toplanan verilerin çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

3.1 Araştırmanın Modeli 

Araştırmada tarama (survey) modeli uygulanacaktır. Tarama modeli, geçmişte ya da 

hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu 

gibi tanımlanmaya çalışılır (Karaşar, 2003). Araştırmadan elde edilen veriler öğretmen, 

öğrenci ve velilerin görüşlerini yansıttığından bu çalışma tarama modeli bir 

araştırmadır. 

3.2 Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini 2009–2010 öğretim yılında, resmî ilköğretim okulları 

oluşturmaktadır. Evrenin büyüklüğü nedeniyle resmî ilköğretim okullarının tamamının 

araştırmaya katılmasına gerek yoktur. Bu nedenle araştırma örneklem üzerinde 

yapılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde iki unsur dikkate alınmıştır. Birincisi 

örneklemin evreni en iyi şekilde temsil etmesi, ikincisi ise bu çalışmanın maliyet ve 

zaman açısından Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına yük 

getirmemesidir. Örneklemin belirlenmesinde birden fazla örneklem seçme yöntemi 

kullanılmıştır. 

 Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından istatistiki bölge çalışmaları kapsamında geliştirilen Düzey 2 kullanılmıştır. 

İstatistiki bölge birimleri sınıflandırmasında iller "Düzey 3" olarak tanımlanmış; 

ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller ise bölgesel 

kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri ile dikkate alınarak "Düzey 1" ve "Düzey 2" 

olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarşik istatistiki bölge birimleri sınıflandırması 

yapılmıştır."Düzey 3" kapsamındaki İstatistiki Bölge Birimleri 81 adet olup il 
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düzeyindedir. Her il bir istatistikî bölge birimini tanımlamaktadır."Düzey 2" istatistikî 

Bölge Birimleri, "Düzey 3" kapsamındaki komşu illerin gruplandırılması sonucu 

tanımlanmış olup, 26 adettir 

Daha sonra farklı büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem büyüklükleri ve 

% 95 güven düzeyine göre tolerans gösterilebilir % 6’lık hata için gerekli örneklem 

tablosundan yararlanılarak (http://www.surveysytem.com/sscals.htm) araştırma için 

gerekli olan örneklem belirlenmiştir. Buna göre % 95 güvenlik düzeyine göre 

Türkiye’de bulunan 31.669 ilköğretim okulundan araştırma için 266 ilköğretim okuluna 

ulaşılması gerektiği belirlenmiştir. 266 ilköğretim okulu, her ildeki ilköğretim okulu 

sayısına göre oranlanmıştır. Örneklem olarak belirlenen her okuldan 5 öğretmen, 4 

öğrenci ve 4 velinin çalışmaya dâhil edilmesi planlanmıştır.  

Araştırmanın örneklem Tablosu 2.1.de verilmiştir. 
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Tablo 3.1. Araştırmanın Örneklem Tablosu 

 

 

İller  
İl

kö
ğr

et
im

 
O

ku
ll

ar
ın
ın

  
S

ay
ıs
ı 

Ö
rn

ek
le

m
 O

la
ra

k 
S

eç
il

en
 O

ku
l s

ay
ıs
ı 

Ö
rn

ek
le

m
 O

la
ra

k 
S

eç
il

en
 Ö
ğr

et
m

en
 

U
yg

ul
an

an
 a

nk
et

 
sa

yı
sı

 

Ö
rn

ek
le

m
 

O
la

ra
k 

S
eç

il
en

 
Ö
ğr

en
ci

  

U
yg

ul
an

an
 a

nk
et

 
sa

yı
sı

 

Ö
rn

ek
le

m
 O

la
ra

k 
 

S
eç

il
en

 V
el

i 

U
yg

ul
an

an
 a

nk
et

 
sa

yı
sı

 

U
yg

ul
an

ac
ak

 T
op

la
m

 
A

nk
et

 S
ay
ıs
ı 

İstanbul 1357 22 110 77 88 58 88 62 286 

Tekirdağ 196 3 15 14 60 12 60 12 135 

Balıkesir 515 8 40 40 32 29 32 33 104 

İzmir 903 14 70 63 56 44 56 51 182 

Aydın 454 7 35 39 28 31 28 32 91 

Manisa 636 10 50 48 40 37 40 37 130 

Bursa 559 9 45 45 36 35 36 36 117 

Kocaeli 341 5 25 25 20 19 20 15 65 

Ankara 867 14 70 65 56 54 56 51 182 

Konya 913 15 75 69 60 56 60 56 195 

Antalya 620 10 50 48 40 38 40 38 130 

Adana 691 11 55 53 44 55 44 38 143 

Hatay 622 10 50 55 40 37 40 39 130 

Kırıkkale 116 2 10 10 8 4 8 5 26 

Kayseri 526 8 40 40 32 32 32 31 104 

Zonguldak 294 5 25 25 20 19 20 20 65 

Kastamonu 268 4 20 17 16 15 16 16 52 

Samsun 881 14 70 66 56 55 56 55 182 

Trabzon 347 6 30 29 24 22 24 24 78 

Erzurum 950 15 75 66 60 56 60 55 195 

Ağrı 662 11 55 51 44 41 44 43 143 

Malatya 545 9 45 45 36 33 36 36 117 

Van 849 13 65 45 52 29 52 31 169 

Gaziantep 585 9 45 37 36 33 36 34 117 

Şanlıurfa 1348 21 105 92 84 71 84 77 273 

Mardin 670 11 55 47 44 40 44 48 143 

 16.715 266 1330 1207 1112 955 1112 975 3554 
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3.3 Verilerin Toplanması 

İlköğretim okullarındaki (4-5. sınıf) ödev uygulamalarının değerlendirilmesini 

amaçlayan bu çalışmada verileri toplamak için öğretmen, öğrenci ve veli anketi olmak 

üzere üç ayrı anket geliştirilmiştir. Anketlerin hazırlanması için iki aşamalı bir çalışma 

yapılmıştır. Konuyla ilgili kavramsal literatür taramasının yanı sıra, yurt içinde ve yurt 

dışında yapılmış olan araştırmalar incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ortaya çıkan 

boyutlardan yola çıkılarak açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan öğretmen, öğrenci ve 

veli anketleri geliştirilmiştir.  

Hazırlanan anketlerin taslak formlarının kapsam ve görünüş geçerliliğini 

sağlamak üzere alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanlara soruların 

ölçülmek istenen özelliği ölçmede ne derece yeterli olup olmadığı sorulmuş ve varsa 

düzeltme önerileri istenmiştir. Uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda sorular 

yeniden düzenlenmiştir. Maddelere verilen yanıtlar "Hiç", "Seyrek", "Bazen", 

'”Sıklıkla " Her zaman " şeklinde derecelendirilmiştir. Veri toplam araçlarının 

uygulanması il millî eğitim müdürlükleri tarafından posta aracılığıyla sağlanmıştır. 

3.4 Verilerin Analizi 

 Araştırmada elde edilen veriler, kodlanılarak bilgisayara yüklenmiş ve “SPSS 

(Statistical package for social sciences) 15.0 for Windows” istatistik programı 

kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin, ne olduğunu anlamak amacıyla yüzde (%) ve 

frekans (f), ortalama gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadelerin 

puanlamaları:1–1,79 arası “Hiç”, 1,80–2,59 arası “Seyrek”, 2,60–3,39 arası “Bazen ”, 

3,40–4,19 arası “Sıklıkla” ve 4,20–5,00 arası ise “Her zaman” şeklinde belirtilmiştir. 

Nitel verileri anketlerde yer alan açık uçlu sorulara verilen cevaplar oluşturmuştur. Nitel 

veriler tematik analiz yöntemi ile kodlamaya tabii tutulmuş ve ortaya çıkan temalar 

çerçevesinde tüm anketlerde yer alan yanıtlar kodlanarak frekanslar ve doğrudan 

alıntılar elde edilmiştir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve YORUMLAR 

Araştırmanın bu bölümünde öğretmen, öğrenci ve velilerden toplanan verilerin 

çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar yer 

almaktadır.  

4.1 Araştırma Kapsamındaki Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Ait Bilgiler 

Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeylerinin dağılımı Tablo 4.1. de verilmiştir. 

Tablo 4.1. Öğretmenlerin Okuttukları Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımları 
Sınıf düzeyleri f % 

Birinci sınıf 214 18,3

İkinci sınıf 219 18,7

Üçüncü sınıf 213 18,2

Dördüncü sınıf 262 22,4

Beşinci sınıf 263 22,5

Toplam 1.171 100,0

Tablo 4.1. e göre öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeylerinin dağılımda en yüksek oran 

beşinci sınıfı okutan öğretmenlere aittir. İkinci olarak dördüncü sınıfı okutan 

öğretmenler gelmektedir (% 22,4). Üçüncü sırayı % 18,7’lik bir oranla ikinci sınıf 

öğretmenleri almaktadır. Dördüncü sırada ise % 18,2’lik bir oranla üçüncü sınıf 

öğretmenleri yer almaktadır. Araştırmaya en az katılanlar birinci sınıf öğretmenleridir 

(%18,3). 

Öğretmenlerin görev yaptıkları yerleşim birimleri Tablo 4.2. de verilmiştir. 

Tablo 4.2. Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Yerleşim Birimleri 
Yerleşim birimleri f % 

Köy-belde 229 19,3

İlçe Merkezi 515 43,5

İl merkezi 441 37,2

Toplam 1.185 100,0
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Tablo 4.2. e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin % 43,5’i ilçe merkezlerinde görev 

yaparken, % 37,2’si ilçe merkezlerinde, % 19,3’ü ise köy-belde gibi yerleşim 

merkezlerinde görev yapmaktadırlar. 

Öğretmenlerin kıdemlerine göre dağılımları Tablo 4.3. te verilmiştir. 

Tablo 4.3. Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Dağılımı 

 f % 

0-5 221 18,3

6-10 240 19,9

11-15 309 25,6

16-20 159 13,2

21+ 276 22,9

Toplam 1.205 100,0

 

Tablo 4.3.e göre 0-5 yıl arasında kıdeme sahip olan öğretmenlerin oranı % 18,3’tür. 6-

10 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenler ise % 19,9’luk bir oranla ikinci sırada 

gelmektedirler. 11-15 yıl arasında kıdeme sahip öğretmenler ise % 25,6’lık bir oranla en 

fazla kıdeme sahip öğretmenlerdir.16-20 yıl arasında kıdem sahibi öğretmenler ise % 

13,2’dir. 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenleri ise % 22,9’luk bir orana sahiptirler. 

Öğretmenlerin eğitim durumları Tablo 4.4. te verilmiştir.  

 

Tablo 4.4.Öğretmenlerin Eğitim Durumları 

Eğitim Durumu f % 

Ön lisans 198 16,7

Lisans 946 79,9

Yüksek lisans 39 3,3

Doktora 1 0,1

Toplam 1184 100,0
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Tablo 4.4. teki verilere göre öğretmenlerin % 79,9’u lisans mezunu iken, % 16,7’si ön 

lisans mezunudur. Yüksek lisans mezunu öğretmenlerin oranı %3,3’tür. Doktora 

mezunu öğretmenlerin oranı ise % 0,1’dir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyete göre dağılımları Tablo 4.5. 

verilmiştir. 

Tablo 4.5. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımları 

 f %

Erkek 568 47,3

Kadın 634 52,7

Toplam 1.202 100

Tabloya göre araştırmaya katılan öğretmenlerin % 52,7’sini kadın, %47,3’nü ise erkek 

öğretmenlerden oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okuttukları sınıflardaki öğrenci sayılarının 

dağılımı Tablo 4.6. da verilmiştir. 

Tablo 4.6. Öğretmenlerin Okuttukları Sınıflardaki Öğrenci Sayıları 

Öğrenci sayısı f %

1-19 159 13,3

20-29 396 33,1

30-39 450 37,6

40-49 157 13,1

50-59 32 2,7

60+ 3 3

Toplam 1197 100,0

Tablodaki 4.6. daki verilere göre öğretmenlerin okuttukları sınıflardaki öğrenci 

dağılımda 30-39 arasında öğrenciye sahip öğretmenlerin oranı % 37,6’dır. 20-29 

arasında öğrenciye sahip öğretmenlerin oranı ise % 33,1’dir. Sınıflarında 1-19 arasında 

öğrencinin olduğunu belirten öğretmenlerin oranı ise % 13,3’tür. 40-49 arasında 

öğrenciye sahip öğretmenlerin oranı ise %13,1’dir.  



 22 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları Tablo 4.7.de verilmiştir. 

Tablo 4.7. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımları 

 f %

Erkek 402 42,2

Kız 550 57,8

Toplam 952 100,0

Tablo 4.7. ye göre araştırmaya katılan öğrencilerin %57,8’ini kız, %42,2’sini ise erkek 

öğrenciler oluşturmaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin okudukları sınıf düzeyleri Tablo 4.8. de verilmiştir. 

Tablo 4.8. Öğrencilerin Okudukları Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımları 

 f %

Dördüncü sınıf 451 47,5

Beşinci sınıf 499 52,5

Toplam 950 100,0

Tablodaki verilere göre öğrencilerin %52,5’i beşinci sınıf, %47,5’i dördüncü sınıf 

öğrencisidir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşadıkları yerleşim merkezlerinin dağılımı 

Tablo 4.9.da verilmiştir. 

Tablo 4.9. Öğrencilerin Yaşadıkları Yerleşim Merkezlerinin Dağılımı 

 f %

Köy-belde 226 24,1

İlçe merkezi 378 40,1

İl merkezi 332 35,5

Toplam 936 100,0

Tablo 4.9. daki verilere göre araştırmaya katılan öğrencilerin % 24,1’i köy-belde, % 

40,1’i ilçe merkezi ve % 35,5’i il merkezlerinde oturduklarını belirtmişlerdir. 
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Öğrencilerin kardeş sahibi olma durumlarıyla ilgili bilgi Tablo 4.10. da verilmiştir. 

Tablo 4.10. Öğrencilerin Kardeş Sahibi Olma Durumu 

 f %

Kardeşi Olanlar 898 94

Kardeşi Olmayanlar 57 6

Toplam 955 100,0

Tabloya göre araştırmaya katılan öğrencilerin %94’ünün kardeşi vardır. % 6’sının ise 

kardeşi yoktur. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayılarının dağılımı Tablo 4.11.de 

verilmiştir. 

Tablo 4.11. Öğrencilerin Kardeş Sayıları 

Kardeş Sayısı f %

1 399 44,4

2 239 26,6

3 114 12,7

4 57 6,3

5 40 4,5

6 17 1,9

7 16 1,8

8 7 0,8

9 5 0,6

10 2 0,2

11 1 0,1

12 1 0,1

Toplam 898 100,0

Tabloya göre öğrencilerin kardeş sayılarının dağılımında bir kardeşi olanların oranı % 

44,4, iki kardeşi olanlar % 26,6, üç kardeşi olanların oranı ise % 12,7’dir. Dört ve 

üzerindeki sayıda kardeşe sahip olan öğrencilerin oranı % 16,3’tür. 

Öğrencilerin büyük kardeş sayılarının dağılımı Tablo 4.12. de verilmiştir. 
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Tablo 4.12. Öğrencilerin Büyük Kardeş Sayıları 

Büyük kardeş sayısı f %

1 309 55,3

2 118 21,1

3 59 10,6

4 31 5,5

5 21 3,8

6 5 0,9

7 11 2,0

8 1 0,2

9 2 0,4

10 1 0,2

11 1 0,2

Toplam 559 100,0

Tabloya göre öğrencilerin kendilerinden büyük kardeş sayılarının dağılımında bir tane 

büyük kardeşi olanların oranı % 55,3 iken, iki tane büyük kardeşinin olduğunu belirten 

öğrencilerin oranı %21,1, üç tane büyük kardeşe sahip olduğunu söyleyen öğrencilerin 

oranı %10,6’dir. Öğrencilerin kendilerinden büyük kardeşe sahip olmaları, onların 

ödevlerine yardımcı olmaları açısından önemlidir. 

Öğrencilerin küçük kardeş sayılarının dağılımı Tablo 4.13 te verilmiştir. 

Tablo 4.13. Öğrencilerin Küçük Kardeş Sayıları 

 f %

1 361 63,0

2 137 23,9

3 52 9,1

4 15 2,6

5 5 0,9

6 2 0,3

7 1 0,2

Toplam 573 100,0
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Tablo 4.13.e göre öğrencilerin kendilerinden küçük olan kardeş sayılarının dağılımında 

bir tane küçük kardeşi olan öğrencilerin oranı % 63 iken, iki küçük kardeşi olanların 

oranı % 23,9’dur. Üç küçük kardeşi olanların oranı ise % 9,1’dir. Dört ve daha fazla 

kardeşe sahip olan öğrencilerin oranı % 4’tür.  

Velilerin çocuklarının okudukları sınıf düzeylerinin dağılımı Tablo 4.14.te 

verilmiştir. 

Tablo 4.14. Velilerin Çocuklarının Okuduğu sınıf Düzeyi 

 f %

Dördüncü sınıf 463 47,7

Beşinci sınıf 508 52,3

Toplam 971 100,0

Tablo 4.14.e göre velilerin çocuklarının okudukları sınıf düzeylerinin dağılımında 

dördüncü sınıftaki öğrencilerin velileri % 47,7’lik bir orana sahip iken, beşinci sınıf 

velilerinin oranı % 52,3’tür. 

Velilerin öğrenciyle akrabalık düzeyleri Tablo 4.15.te verilmiştir.  

Tablo 4.15. Velilerin Öğrenciyle akrabalık düzeyleri 

 f %

Annesi 520 53,6

Babası 419 43,2

Diğer 32 3,3

Toplam 971 100,0

Tabloya göre araştırmaya katılan velilerin % 53,6’sı öğrencilerinin annesi, % 43,2’si 

babası % 3,3’ü ise diğer grubuna dâhil kimselerdir. 

 

Araştırmaya katılan velilerin çocuklarının sayıları Tablo 4.16. da verilmiştir.  
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Tablo 4.16. Velilerin Çocuklarının Sayısı 

Çocuk sayısı f %
1 62 6,4
2 399 40,9
3 233 23,9
4 104 10,7
5 43 4,4
6 36 3,7
7 15 1,5
8 16 1,6
9 5 0,5
10 6 0,6
11 3 0,3
12 2 0,2
13 1 0,1
Toplam 975 100,0

Tabloya göre tek çocuğa sahip velilerin oranı % 6,4, iki çocuğu olan veliler % 40,9, üç 

çocuk sahibi veliler % 23,9, dört çocuk sahibi veliler ise % 10,7’lik bir orana sahiptirler. 

Beş ve üzerinde çocuğa sahip velilerin oranı %12,6’dır.  

Araştırmaya katılan velilerin yaşadıkları yerleşim merkezlerinin dağılımı Tablo 

4.17.de verilmiştir. 

Tablo 4.17. Velilerin Yaşadıkları Yerleşim Merkezi 

 f %

Köy-kasaba 246 25,5

İlçe merkezi 382 39,6

İl merkezi 336 34,9

Toplam 964 100

Tabloya göre velilerin %25,5’i köy-kasaba, %39,6’sı ilçe merkezi, %34,9’u il 

merkezlerinde yaşamaktadırlar. 

Araştırmaya katılan velilerin cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 4.18.de 

verilmiştir. 
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Tablo 4.18. Velilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 f %

Erkek 413 44,5

Kadın 516 55,5

Toplam 929 100,0

Tabloya göre araştırmaya katılan velilerin cinsiyete göre dağılımlarında % 44,5’i erkek, 

% 55,5’i ise kadındır. 

Araştırmaya katılan velilerin eğitim durumları Tablo 4.19.da verilmiştir. 

Tablo 4.19. Velilerin Eğitim Durumları 

 f %

Bir okul bitirmedim 39 4,0

İlköğretim okulu 353 36,3

Ortaokul 119 12,2

Lise 213 21,9

Yüksekokul 243 25,0

Yüksek lisans 5 0,5

Toplam 972 100,0

Tabloya göre velilerin eğitim durumları içerisinde en yüksek oran %36,6’lık bir oranla 

ilköğretim okulu mezunu velilere aittir. Yüksekokul mezunu veliler % 25’le ikinci 

sırada yer almaktadır. Üçüncü sırayı ise % 21,9’la lise mezunu veliler almaktadır. 

Ortaokul mezunu veliler % 12,2’lik bir oran sahip iken, bir okul bitirmedim diyen 

velilerin oranı % 4,0, yüksek lisans mezunu olan velilerin oranı ise sadece % 0,5’tir. 

Araştırmaya katılan velilerin gelir getirici bir işte çalışma durumları Tablo 4.20. 

de verilmiştir. 

Tablo 4.20. Velilerin Gelir Getirici Bir İşte Çalışma Durumları 

 f %

Çalışan 462 47,6

Çalışmayan 509 52,4

Toplam 971 100,0
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Tabloya göre velilerin %47,6’sı bir işte çalışmaktadır. %52,4’ü ise herhangi bir işte 

çalışmamaktadır. 

4.2 Ödevlerle ilgili Görüşler  

Öğretmenlerin hazırlık niteliğindeki ödevleri sınıf düzeylerine göre verme 

sıklıkları Tablo 4.21. de verilmiştir. 

Tablo 4.21. Öğretmenlerin Hazırlık Niteliğindeki Ödevleri Sınıf Düzeylerine Göre 

Verme Sıklığı 

 

Öğretmenler 

 
H

iç
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k
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la
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an
 

T
op
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f 4 20 94 69 19 206 Birinci sınıf öğretmenleri 

% 1,9 9,3 45,6 33,5 9,2 100,0 

f 2 17 84 82 33 218 İkinci sınıf öğretmenleri 

% 0,9 7,8 38,5 37,6 15,1 100,0 

f 1 13 72 100 25 211 Üçüncü sınıf öğretmenleri 

% 0,5 6,2 34,1 47,4 11,8 100,0 

f 0 28 83 114 33 258 Dördüncü sınıf öğretmenleri 

% 0 10,9 32,2 44,2 12,8 100,0 

f  4 14 68 125 51 262 Beşinci sınıf öğretmenleri 

% 1,5 5,3 26,0 47,7 19,5 100,0 

Tablo 4.21. e göre öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre hazırlık niteliğindeki 

ödevleri öğrencilerine verme sıklıkları incelendiğinde, sınıf düzeyleri artıkça 

öğretmenlerin hazırlık niteliğindeki ödevleri verme oranlarının da arttığı görülmektedir. 

Birinci sınıf öğretmenlerinin % 45,6’sı “Bazen”, % 33,5’i “Sıklıkla” ve % 9,2’si “Her 

zaman” hazırlık niteliğinde ödev verdiklerini ifade etmişlerdir. İkinci sınıf 

öğretmenlerinin % 37,6’sı “Sıklıkla” ve % 15,1’i “Her zaman” bu tür ödevleri 

verdiklerini ifade etmektedirler. Üçüncü sınıfa giren öğretmenlerin % 47,4’ü “Sıklıkla” 

ve %11,8’i “Her zaman” hazırlık niteliğinde ödev verdiklerini belirtmişlerdir. Dördüncü 
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sınıf öğretmenlerinin %44,2’si “Sıklıkla”, %12,8’i ise “Her zaman”  bu tür ödevleri 

vermektedirler. Beşinci sınıf öğretmenlerinin ise %47,7’si “Sıklıkla” ve %19,5’u, “Her 

zaman” bu tür ödevleri verdiklerini ifade etmişlerdir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrencilerine alıştırma niteliğindeki ödevleri 

sınıf düzeylerine göre verme sıklıkları Tablo 4.22.de verilmiştir. 

Tablo 4.22. Öğretmenlerin Alıştırma Niteliğindeki Ödevleri Sınıf Düzeylerine Göre 

Verme Sıklığı 

  

H
iç
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f 1 5 45 89 71 211Birinci sınıf öğretmenleri 

% 0,5 2,4 21,3 42,2 33,6 100,0

f 0 3 32 123 60 218İkinci sınıf öğretmenleri 

% 0 1,4 14,7 56,4 27,5 100,0

f 2 5 55 99 50 211Üçüncü sınıf öğretmenleri 

% 0,9 2,4 26,1 46,9 23,7 100,0

f 0 3 52 133 71 259Dördüncü sınıf öğretmenleri 

% 0 1,2 20,1 51,4 27,4 100,0

f 1 4 45 124 83 257Beşinci sınıf öğretmenleri 

% 0,4 1,6 17,5 48,2 32,3 100,0

Tablodaki verilere göre birinci sınıfa giren öğretmenlerin alıştırma niteliğindeki 

ödevleri öğrencilerine verme oranlarının daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Birinci sınıf 

öğretmenlerinin % 21,3’ü “Bazen”, % 42,2’si “Sıklıkla” ve % 33,6’sı “Her zaman” bu 

tür ödevler verdiklerini belirtmişlerdir. İkinci sınıf öğretmenlerinin % 56,4’ü, “Sıklıkla” 

ve % 27,5’i “Her zaman” alıştırma niteliğinde ödev verdiklerini belirtmektedirler. 

Üçüncü sınıfa giren öğretmenlerin % 26,1’i “Bazen”, % 46,9’u “Sıklıkla” ve % 23,7’si 

“Her zaman” bu tür ödevler verdiklerini belirtmişlerdir. Dördüncü sınıflara giren 

öğretmenlerin oranı % 51,4’ü “Sıklıkla” ve % 27,4’ü “Her zaman” alıştırma türü 
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ödevler verdiklerini belirtirken, beşinci sınıf öğretmenlerinin % 48,2’si “Sıklıkla” ve % 

32,3’ü “Her zaman” alıştırma türü ödevler verdiklerini belirtmektedirler. 

Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre konuyu detaylı inceleme, 

genişletme türü ödevleri verme sıklıkları Tablo 4.23. te verilmiştir. 

Tablo 4.23. Öğretmenlerin Konuyu Detaylı İnceleme Genişletme Türü Ödevleri 

Sınıf Düzeylerine Göre Verme Sıklığı 

 

Öğretmenler 
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f 15 38 85 45 16 199 Birinci sınıf öğretmenleri 

% 7,5 19,1 42,7 22,6 8,0 100,0 

f 5 32 90 59 28 214 İkinci sınıf öğretmenleri 

% 2,3 15,0 42,1 27,6 13,1 100,0 

f 6 33 75 68 24 206 Üçüncü sınıf öğretmenleri 

% 2,9 16,0 36,4 33,0 11,7 100,0 

f 5 28 106 94 20 253 Dördüncü sınıf öğretmenleri 

% 2,0 11,1 41,9 37,2 7,9 100,0 

f 4 29 98 87 37 255 Beşinci sınıf öğretmenleri 

% 1,6 11,4 38,4 34,1 14,5 100,0 

Tablodaki verilere göre birinci sınıfa giren öğretmenlerin %7,5’i konuyu detaylı 

inceleme, genişletme türü ödevleri “Hiç” vermediklerini, %19,1’i “Seyrek”, % 42,7’si 

“Bazen”, %22,6’sı “Sıklıkla” ve %8’i ise “Her zaman” bu tür ödevler verdiklerini 

belirtmişlerdir. İkinci sınıftan itibaren öğretmenlerin “Hiç” cevabı oranlarının belirgin 

bir şekilde azaldığı görülmektedir. İkinci sınıf öğretmenlerinin % 2,3’ü “Hiç”, % 15’i 

“Seyrek”, % 42,1’i “Bazen”, %27,6’sı “Sıklıkla ve %13,1’i “Her zaman” bu tür ödevler 

verdiklerini belirtmişlerdir. Üçüncü sınıflara giren öğretmenlerin % 16’sı “Seyrek”, % 

36,4’ü “Bazen”, % 33,’ü “Sıklıkla” ve % 11,7’si ise “Her zaman” konuyu detaylı 

inceleme, genişletme türü ödevler verdiklerini belirtmektedirler. Dördüncü sınıf 

öğretmenlerinin ise % 41,9’u “Bazen” ve “%37,2’si “Sıklıkla” bu tür ödevleri 
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verdiklerini ifade etmişlerdir. Beşinci sınıflara giren öğretmenlerin ise % 38,4’ü 

“Bazen”, % 34,1’i “Sıklıkla” ve % 14,5’u “Her zaman” bu tür ödevler verdiklerini 

belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre konuyu diğer konularla 

ilişkilendirme türü ödevleri verme sıklıkları Tablo 4.24.te verilmiştir. 

Tablo 4.24. Öğretmenlerin Konuyu Diğer Konularla İlişkilendirme Türü Ödevleri 

Sınıf Düzeylerine Göre Verme Sıklığı 

 

Öğretmenler 
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f 9 30 76 70 16 201Birinci sınıf öğretmenleri 

% 4,5 14,0 37,8 34,8 8,0 100,0

f 3 21 79 89 19 211İkinci sınıf öğretmenleri 

% 1,4 10,0 37,4 42,2 9,0 100,0

f 6 27 73 72 24 202Üçüncü sınıf öğretmenleri 

% 3,0 13,4 36,1 35,6 11,9 100,0

f 4 30 88 95 36 253Dördüncü sınıf öğretmenleri 

% 1,6 11,9 34,8 37,5 14,2 100,0

f 5 30 75 105 39 254Beşinci sınıf öğretmenleri 

% 2,0 11,8 29,5 41,3 15,4 100,0

Tablodaki veriler göre birinci sınıfa giren öğretmenlerin %4,5’i konuyu diğer konularla 

ilişkilendirme türü ödev vermediklerini, %14’nün “Seyrek”, %37,8’inin “Bazen”, % 

34,8’i “Sıklıkla” ve %8’nin “Her zaman” bu tür ödev vermektedirler. İkinci sınıf 

düzeyinden itibaren öğretmenlerin konuyu diğer konularla ilişkilendirme türü ödevleri 

daha fazla verdikleri anlaşılmaktadır. Üçüncü sınıflara giren öğretmenlerin % 11,9’u 

“Her zaman”, dördüncü sınıf öğretmenlerinin % 14,2’si ve beşinci sınıf öğretmenlerinin 

% 15,4’ü “Her zaman” bu tür ödevleri verdiklerini belirtmektedirler. 
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Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre “diğer” türü ödevleri 

öğrencilerine verme sıklıkları Tablo 4.25.te verilmiştir. 

Tablo 4.25. Öğretmenlerin “Diğer” Ödevleri Sınıf Düzeylerine Göre Verme Sıklığı 

 

Öğretmenler 

 

H
iç

 

S
ey

re
k

 

B
az

en
 

S
ık

lı
k

la
 

H
er

 z
am

an
 

T
op

la
m

 

f 1 2 1 6 8 18 Birinci sınıf öğretmenleri 

% 5,6 11,1 5,6 33,3 44,4 100,0 

f 1 2 1 6 6 19 İkinci sınıf öğretmenleri 

% 5 10,5 5,3 31,6 47,4 100,0 

f 0 1 1 8 6 16 Üçüncü sınıf öğretmenleri 

% 0 6,3 6,3 50,0 37,5 100,0 

f 1 1  5 9 8 24 Dördüncü sınıf öğretmenleri 

% 4,2 4,2 20,8 37,5 33,3 100,0 

f 1 1 1 10 9 22 Beşinci sınıf öğretmenleri 

% 4,5 4,5 4,5 45,5 40,9 100,0 

Tablodaki verilere göre diğer ödevleri verme sıklığı açısından birinci sınıf 

öğretmenlerinin % 5,6’sı, ikinci sınıf öğretmenlerinin % 5,3’ü, üçüncü sınıf 

öğretmenlerinin %6,3’ü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin % 4,5’ü “Bazen” “Diğer” türü 

ödevleri verdiklerini belirtirken, dördüncü sınıflara giren öğretmenlerin %20,8’i 

“Bazen” bu tür ödev verdiklerini belirtmişlerdir. Diğer türü ödevleri en fazla kullanan 

üçüncü ve beşinci sınıf öğretmenleri olduğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin sınıflarındaki öğrenci sayısının ödev 

uygulamalarını etkileme durumu hakkındaki görüşleri Tablo 4.26. da verilmiştir. 
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Tablo 4.26. Öğretmenlerin Sınıflarındaki Öğrenci Sayısının Ödev Uygulamalarını 

Etkileme Durumu Hakkındaki Görüşleri 

 f %

Etkiliyor. 738 61,9

Etkilemiyor. 455 38,1

Toplam 1193 100,0

Tablo 4.26. ya göre araştırmaya katılan öğretmenlerin % 61,9’unun sınıflarındaki 

öğrenci sayısının ödev uygulamalarını etkilediğini düşündükleri, % 38,1’ne göre ise 

öğrenci sayısının ödev uygulamalarını etkilemediğini düşündükleri anlaşılmaktadır. 

Sınıflarındaki öğrenci sayısının ödev uygulamalarını etkilediğini belirten öğretmenlerin, 

bunun hangi yönlerden gerçekleştiği konusundaki görüşleri kodlanarak frekanslarıyla 

birlikte aşağıda verilmiştir. 

 n 

Öğrenci sayısı, ödevlerin kontrol edilmesini zaman açısından güçleştiriyor, 

detaylı kontrol yapılamadığı için yanlışlar düzeltilemiyor, ödevler amacına 

uymuyor. 

238 

Sınıf içi etkinliklerin yapılmasını zorlaştırıyor. 5 

Grup ödevlerinde iş birliği sorunu yaşanıyor. 2 

Ödevleri fotokopiyle çoğaltma, zaman kaybına neden oluyor. 2 

Özellikle etkinliklerin (proje ve performans) uygulaması mümkün 

olamayabiliyor. 

2 

Programı yetiştirebilmek zorlaşıyor. 1 

Bireysel olarak verilecek ödevler, zaman sıkıntısından dolayı grup ödevi 

olarak veriliyor. 

1 

Detaylı ödev verilemiyor. 1 

Grup ödevlerinde farklı ödev konuları bulmada sıkıntı yaşanıyor. 1 

Öğrenci sayısı fazla ise grup, azsa bireysel ödev veriliyor. 1 

Sınıfların kalabalık olması nedeniyle ödev kontrolü için ders dışında vakit 

ayırmak zorunda kalınıyor. 

1 

Uygulamalı ödev verilemiyor. 1 
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Öğretmenlerin sınıflarındaki öğrenci sayılarının ödev uygulamalarını nasıl etkilediği 

konusundaki görüşleri içinde ödevlerin kontrol edilmesinin güç olması, detaylı kontrol 

yapılmadığı için öğrencilerin ödevlerde yaptıkları yanlışlıkların düzeltilemediği ve 

sonuçta ödevlerin amaçlarına hizmet etmekten uzaklaştığı görüşü büyük bir öğretmen 

topluluğu tarafından ifade edilmiştir (n=238). Sınıf içi etkinliklerin zorlaşması (n=5), 

grup ödevlerinde iş birliği sorunu, ödevlerin fotokopiyle çoğaltılması, zaman açısından 

olumsuz etkilemesi ve özellikle etkinliklerin uygulanmasındaki sıkıntılar (n=2) 

öğretmenler tarafından dile getirilen diğer sorunlardır. 

Öğretmenlerin verdikleri ödevleri kontrol edip etmediklerine dair görüşleri 

Tablo 4.27.de verilmiştir.  

Tablo 4.27. Öğretmenlerin Verdikleri Ödevleri Kontrol Etme Durumu 

 f %

Kontrol eden 1179 98,4

Kontrol etmeyen 19 1,6

Toplam 196 100,0

Tablodaki verilere göre öğretmenlerin % 98,4’ü gibi büyük bir çoğunluğunun ödevleri 

kontrol ettiğini ifade ederken, % 1,6’sı bunu yapmadıklarını belirtmiştir. 

Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre ödevleri kontrol etmek için bir 

ders saatinde harcadıkları sürenin dağılımı Tablo 4.28.de verilmiştir. 
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Tablo 4.28. Öğretmenlerin Okuttukları Sınıf Düzeyine Göre Ödevleri Kontrol 

Etmek İçin Bir Ders Saatinde Harcadıkları Süre  

 

Öğretmenler 

 

f/ % 

 

Beş 
dakika 
ya da 
daha az 

 

Beş-
Dokuz 
dakika   

 

On  
dakikadan 
fazla 

 

Toplam 

f 21 90 97 208 Birinci Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 10,1 43,3 46,6 100 

f 27 97 85 209 İkinci Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 12,9 46,4 40,7 100 

f 26 96 86 208 Üçüncü Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 12,5 46,2 41,3 100 

f 46 108 95 249 Dördüncü Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 18,5 43,4 38,2 100 

f 42 117 91 250 Beşinci Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 16,8 46,8 36,4 100 

f 162 508 454 1124 Toplam 

Satır% 14,4 45,2 40,4 100 

Tablodaki verilere göre öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre bir ders saatinde 

(40 dakika) birinci sınıftan itibaren sınıf seviyesine göre öğretmenlerin ödevleri kontrol 

etmek için harcadıkları sürenin azaldığı izlenmektedir. Birinci sınıf öğretmenlerinin % 

10,1’i ödevleri kontrol etmek için “beş dakika ya da az” bir süre kullandıklarını 

belirtirken, “beş dakika ile dokuz dakika” arasında zaman harcadığını belirten 

öğretmenlerin oranı % 43,3’tür. “On dakikadan” daha fazla zaman harcadığını belirten 

öğretmenlerin oran ise % 46,6’dır. Üçüncü sınıf öğretmenlerinin % 12,5’i ödevleri 

kontrol etmek için “beş dakika” ya da az” bir süre kullandıklarını belirtirken, % 46,2’si 

“beş ile dokuz dakika”, % 41,3’ü ise “on dakikadan fazla” bir zamanı ödev için 

harcadıklarını belirtmişlerdir. Beşinci sınıf öğretmenlerinin ise %16,8’i “beş dakika ya 

da az”, % 46,8’i “beş ila dokuz dakika”, % 36,4’ü ise “on dakikadan fazla” bir zamanı 

ödev için harcadıklarını belirtmişlerdir. 
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Öğretmenlerin okuttukları sınıflardaki öğrenci sayılarına göre ödevleri kontrol 

etmek için bir ders saatinde harcadıkları sürelerin dağılımı Tablo 4.29. da verilmiştir. 

Tablo 4.29. Öğretmenlerin Okuttukları Sınıflardaki Öğrenci Sayılarına Göre 

Ödevleri Kontrol Etmek İçin Bir Ders Saatinde Harcadıkları Süre 

 

Öğrenci sayısı 

 

f/ % 

Beş 
dakika ya 
da daha 
az 

Beş-
Dokuz 
dakika   

 

On dakikadan 
fazla 

 

Toplam 

f 34 88 34 156 1-19 

Satır% 21,8 56,4 21,8 100 

f 69 185 129 383 20-29 

Satır% 18,0 48,3 33,7 100 

f 49 188 198 435 30-39 

Satır% 11,3 43,2 45,5 100 

f 17 50 77 144 40-49 

Satır% 11,8 34,7 53,5 100 

f 0 7 21 28 50-59 

Satır% 0,0 25,0 75,0 100 

f 0 0 3 3 60+ 

Satır% 0,0 0,0 100 100 

f 169 518 462 1149 Toplam 

Satır% 14,7 45,1 40,2 100 

Tablodaki verilere göre öğretmenlerin okuttukları sınıflardaki öğrenci sayılarına göre; 

öğrenci sayısı artıkça; öğretmenlerin ödevleri kontrol etmek için harcadıkları sürenin 

arttığı görülmektedir. Sınıflarında 20-29 arasında öğrencisi bulunan öğretmenlerin 

%48,3’ü “Beş ile dokuz dakika” arasında ödevleri kontrol için zaman harcadıklarını 

belirtirken, 40-49 arasında öğrenciye sahip olan öğretmenlerin % 53,5’i “On dakikadan” 

daha fazla bir zamanı ödevleri kontrol etmek için kullandıklarını belirtmişlerdir. 50-59 

arasında öğrencinin bulunduğu sınıflarda öğretmenlerin % 75’i “On dakikadan” fazla 

zaman kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin ödevleri kontrol etme yöntemleri Tablo 4.30. da verilmiştir. 



 37

Tablo 4.30. Öğretmenlerin Ödevleri Kontrol Etme Yöntemleri 

 f %

Yüzeysel kontrol ederim. 176 16,7

Tek tek kontrol ederim. 651 61,6

Rastgele öğrenci seçerek kontrol ederim. 39 3,7

Öğrenciler birbirlerinin ödevlerini kontrol eder. 67 6,3

Diğer 123 11,6

Toplam 1056 100,0

Tablodaki verilere göre öğretmenlerin % 61,6’sı verdikleri ödevleri tek tek kontrol 

ettiklerini, %16,7’si yüzeysel kontrol ettiklerini, % 11,6’sı diğer yöntemlerle kontrol 

yaptıklarını, % 6,3’ü öğrencilerin birbirlerinin ödevlerini kontrol ettiklerini ve % 3,7’si 

rastgele öğrenci seçerek kontrol yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre dersin sonunda ödev vermek için 

bir ders saatinde harcadıkları sürelerle ilgili bilgiler Tablo 4.31.de verilmiştir. 

Tablo 4.31. Öğretmenlerin Okuttukları Sınıf Düzeyine Göre Dersin Sonunda Ödev 

Vermek İçin Bir Ders Saatinde Harcadıkları Süre  

 f/ % Beş dakika 
ya da daha 
az 

Beş-
Dokuz 
dakika   

On 
dakikadan 

fazla 

Toplam 

f 73 109 31 213 Birinci Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 34,3 51,2 14,6 100 

f 90 99 27 216 İkinci Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 41,7 45,8 12,5 100 

f 100 85 27 212 Üçüncü Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 47,2 40,1 12,7 100 

f 128 111 23 262 Dördüncü Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 48,9 42,4 8,8 100 

f 151 89 21 261 Beşinci Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 57,9 34,1 8,0 100 

f 542 493 129 1164 Toplam 

Satır% 46,6 42,4 11,1 100 
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Tabloya göre öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre bir ders saatinde ödev 

vermek için harcadıkları sürenin birinci sınıftan beşinci sınıfa doğru azalması dikkat 

çekicidir. Birinci sınıf öğretmenlerinin % 34,3’ü “beş dakika ya da daha az” bir süre 

kullanırken, % 51,2’si “beş ila dokuz dakika”, %14,6’sı “on dakikadan fazla” bir zaman 

harcadıklarını belirtmişlerdir. Üçüncü sınıf öğretmenlerinin % 47,2’si “beş dakika ya da 

az”, % 40,1’i “beş ile dokuz dakika”, % 12,7’si ise “on dakika ve daha fazla” zaman 

harcadıklarını ifade etmişlerdir. Beşinci sınıf öğretmenlerinin % 57,9’u “beş dakika ya 

da az”, % 34,1’i “beş ila dokuz dakika” arasında, % 8’i ise “on dakikadan fazla zamanı” 

harcadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre hafta içi verdikleri ödevleri 

yapmaları için öğrencilerin harcadıkları süre Tablo 4.32.de verilmiştir. 

Tablo 4.32. Öğretmenlerin Okuttukları Sınıf Düzeyine Göre Hafta İçi Verdikleri 
Ödevleri Yapmaları İçin Öğrencilerin Harcadıkları Süre  

  
f/% 

0-29 
Dakika

30-59 
Dakika

60-89 
Dakika 

90-119 
Dakika 

120+ 
Dakika 

Toplam

F 55 114 36 6 1 212 Birinci Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 25,9 53,8 17,0 2,8 0,5 100 

f 39 117 39 13 6 214 İkinci Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 18,2 54,7 18,2 6,1 2,8 100 

f 34 135 67 17 5 211 Üçüncü Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 13,2 52,3 26,0 6,6 1,9 100 

f 34 135 67 17 5 258 Dördüncü Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 13,2 52,3 26,0 6,6 1,9 100 

f 44 132 61 12 10 259 Beşinci Sınıf 

Öğretmenleri Satır% 17,0 51,0 23,6 4,6 3,9 100 

f 210 620 241 55 28 1154 Toplam 

Satır% 18,2 53,7 20,9 4,8 2,4 100 

Tabloya göre öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre hafta içi verdikleri ödevler 

için öğrencilerin sınıf düzeylerine göre en fazla harcadıkları süre 30-59 dakikadır. 

Birinci sınıf öğretmenlere göre öğrencilerinin %53,8’i 30-59, %25,9’u 0-29, %17’si 60-

89, %2,8’i 90-119 dakika ödev yapmaya zaman ayırmaktadır. İkinci sınıf 

öğretmenlerinin %54,7’i 30-59, 0-29 ve 60-89 dakika arasını %18,2’si ve 90-119 dakika 
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arasını %6,1’i belirtmiştir. İki saatten fazla zaman harcandığını belirten öğretmenlerin 

oranı %2,8’dir. Üçüncü sınıf öğretmenlerin %13,2’si öğrencilerinin günlük ödevler için 

harcadıkları zaman olarak 0-29 dakika arasını belirlerken, %52,3’ü 30-59, %26’sı 60-

89, %6,6’sı ise 90-119 dakika arasını belirtmişlerdir. Dördüncü sınıf öğretmenlerinin ise 

%13,2’si, 0-29, %52,3’ü 30-59, %26’sı 60-89 dakika arasında öğrencilerinin ödevlerini 

tamamladıklarını belirtmişlerdir. Beşinci sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerinin 

%17,0’si 0-29, %51’i 30-59, %23,6’sı 60-89 dakika ödev yapmaya zaman ayırmaktadır. 

Öğrenci, öğretmen ve velilerin öğrencilerin günlük ödevleri yapmak için 

harcadıkları süre konusundaki görüşleri Tablo 4.33.te verilmiştir. 

Tablo 4.33. Öğrenci, Öğretmen ve Velilere Göre Öğrencilerin Günlük Ödevleri 

Yapmak İçin Harcadıkları Süre 

Dakika   Öğrenci Öğretmen Veli 

f 122 219 830-29 

% 12,9 18,4 8,6

f 367 639 30130-59 

% 38,7 53,7 31,3

f 256 244 27860-89 

% 27,0 20,5 28,9

f 87 58 11290-119 

% 9,2 4,9 11,7

f 117 30 187120+ 

% 12,3 2,5 19,5

 949 1190 961Toplam 

 100,0 100,0 100,0

Tablodaki verilere göre öğrencilerin günlük olarak ödevlerini yapmaları için gereken 

süre konusunda her üç grubun da birinci olarak belirledikleri zaman dilimi 30-59 

dakikadır. Öğrencilerin %38,7’si, velilerin %31,3’ü, öğretmenlerin ise yarıdan fazlası 

bu zaman diliminin ödevleri yapmak için yeterli olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin 

verdikleri ödevlerin tamamlanması için gereken süre açısından öğrenci ve velilerden 

farklı düşündükleri görülmektedir. 60-89 dakika arası katılım açısından ikinci sırada 
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gelmektedir. Öğrencilerin % 27’si, velilerin ise % 28,9’u ödevlerin 60-89 dakika 

arasında tamamlandığını belirtmelerine rağmen öğretmenlerin % 20,5’i bu süreyi yeterli 

olduğunu ifade etmektedirler. Günlük ödevlerin 90-119 dakika arasında tamamlandığını 

öğretmenlerin %4,9’u belirtmesine rağmen, bu oran öğrenciler için % 9,2, veliler için 

%11,7’dir. Ev ödevlerinin yapılabilmesi için 0-29 dakika arasında bir zamana ihtiyaç 

duyulduğunu belirten öğrencilerin oranı % 12,9, velilerde ise % 8,6 olmasına karşın 

öğretmenlerin % 18,4’nün bu süreyi yeterli bulmaları ilginçtir. Günlük ödevlerin 

yapılabilmesi için iki saatten fazla bir zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten öğrencilerin 

oranı % 12,3, velilerde % 19,5’lik bir oran olmasına rağmen öğretmenlerin oranı 

%2,5’tir.  

Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre hafta sonu verdikleri ödevleri 

yapmaları için öğrencilerin harcadıkları süre konusundaki görüşleri Tablo 4.34 te 

verilmiştir. 

Tablo 4.34. Öğretmenlerin Okuttukları Sınıf Düzeyine Göre Hafta Sonu Verdikleri 

Ödevleri Yapmaları İçin Öğrencilerin Harcadıkları Süre  

  

f/ % 

 

0-29 

Dakika

 

30-59 

Dakika 

 

60-89 

Dakika 

 

90-119 

Dakika 

 

120+ 

Dakika 

 

Toplam 

f 14 61 86 38 14 213 Birinci Sınıf 

Öğr. Satır% 6,6 28,6 40,4 17,8 6,6 100 

f 11 49 83 47 26 216 İkinci Sınıf 

Öğr. Satır% 5,1 22,7 38,4 21,8 12,0 100 

f 8 62 81 36 26 213 Üçüncü 

Sınıf Öğr. Satır% 3,8 29,1 38,0 16,9 12,2 100 

f 9 59 105 43 45 261 Dördüncü 

Sınıf Öğr. Satır% 3,4 22,6 40,2 16,5 17,2 100 

f 9 59 105 43 45 261 Beşinci  

Sınıf Öğr. Satır% 3,4 22,6 40,2 16,5 17,2 100 

f 51 292 457 221 141 1162 Toplam 

Satır% 4,4 25,1 39,3 19,0 12,1 100 
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Tablodaki verilere göre öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre öğrencilerin hafta 

sonu ödevlerini yapmaları için tahmin ettikleri süreler içerisinde 60-89 dakika zaman 

aralığı en çok tercih edilen zaman dilimi olmuştur. Birinci sınıf öğretmenlerinin % 

6,6’sı 0-29, %28,6’sı, 30-59, %40,4’ü 60-89, %17,8’i 90-119 dakika ve %6,6’sı iki 

saatten fazla bir zamanın ödev yapmak için harcandığını düşündüklerini belirtmişlerdir. 

İkinci sınıf öğretmenlerinin % 5,1’i “0-29, %22,7’si 30-59, %38,4’ü 60-89, % 21,8’i 90-

119 dakika, %12,’si ise iki saatten fazla bir zamanın hafta sonu ödevleri için 

kullanıldığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf 

öğretmenleri içerisinde hafta sonu ödevleri için 0-29 dakika zamanın yeterli olduğunu 

düşünenlerin oranı %4’ten azdır. Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin %17,2’si, 

öğrencilerinin hafta sonu ödevlerini yapabilmeleri için iki saatten daha fazla bir zamana 

ihtiyaç duyulduğunu düşündüklerini verdikleri cevaplarla göstermişlerdir.  

Öğrenci, öğretmen ve velilere göre öğrencilerin hafta sonu ödevleri yapmak için 

harcadıkları sürenin dağılımı Tablo 4.35 te verilmiştir. 

Tablo 4.35. Öğrenci, Öğretmen ve Velilere Göre Öğrencilerin Hafta sonu Olarak 

Ödevleri Yapmak İçin Harcadıkları Süre 

Dakika   Öğrenci Öğretmen Veli 

f 91 56 860-29 

% 9,6 4,7 8,9

f 263 299 23130-59 

% 27,7 25,0 23,8

f 292 467 30060-89 

% 30,8 39,0 30,9

f 138 225 14490-119 

% 14,6 18,8 14,8

f 164 149 209120+ 

% 17,3 12,5 21,5

 948 1196 970Toplam 

 100,0 100,0 100,0
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Tablo 4.35.e göre öğrencilerin hafta sonu ödevlerini yapmaları için harcadıkları sürenin 

dağılımında üç grubun en çok belirttikleri zaman dilimi 60-89 dakika arasıdır. 

Öğrencilerin % 30,8’i, öğretmenlerin % 39,0’u ve velilerin % 30,9’u 60-89 dakika 

arasında bir zamanın ödev için harcandığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Oran olarak 

ikinci zaman aralığını 30-59 dakika arası almaktadır. Öğrencilerin % 27,7’si, 

öğretmenlerin % 25,0’i ve velilerin % 23,8’i bu zaman aralığında ödevlerin yapıldığını 

belirtmiştir. Hafta sonu ödevlerini yapmak için iki saatten fazla bir zaman harcandığını 

düşünen öğrencilerin oranı % 17,3, iken bu oran velilerde % 21,5’e yükselmektedir. 

Öğretmenlerin ise %12,5’i hafta sonu ödevleri için iki saat ve üzeri bir zaman 

harcandığını belirtmeleri, süre konusunda öğrenci ve velilerden ayrı düşündüklerini 

göstermektedir. Öğrenci ve velilerin daha uzun bir süreden bahsetmeleri, öğretmenlerin 

öğrencilere verdikleri ödevin tamamlanabilmesi için ne kadar bir zamana ihtiyaç 

duyulduğu konusunda kestirimde bulunmalarında eksiklikler yaşadıklarını 

düşündürmektedir. 

Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre öğrencilerin günlük ödevleri için 

performans çizelgesi tutma durumları Tablo 4.36. da verilmiştir. 

Tablo 4.36. Öğretmenlerin Okuttukları Sınıf Düzeyine Göre Öğrencilerin Günlük 
Ödevleri İçin Performans Çizelgesi Tutma Durumları  

Öğretmenlerin Okuttukları Sınıf 
Düzeyleri 

f/% Tutuyorum. Tutmuyorum. Toplam 

f 78 133 211 Birinci Sınıf öğretmeni 

Satır% 37,0 63,0 100 

f 105 112 217 İkinci Sınıf öğretmeni 

Satır% 48,4 51,5 100 

f 119 93 212 Üçüncü Sınıf öğretmeni 

Satır% 56,1 43,9 100 

f 147 111 258 Dördüncü Sınıf öğretmeni 

Satır% 57,0 43,0 100 

f 153 104 257 Beşinci Sınıf öğretmeni 

Satır% 59,5 40,5 100 

f 602 553 1155 Toplam 

Satır% 52,1 47,9 100 
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Tabloya göre öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre performans çizelgesi tutma 

oranlarının arttığı izlenmektedir. Birinci sınıf öğretmenlerinin % 37,3’ü performans 

çizelgesi tutarken, ikinci sınıfa giren öğretmenler için bu oran % 48,4, üçüncü sınıfa 

giren öğretmenler için % 56,1, beşinci sınıf öğretmenleri için ise % 59,5’tir. 

Performans çizelgesi tuttuğunu ifade eden öğretmenlerin bu performans 

sonuçlarını öğrencilerin dönem ve yıl sonu notuna eklemeleri konusundaki görüşlerinin 

dağılımı Tablo 4.37de verilmiştir. 

Tablo 4.37. Öğretmenlerin Performans Çizelgelerini Dönem ve Yıl Sonu Notlarına 

Yansıtma Durumu 

 f %

Dönem ve yılsonu notuna 

yansıtanlar 
577 87,8

Dönem ve yılsonu notuna 

yansıtmayanlar 
80 12,2

Toplam 539 100,0

Tablodaki verilere göre öğrencilerin günlük ödevleri için performans çizelgesi 

tuttuklarını ifade eden öğretmenlerin, %87,8’i notları yansıttıklarını, %12,2’si notları 

yansıttırmadıklarını belirtmişlerdir. 
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Öğretmenlerin öğrencilerin sınıf düzeylerine göre hangi derslerde ödev 

yapmakta zorlandıklarına dair görüşleri Tablo 4.38.de verilmiştir. 

Tablo 4.38. Öğretmenlerin Öğrencilerinin Sınıf Düzeylerine Göre Hangi Derslerde 
Ödev Yapmakta Zorlandıklarına Dair Görüşleri 

 

 

Dersler 

 

B
ir

in
ci

 s
ın
ıf

 

İk
in

ci
 s
ın
ıf

 

Ü
çü

n
cü

 s
ın
ıf

 

D
ör

d
ü

n
cü

 s
ın
ıf

 

B
eş

in
ci

 s
ın
ıf

 

f 190 83 70 87 77Türkçe 

% 15,7 6,9 5,8 7,2 6,4

f 209 209 197 238 221Matematik 

% 17,3 17,3 16,3 19,7 18,3

f 57 54 51 - -Hayat Bilgisi 

% 4,7 4,5 4,2 - -

f - - - 162 108Fen ve Teknoloji 

% - - - 13,4 8,9

f 15 2 10 16 15Görsel Sanatlar 

% 1,2 0,2 0,8 1,3 1,2

f 15 3 9 13 9Müzik 

% 1,2 0,2 0,7 1,1 0,7

f 10 2 6 12 8Beden Eğitimi 

% 0,8 0,2 0,5 1,0 0,7

f - - - 29 16Trafik Güvenliği 

% - - - 2,4 1,3

f - - - 104 79Yabancı Dil 

% - - - 8,6 6,6

f - - - 72 56Sosyal Bilgiler 

% - - - 6,0 4,6

f 10 2 6 12 8Beden Eğitimi 

% 0,8 0,2 0,5 1,0 0,7

f - - - 21 12Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

% - - - 1,7 1,0
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Tabloya göre öğretmenlerin öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre hangi derslerde 

zorlandıkları dair görüşleri içerisinde matematik dersinin tüm sınıf düzeylerine göre 

belirgin olarak öne çıktığı görülmektedir. Öğretmen görüşlerine göre birinci ve ikinci 

sınıf düzeyinde %17,3, üçünü sınıf düzeyinde %16,3, dördüncü sınıf düzeyinde ise 

%19,7 ve beşinci sınıf düzeyinde %18,3 oranında öğrenciler matematik derslerinde 

zorluk çekmektedirler. Birinci sınıfta öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin ödev 

yaparken zorlandıkları ikinci ders Türkçe dersidir (%15,7). Türkçe dersinde öğrencilerin 

2.-5. sınıf düzeyinde zorluk çektiğinin düşünen öğretmenlerin oranı %7’yi 

geçmemektedir. Öğretmenlere göre öğrencilerin zorluk çektikleri bir diğer ders de 

dördüncü sınıfta fen ve teknoloji dersidir (%13,4). 

Dördüncü sınıf öğrencilerinin derslerine göre ödev yapmakta ne sıklıkta 

zorlandıklarına ait bilgiler Tablo 4.39. da verilmiştir. 
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Tablo 4.39. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Derslerine Göre Ödev Yapmakta Ne 

Sıklıkta Zorlanmaları 

 

Dersler 

 

H
iç

  

S
ey

re
k

 

B
az

en
 

S
ık

lı
k

la
  

H
er

 z
am

an
 

T
op

la
m

 

f 265 76 92 8 6 447 Türkçe 

% 59,3 17,0 20,6 1,8 1,3 100,0 

f 192 96 130 19 12 449 Matematik 

% 42,8 21,4 29,0 4,2 2,7 100,0 

f 253 98 82 4 8 445 Fen ve Teknoloji 

% 56,9 22,0 18,4 0,9 1,8 100,0 

f 343 52 21 7 16 439 Görsel Sanatlar 

% 78,1 11,8 4,8 1,6 3,6 100,0 

f 367 38 21 6 12 444 Müzik 

% 82,7 8,6 4,7 1,4 2,7 100, 

f 378 30 21 2 10 441 Beden Eğitimi 

% 85,7 6,8 4,8 0,5 2,3 100,0 

f 327 66 34 3 9 439 Trafik Güvenliği 

% 74,5 15,0 7,7 0,7 2,1 100,0 

f 208 99 93 21 18 439 Yabancı Dil 

% 47,4 22,6 21,2 4,8 4,1 100,0 

f 253 103 70 10 5 441 Sosyal Bilgiler 

% 57,4 23,4 15,9 2,3 1,1 100,0 

f 378 30 21 2 10 441 Beden Eğitimi 

% 85,7 6,8 4,8 0,5 2,3 100,0 

f 306 68 58 4 8 444 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

% 68,9 15,3 13,1 0,9 1,8 100,0 

Tablodaki verilere göre dördüncü sınıf öğrencilerinin hangi derslerin ödevlerini 

yapmakta zorlandıkları incelendiğinde matematik dersi ödevlerini yapmalarında 

öğrencilerin daha çok zorlandıkları görülmektedir. Matematik dersi ödevlerinde “Hiç” 

zorlanmadığını belirten öğrencilerin oranı % 42,8 iken, “Seyrek” % 21,4, “Bazen” % 
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29, “Sıklıkla” % 4,2 ve “Her zaman” zorlandığını belirten öğrencilerin oranı % 2,7’dir. 

Dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersinden sonra ödevlerini yapmakta en çok 

zorlandıkları ders İngilizcedir. Öğrencilerin % 47,4’ü bu dersin ödevini yaparken “Hiç” 

zorlanmadıklarını, % 22,6’sı “Seyrek” olarak zorlandıklarını, % 21,2’si “Bazen”, % 

4,8’i, “Sıklıkla ve % 4,1’i “Her zaman” zorlandıklarını belirtmişlerdir. Dördüncü sınıf 

öğrencilerinin Türkçe ve fen ve teknoloji derslerinde zorlanma oranları birbirlerine 

yakındır. Türkçe derslerinde “Hiç” zorlanmadığını belirten öğrencilerin oranı % 59,3 

iken fen ve teknoloji dersleri için bu oran % 56,9’dur. Türkçe derslerinde “Seyrek” 

olarak, zorlandığını ifade eden % 17,0 iken, bu oran fen ve teknoloji dersi için % 22’dir. 

Türkçe dersinin ödevlerini yaparken “Bazen” zorlandığını ifade eden öğrencilerin oranı 

% 20,6’dır. Fen ve teknoloji dersi ödevlerini yaparken “Bazen” zorlandığını belirten 

öğrenciler ise % 18,4’tür. 

Beşinci sınıf öğrencilerinin derslerine göre ödev yapmakta ne sıklıkta 

zorlandıklarına ait bilgiler Tablo 4.40.da verilmiştir. 
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Tablo 4.40. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Derslerine Göre Ödev Yapmakta Ne 
Sıklıkta Zorlanmaları 

 

Dersler 

 

H
iç

  

S
ey

re
k

 

B
az

en
 

S
ık

lı
k

la
  

H
er

 z
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an
 

T
op

la
m

 

f 280 119 79 9 6 493 Türkçe 

% 56,8 24,1 16,0 1,8 1,2 100,0 

f 183 122  135 32 15 487 Matematik 

% 37,6 25,1 27,7 6,6 3,1 100 

f 285 106 78 14 7 490 Fen ve Teknoloji 

% 58,2 21,6 15,9 2,9 1,4 100,0 

f 370 65 37 11 7 490 Görsel Sanatlar 

% 75,5 13,3 7,6 2,2 1,4 100,0 

f 397 43 30 7 11 488 Müzik 

% 81,4 8,8 6,1 1,4 2,3 100, 

f 423 33 22 6 5  489 Beden Eğitimi 

% 86,5 6,7 4,5 1,2 1,0 100,0 

f 396 53 23 8 6 486 Trafik Güvenliği 

% 81,5 10,9 4,7 1,6 1,2 100,0 

f 165 138 121 46 18 488 Yabancı Dil 

% 33,8 28,3 24,8 9,4 3,7 100,0 

f 243 125 96 14 9 487 Sosyal Bilgiler 

% 49,9 25,7 19,7 2,9 1,8 100, 

f 423 33 22 6 5 489 Beden Eğitimi 

% 86,5 6,7 4,5 1,2 1,0 100,0 

f 333 84 58 6 7 488 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

% 68,2 17,2 11,9 1,2 1,4 100,0 
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Tabloya göre beşinci sınıf öğrencilerinin ödevlerini yaparken zorlandıkları derslerin 

başında İngilizce dersi gelmektedir. Beşinci sınıf öğrencilerinin ödevlerini yaparken en 

çok zorlandıkları ikinci ders matematiktir. İngilizce dersinin ödevlerini yapmakta “Hiç” 

zorlanmadığını belirten öğrencilerin oranı % 33,8 olmasına karşın, % 28,3’ü “Seyrek”, 

% 24,8’i “Bazen”, % 9,4’ü “Sıklıkla” ve % 3,7’si “Her zaman” zorlandıklarını 

belirtmişlerdir. Zorlanma açısından İngilizce dersini matematik dersi takip etmektedir. 

Öğrencilerin % 37,6’sı matematik ödevlerini yaparken “Hiç” zorlanmadıklarını ifade 

ederken, “Seyrek” olarak zorlanan öğrencilerin oranı % 25,1’dir. Ödevlerini yaparken 

“Bazen” zorlandığını belirten öğrencilerin oranı % 27,7’dir. “Sıklıkla” zorlandığını 

ifade eden öğretmenlerin oranı % 6,6 iken “Her zaman” sorunla karşılaştığını ifade eden 

öğrencilerin oranı % 3,1’dir. Sosyal bilgiler dersi de öğrencilerin ödevlerini yaparken 

zorlandıkları bir diğer derstir. Öğrencilerin % 49,9’u sosyal bilgiler derslerinin 

ödevlerini yaparken “Hiç” zorlanmadıklarını, % 25,7’si “Seyrek” , % 19,7’si “Bazen”, 

% 2,9’u “Sıklıkla” ve % 1,8’i ise “Her zaman” zorlandıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin zorlandıkları derslerin sıralanmasında dördüncü sırayı fen ve teknoloji 

dersi almaktadır. Öğrencilerin % 2,9’u bu derslerin ödevlerini yapmakta “Sıklıkla” 

zorlandıklarını belirtmektedir. Türkçe derslerinin ödevlerini yaparken “Seyrek” olarak 

zorlandığını ifade eden öğrencilerin oranı ise % 24,1’dir. 

Velilerin, öğrencilerin dördüncü sınıfta derslere göre ödevlerini yapmakta ne 

sıklıkta yapmakta zorlandıklarına dair görüşleri Tablo 4.41. de verilmiştir  
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Tablo 4.41. Velilerin Öğrencilerin Dördüncü Sınıfta Derslere Göre Ödevlerini 

Yapmakta Ne Sıklıkta Yapmakta Zorlandıklarına Dair Görüşler 

 

Dersler 

 

H
iç
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en
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T
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f 198 111 101 17 10 437 Türkçe 

% 45,3 25,4 23,1 3,9 2,3 100,0 

f 127 115 128 54 20 4 Matematik 

% 28,6 25,9 28,8 12,2 4,5 100 

f 179 112 104 27 13 435 Fen ve Teknoloji 

% 41,1 25,7 23,9 6,2 3,0 100,0 

f 295 75 29 10 13 422 Görsel Sanatlar 

% 69,9 17,8 6,9 2,4 3,1 100,0 

f 332 55 26 3 11 427 Müzik 

% 77,8 12,9 6,1 0,7 2,6 100, 

f 360 34 15 3 9  Beden Eğitimi 

% 85,5 8,1 3,2 0,7 2,1 100,0 

f 302 67 42 2 7 420 Trafik Güvenliği 

% 71,9 16,0 10,0 0,5 1,7 100,0 

f 156 119 96 42 20 433 Yabancı Dil 

% 36,0 27,5 22,2 9,7 4,6 100,0 

f 194 114 100 13 8 429 Sosyal Bilgiler 

% 45,2 26,6 23,3 3,0 1,7 100, 

f 360 34 15 3 9 421 Beden Eğitimi 

% 85,5 8,1 3,6 0,7 2,1 100,0 

f 274 86 47 12 12 431 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

% 63,6 20,0 10,9 2,8 2,8 100,0 
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Tablodaki verilere göre çocukları dördüncü sınıfta okuyan velilerin görüşlerine göre 

öğrencilerin ödev yaparken en fazla zorlandıkları ders matematik dersidir. Velilerin % 

28,6’sı “Hiç”, % 25,9’u “Seyrek”, % 28,8’i, “Bazen”, % 12,2’si, “Sıklıkla” ve %4,5’u 

“Her zaman” çocuklarının matematik ödevlerini yaparken zorlandıklarını 

belirtmektedirler. Veliler matematik dersinden sonra öğrencilerin en fazla zorlandıkları 

ikinci ders olarak İngilizce dersini görmektedirler. Velilerin %36’sı “Hiç”, %27,5’i 

“Seyrek”, % 22,2’si “Bazen”, % 9,7’si “Sıklıkla” ve % 4,6’sı “Her zaman” İngilizce 

derslerinin ödevlerini yaparken zorluk çektiklerini belirtmişlerdir.  

Velilerin, öğrencilerin beşinci sınıfta derslere göre ödevlerini yapmakta ne 

sıklıkta zorlandıklarına dair görüşleri Tablo 4.42. de verilmiştir.  
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Tablo 4.42. Velilerin Öğrencilerin Beşinci Sınıfta Derslere Göre Ödevlerini 

Yapmakta Ne Sıklıkta Zorlandıklarına Dair Görüşler 

 

Dersler 
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iç
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f 215 139 106 15 11 486 Türkçe 

% 44,2 28,6 21,8 3,1 2,3 100,0 

f 131 122 147 65 25 490 Matematik 

% 26,7 24,9 30,0 13,3 5,1 100 

f 203 118 117 20 16 474 Fen ve Teknoloji 

% 42,8 24,9 24,7 4,2 3,4 100,0 

f 323 67 47 15 20 472 Görsel Sanatlar 

% 68,4 14,2 10,0 3,2 4,2 100,0 

f 351 62 32 10 11 466 Müzik 

% 75,3 13,3 6,9 2,1 2,4 100, 

f 391 40 20 6 11 468 Beden Eğitimi 

% 83,5 8,5 4,3 1,3 2,4 100,0 

f 367 53 30 6 10 466 Trafik Güvenliği 

% 78,8 11,4 6,4 1,3 2,1 100,0 

f 132 115 147 57 40 491 Yabancı Dil 

% 26,9 23,4 29,9 11,6 8,1 100,0 

f 191 134 114 22 13 474 Sosyal Bilgiler 

% 40,3 28,3 24,1 4,6 2,7 100, 

f 391 40 20 6 11 468 Beden Eğitimi 

% 83,5 8,5 4,3 1,3 2,4 100,0 

f 291 98 60 12 11 472 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

% 61,7 20,8 12,7 2,5 2,3 100,0 
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Tabloya göre çocukları beşinci sınıfa giden velilerin öğrencilerin ödev yaparken en 

fazla zorlandıkları ders olarak matematik dersini gördükleri anlaşılmaktadır. Velilerin % 

26,7’si, “Hiç”, % 24,9’u “Seyrek”, % 30,0’u “Bazen”, % 13,3’ü “Sıklıkla” ve % 5,1’i 

“Her zaman” çocuklarının matematik ödevlerini yaparken zorlandıklarından söz 

etmektedirler. Velilere göre çocuklarının ödev yaparken zorlandıkları bir diğer ders de 

İngilizce dersidir. Velilerin % 26,9’u “Hiç”, % 23,4’ü “Seyrek”, % 29,9’u “Bazen”, 

%11,6’sı “Sıklıkla” ve %8,1’i “Her zaman” çocuklarının İngilizce derslerinin ödevlerini 

yaparken zorlandıklarını belirtmişleridir. 

Birinci sınıf öğretmenlerine göre bir öğretim günü sonunda en fazla ödev 

verdikleri üç derse ilişkin önem sırası ve ağırlıklı puanlar Tablo 4.43.te verilmiştir. 

Tablo 4.43. Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Bir Öğretim Günü Sonunda En fazla 

Ödev Verdikleri Üç Derse İlişkin Görüşleri ve Ağırlıklı Puanların Dağılışı  

EN ÇOK VERİLEN ÜÇ ÖDEV 

 

Faktörler 

1 

(3 puan) 

2 

(2 puan) 

3 

(1 puan) 

 

Toplam 

 

Sıra 

 N AP* N AP N AP N AP  

Türkçe 149 447 50 100 3 3 202 550 1

Matematik 55 165 141 282 9 9 205 456 2

Hayat bilgisi 2 6 12 24 185 185 199 215 3

Beden Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Müzik 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Görsel sanatlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Ağırlıklı puanlar 

Tablo 4.43.te birinci sınıf öğretmenlerinin bir öğretim günü sonunda en fazla verdikleri 

ödevlere ilişkin görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin en fazla Türkçe dersinden ödev 

verdikleri, ikinci sırayı matematik, üçüncü sırayı ise hayat bilgisi dersinin aldığı 

görülmektedir. Birinci sınıfta Türkçe dersinin en fazla ders saatine sahip olduğu 

düşünülürse bu sonuç normal olarak kabul edilebilir.  
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İkinci sınıf öğretmenlerine göre bir öğretim günü sonunda en fazla ödev 

verdikleri üç derse ilişkin önem sırası ve ağırlıklı puanlar Tablo 4.44. te verilmiştir. 

Tablo 4.44. İkinci Sınıf Öğretmenlerinin Bir Öğretim Günü Sonunda En fazla 

Ödev Verdikleri Üç Derse İlişkin Sıralamayla İlgili Görüşleri ve Ağırlıklı 

Puanların Dağılışı  

EN ÇOK VERİLEN ÜÇ ÖDEV 

 

Faktörler 

1 

(3 puan) 

2 

(2 puan) 

3 

(1 puan) 

 

Toplam 

 

Sıra 

 N AP* N AP N AP N AP  

Türkçe 81 243 113 226 20 20 214 489 2

Matematik 124 372 84 168 7 7 215 547 1

Hayat bilgisi 12 36 15 30 182 182 209 248 3

Beden Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Müzik 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Görsel sanatlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tablo 4.44. teki ikinci sınıf öğretmenlerinin bir öğretim günü sonunda en fazla 

verdikleri ödevleri ilişkin görüşleri incelendiğinde; öğrencilerine en çok Matematik 

dersinden ödev verdikleri, ikinci sırada Türkçe, ve üçüncü sırada ise hayat bilgisi dersi 

gelmektedir. İlköğretim okullarının ikinci sınıflarında Türkçe dersi haftada on bir saat, 

matematik dersi dört saat olmasına rağmen, öğretmenlerin en fazla matematik dersinden 

ödev vermeleri ilginç bir bulgudur. 

Üçüncü sınıf öğretmenlerine göre bir öğretim günü sonunda en fazla ödev 

verdikleri üç derse ilişkin önem sırası ve ağırlıklı puanlar Tablo 4.45.te verilmiştir. 
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Tablo 4.45. Üçüncü Sınıf Öğretmenlerinin Bir Öğretim Günü Sonunda En fazla 

Ödev Verdikleri Üç Derse İlişkin Sıralamayla İlgili Görüşleri ve Ağırlıklı 

Puanların Dağılışı  

EN ÇOK VERİLEN ÜÇ ÖDEV 

 

Faktörler 

1 

(3 puan) 

2 

(2 puan) 

3 

(1 puan) 

 

Toplam 

 

Sıra 

 N AP* N AP N AP N AP  

Türkçe 51 153 120 240 34 34 205 427 2

Matematik 141 423 58 116 9 9 208 548 1

Hayat bilgisi 15 45 30 60 159 159 204 264 3

Beden Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Müzik 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Görsel sanatlar 1 3 1 2 0 0 2 5 4

Tabloda üçüncü sınıf öğretmenlerinin bir öğretim günü sonunda en fazla verdikleri 

ödevlere ilişkin görüşleri incelendiğinde; öğrencilerine en çok matematik dersinden 

ödev verdikleri görülmektedir. Oysa üçüncü sınıfta matematik dersinin ders saati 

haftada dörttür. Türkçe dersinin ders saati on bir saat olmasına rağmen öğrencilere 

verilen ödev sıralamasında ikinci sırada yer alması dikkat çekicidir. Hayat bilgisi dersi 

üçüncü sırada yer almaktadır. 

Dördüncü sınıf öğretmenlerine göre bir öğretim günü sonunda en fazla ödev 

verdikleri üç derse ilişkin önem sırası ve ağırlıklı puanlar Tablo 4.46. da verilmiştir. 
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Tablo 4.46. Dördüncü Sınıf Öğretmenlerinin Bir Öğretim Günü Sonunda En fazla 

Ödev Verdikleri Üç Derse İlişkin Sıralamayla İlgili Görüşleri ve Ağırlıklı 

Puanların Dağılışı  

EN ÇOK VERİLEN ÜÇ ÖDEV 

 

Faktörler 

1 

(3 puan) 

2 

(2 puan) 

3 

(1 puan) 

 

Toplam 

 

Sıra 

 N AP* N AP N AP N AP  

Türkçe 66 198 90 180 43 43 199 421 2

Matematik 161 483 69 138 10 10 240 631 1

Fen ve Teknoloji 10 30 76 152 131 131 217 313 3

Sosyal Bilgiler 4 12 7 14 54 54 80 80 4

Yabancı Dil 1 3 2 4 7 7 10 14 5

Görsel Sanatlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Müzik 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beden Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trafik Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tablodaki verilere göre dördüncü sınıf öğretmenlerinin bir öğretim günü sonunda en 

fazla verdikleri ödevlere ilişkin görüşleri incelendiğinde; matematik dersinin 

öğrencilere en fazla ödev verilen ders olduğu, ikinci sırayı Türkçe dersinin aldığı, 

üçüncü sırayı ise Fen ve teknoloji dersinin aldığı görülmektedir. Sosyal bilgiler, fen ve 

teknoloji dersi gibi haftada üç saat olmasına rağmen frekans yoğunluğu açısından ilk üç 

ders arasına girmemektedir. 

Beşinci sınıf öğretmenlerine göre bir öğretim günü sonunda en fazla ödev 

verdikleri üç derse ilişkin önem sırası ve ağırlıklı puanlar Tablo 4.47.de verilmiştir. 
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Tablo 4.47. Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Bir Öğretim Günü Sonunda 

Öğrencilerine En Fazla Ödev Verdikleri Üç Derse İlişkin Sıralamayla İlgili 

Görüşleri ve Ağırlıklı Puanların Dağılışı  

EN ÇOK VERİLEN ÜÇ ÖDEV 

 

Faktörler 

1 

(3 puan) 

2 

(2 puan) 

3 

(1 puan) 

 

Toplam 

 

Sıra 

 N AP* N AP N AP N AP  

Türkçe 74 222 71 142 48 48 193 412 2

Matematik 158 474 78 156 8 8 244 638  1

Fen ve Teknoloji 16 48 87 174 133 133 236 355 3

Sosyal Bilgiler 1 3 14 28 50 50 65 81 4

Yabancı Dil 0 0 3 6 1 1 4 7 8

Görsel Sanatlar 0 0 1 2 2 2 3 5 9

Müzik 1 3 4 8 4 4 9 15 6

Beden Eğitimi 2 6 3 6 2 2 7 14 7

Trafik Güvenliği 5 15 4 8 0 0 13 23 5

Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 

0 0 1 2 0 0 1 2 10

Tablo 4.47. de beşinci sınıf öğretmenlerinin bir öğretim günü sonunda en fazla 

verdikleri ödevlere ilişkin görüşleri incelendiğinde; matematiğin öğrencilere en fazla 

ödev verilen ders olduğu görülmektedir. İkinci sırayı ikinci, üçüncü ve dördüncü 

sınıflarda olduğu gibi Türkçe dersi almaktadır. Beşinci sınıf öğretmenlerine göre günlük 

olarak en fazla ödev verdikleri üçüncü ders fen ve teknoloji dersidir. 

Dördüncü sınıf öğrencilerine göre bir öğretim günü sonunda kendilerine en fazla 

ödev verilen üç derse ilişkin sıralamayla ilgili görüşleri ve ağırlıklı puanlar Tablo 

4.48.de verilmiştir. 
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Tablo 4.48. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bir Öğretim Günü Sonunda 

Kendilerine En Fazla Verilen Üç Ödeve İlişkin Görüşleri ve Ağırlıklı Puanların 

Dağılışı  

EN ÇOK VERİLEN ÜÇ ÖDEV 

 

Faktörler 

1 

(3 puan) 

2 

(2 puan) 

3 

(1 puan) 

 

Toplam 

 

Sıra 

Dersler N AP* N AP N AP N AP  

Türkçe 86 258 91 182 58 58 235 498 2

Matematik 182 546 90 180 51 51 323 777 1

Fen ve Teknoloji 38 114 89 178 112 112 239 404 3

Sosyal Bilgiler 15 45 43 86 81 81 182 212 5

Yabancı Dil 41 123 43 86 39 39 123 248 4

Görsel Sanatlar 6 18 9 18 4 4 19 40 6

Müzik 1 3 1 2 5 5 7 10 8

Beden Eğitimi 2 6 0 0 2 2 4 8 9

Trafik Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 

3 9 6 12 17 17 32 38 7

Tablo 4.48. de dördüncü sınıf öğrencilerinin bir öğretim günü sonunda öğretmenleri 

tarafından kendilerine en fazla ödev verilen üç derse ilişkin görüşleri incelendiğinde; 

matematik dersinin en fazla ödev verilen ders olduğu, ikinci sırayı Türkçe dersinin, 

üçüncü sırayı ise fen ve teknoloji dersinin aldığı görülmektedir. Öğrencilerin yaptıkları 

bu sıralamanın, öğretmenlerinin yaptıkları sıralamayla aynı olduğu görülmektedir.   

Beşinci sınıf öğrencilerine göre bir öğretim günü sonunda kendilerine en fazla 

ödev verilen üç derse ilişkin sıralamayla ilgili görüşleri ve ağırlıklı puanlar Tablo 4.49. 

da verilmiştir. 
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Tablo 4.49. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Bir Öğretim Günü Sonunda Kendilerine 

En Fazla Verilen Üç Ödeve İlişkin Görüşleri ve Ağırlıklı Puanların Dağılışı  

EN ÇOK VERİLEN ÜÇ ÖDEV 

 

Faktörler 

1 

(3 puan) 

2 

(2 puan) 

3 

(1 puan) 

 

Toplam 

 

Sıra 

 N AP* N AP N AP N AP  

Türkçe 98 294 106 212 82 82 286 588 2

Matematik 231 693 113 226 43 43 387 962 1

Fen ve Teknoloji 37 111 122 244 130 130 289 485 3

Sosyal Bilgiler 24 72 36 72 107 107 167 251 4

Yabancı dil 39 117 32 64 43 43 114 224 5

Görsel Sanatlar 6 18 9 18 4 4 19 40 6

Müzik 1 3 1 2 5 5 7 10 8

Beden Eğitimi 2 6 0 0 2 2 4 8 9

Trafik Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 

3 9 6 12 13 13 22 34 7

Tablodaki beşinci sınıf öğrencilerinin, bir öğretim günü sonunda öğretmenleri 

tarafından kendilerine en fazla ödev verilen üç derse ilişkin görüşleri incelendiğinde; 

matematiğin en fazla ödev verilen ders olduğu, ikinci sırayı Türkçe, üçüncü sırayı ise 

fen ve teknoloji dersinin aldığı görülmektedir. 

Velilere göre dördüncü sınıf öğrencilerine bir öğretim günü sonunda 

öğretmenleri tarafından en fazla ödev verilen üç derse ilişkin sıralama ve ağırlıklı 

puanlar Tablo 4.50.de verilmiştir. 
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Tablo 4.50. Velilerin Dördüncü Sınıfta Çocuklarına En Fazla Ödev Verilen Üç 

Derse İlişkin Görüşleri ve Ağırlıklı Puanların Dağılışı  

 

Faktörler 

1 

(3 puan) 

2 

(2 puan) 

3 

(1 puan) 

 

Toplam 

 

Sıra 

 N AP* N AP N AP N AP  

Türkçe 179 537 105 210 62 62 346 809 2

Matematik 214 642 179 358 31 31 424 1031 1

Fen ve Teknoloji 27 81 103 206 191 191 321 478 3

Sosyal Bilgiler 9 27 31 62 103 103 143 192 4

Yabancı Dil 27 81 31 62 43 43 101 186 5

Görsel Sanatlar 4 12 4 8 13 13 21 33 6

Müzik 1 3 1 2 6 6 8 11 8

Beden Eğitimi 1 3 1 2 1 1 3 5 10

Trafik Güvenliği 0 0 3 6 1 1 4 7 9

Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 

0 0 3 6 8 8 11 14 7

 

Tabloya göre velilerin dördüncü sınıf öğrencilerine öğretmenleri tarafından bir öğretim 

günü sonunda en fazla ödev verilen üç derse ilişkin görüşleri incelendiğinde; matematik 

dersinin en fazla ödev verilen ders olduğu ikinci sırayı Türkçe, üçüncü sırayı ise fen ve 

teknoloji dersinin aldığı takip ettiği görülmektedir. Velilerin yaptıkları bu sıralamanın 

öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları sıralamayla aynı olduğu görülmektedir. 

Velilere göre beşinci sınıf öğrencilerine bir öğretim günü sonunda öğretmenleri 

tarafından en fazla ödev verilen üç derse ilişkin sıralama ve ağırlıklı puanlar Tablo 4.51. 

de verilmiştir. 
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Tablo 4.51. Velilerin Beşinci Sınıfta Çocuklarına En Fazla Ödev Verilen Üç Derse 

İlişkin Görüşleri ve Ağırlıklı Puanların Dağılışı  

 

Faktörler 

1 

(3 puan) 

2 

(2 puan) 

3 

(1 puan) 

 

Toplam 

 

Sıra 

 N AP* N AP N AP N AP  

Türkçe 182 546 114 228 77 77 373 851 2

Matematik 249 747 177 354 33 33 459 1134 1

Fen ve Teknoloji 27 81 131 262 198 198 356 541 3

Sosyal Bilgiler 12 36 22 44 110 110 144 190 5

Yabancı Dil 22 66 35 70 64 64 156 200 4

Görsel Sanatlar 4 12 4 8 13 13 21 33 6

Müzik 1 3 1 2 6 6 8 11 9

Beden Eğitimi 1 3 1 3 6 6 8 12 8

Trafik Güvenliği 0 0 4 8 1 1 5 9 10

Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 

3 9 7 14 9 9 19 32 7

Tabloya göre velilerin beşinci sınıf öğrencilerine bir öğretim günü sonunda en fazla 

ödev verilen üç derse ilişkin görüşleri incelendiğinde; matematik dersinin en fazla ödev 

verilen ders olduğu, ikinci sırayı Türkçe dersinin, üçüncü sırayı ise fen ve teknoloji 

dersinin aldığı görülmektedir. Velilerin yaptıkları bu sıralamanın öğretmen ve 

öğrencilerin yaptıkları sıralamayla aynı olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin bir öğretim yılında derslere göre verdikleri ortalama proje 

sayılarının dağılımı Tablo 4.52. de verilmiştir. 
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Tablo 4.52. Öğretmenlerin Bir Öğretim Yılında Derslere Göre Verdikleri 
Ortalama Proje Ödevlerinin Sayısı  

Dersler X  

Türkçe 1,27 

Matematik 1,32 

Hayat Bilgisi 0,69 

Fen ve Teknoloji 0,64 

Sosyal Bilgiler 0,54 

Yabancı Dil 0,09 

Beden Eğitimi 0,20 

Trafik Güvenliği 0,16 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 0,10 

Müzik 0,24 

Görsel Sanatlar 0,22 

Tabloya göre öğretmenlerin bir öğretim yılında derslere göre ortalama proje sayılarının 

dağılımında matematik dersinin birinci sırayı aldığı göze çarpmaktadır ( X =1,32). 

İkinci sırayı Türkçe dersi almaktadır ( X =1,27). Proje ödevleri açısından üçüncü sırada 

ise hayat bilgisi dersi gelmektedir ( X =0,69). Dördüncü sırada ise ( X =0,64) ile fen ve 

teknoloji dersi gelmektedir. 

Öğretmenlerin öğrenci çalışma kitaplarını ödev açısından yeterli bulma 

düzeyleri Tablo 4.53.te verilmiştir. 

Tablo 4.53. Öğretmenlerin Öğrenci Çalışma Kitaplarını Ödev Açısından Yeterli 
Bulma Düzeyleri 

Yeterlik düzeyi f % 

Hiç 113 9,5 

Az 333 28,0 

Orta 422 35,5 

Büyük ölçüde 289 24,3 

Tamamen 33 2,8 

Toplam 1190 100,0 

 Ortalama=2,83 
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Tablo 4.53. e göre öğretmenlerin %35,5’i, öğrenci çalışma kitaplarını ödev açısından 

“Orta” düzeyde yeterli buldukları, %28,0’nin “Az” yeterli buldukları anlaşılmaktadır. 

Öğrenci çalışma kitaplarının öğretmenler tarafından yeterli bulunma düzeyi ( X =2,83). 

“Orta” düzeydedir. 

Öğretmenlerin öğrenci ders kitaplarını ödev açısından yeterli bulma düzeyleri 

Tablo 4.54. te verilmiştir. 

Tablo 4.54. Öğretmenlerin Öğrenci Ders Kitaplarını Ödev Açısından Yeterli 
Bulma Düzeyleri 

Yeterlik düzeyi f % 

Hiç 169 14,2 

Az 412 34,7 

Orta 409 34,5 

Büyük ölçüde 172 14,5 

Tamamen 25 2,1 

Toplam 1187 100,0 

 Ortalama=2,56 

 

Tabloya göre öğretmenlerin %34,7’sinin, öğrenci ders kitaplarını ödev açısından “Az” 

düzeyde yeterli buldukları görülmektedir. “Orta” düzeyde yeterli olarak 

değerlendirdiklerini ifade eden öğretmenlerin oranı %34,5’tir. “Hiç” yeterli 

bulmayanlarla “Büyük ölçüde” yeterli bulduklarını ifade eden öğretmenlerin oranları 

birbirlerine yakındır. Öğretmenlerin genel olarak ders kitaplarını ödev açısından yeterli 

bulma düzeyleri “Orta” dır ( X =2,56).  

Öğretmenlerin ödev için gerekli kaynaklara sahip olma açısından öğrencilerin 

yaşadıkları yerleşim merkezlerini yeterli görme düzeyleri Tablo 4.55. te verilmiştir. 
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Tablo 4.55. Öğretmenlerin Ödev İçin Gerekli Kaynaklara Sahip Olma Açısından 
Öğrencilerin Yaşadıkları Yerleşim Merkezini Yeterli Görme Düzeyleri 

Yeterlik düzeyi f % 

Hiç 100 8,4 

Az 334 28,1 

Orta 300 25,2 

Büyük ölçüde 342 28,8 

Tamamen 113 9,5 

Toplam 1189 100,0 

 Ortalama=3,30 

Tablo 4.55. teki verilere göre öğretmenlerin % 28,8’i ödev için gerekli kaynaklara sahip 

olma açısından öğrencilerin yaşadıkları yerleşim merkezlerini “Büyük ölçüde” yeterli 

olarak değerlendirirken, % 28,1’nin “Az” olarak değerlendirdikleri dikkat çekmektedir. 

Yerleşim merkezlerini “Orta” düzeyde yeterli bulan öğretmenlerin oranı ise % 25,2’dir. 

Yeterlilik açısından “Hiç” düzeyinde değerlendirme yapan öğretmenlerin oranı % 8,4, 

“Tamamen” düzeyinde yeterli bulanların oranı da %9,5’tur.  

Öğretmenlerin görev yaptıkları yerleşim birimine göre ödev için gerekli 

kaynaklara sahip olma açısından öğrencilerin yaşadıkları yerleşim merkezini ne 

düzeyde yeterli bulduklarının dağılımı Tablo 4.56. da verilmiştir. 

Tablo 4.56. Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Yerleşim Merkezine Göre Ödev İçin 
Gerekli Kaynaklara Sahip Olma Açısından Öğrencilerin Yaşadıkları Yerleşim 
Merkezini Ne Düzeyde Yeterli Bulduklarına Dair Görüşleri 

Yerleşim 
merkezi 

f/% Hiç Az Kısmen Çok  Pek çok Toplam 

f 41 99 49 32 6 227 Köy-belde 

Satır% 18,1 43,6 21,6 14,1 2,6 100 

f 28 140 139 152 44 503 İlçe merkezi 

Satır% 5,6 27,8 27,6 30,2 8,7 100 

f 31 87 109 149 61 437 İl merkezi 

Satır% 7,1 19,9 24,9 34,1 14,0 100,0 

f 100 326 297 333 111 1167 Toplam 

Satır% 8,6 27,9 25,4 28,5 9,5 100,0 
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Tabloya göre öğretmenlerin köy-belde gibi yerleşim merkezlerini ödev için gerekli 

kaynaklara sahip olma açısından daha az yeterli buldukları anlaşılmaktadır. Köy-belde 

gibi yerlerde görev yapan öğretmenlerin % 18,1’i “Hiç”, % 43,6’sı “Az” ve % 21,6’sı 

“Kısmen” yeterli bulmaktadırlar. İlçe merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin % 

5,6’sı “Hiç” ve % 27,8’i “Az” yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir. İl merkezlerinde 

görev yapan öğretmenlerin %7,1’i “Hiç”, % 19,9’u “Az” yeterli olarak 

değerlendirirken, % 34,1’i “Çok” ve % 14’ü “Pek çok” yeterli bulmaktadırlar.   

Araştırmaya katılan velilerin öğrencilerin ödevleri için bir harcamada bulunma 

durumları Tablo 4.57. de verilmiştir. 

Tablo 4.57. Velilerin Öğrencilerin Ödevleri İçin Bir Harcamada Bulunma 

Durumları 

 f % 

Bulunan 694 73,1 

Bulunmayan  255 26,9 

Toplam 949 100,0 

Tabloya göre velilerin % 73,1’inin çocukların ödevleri için harcamada bulundukları, 

%26,9’nun ise harcamada bulunmadıkları anlaşılmaktadır. 

 

Velilere yöneltilen “Öğrencinizin ödevleri için herhangi bir harcamada bulunuyor 

musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte aşağıda 

verilmiştir. Velilere göre ödevler için yaptıkları harcamaların başında kırtasiye 

masrafları gelmektedir (n=294). İkinci sırayı internet için yapılan masraflar almaktadır 

(n=120). Velilerin ödevler için en fazla harcama yaptıkları üçüncü masraf türü malzeme 

alımıdır (n=94). 
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Velilerin Ödev İçin Yaptığı Masraflar 

 n 

Kırtasiye masrafları 294 

İnternet masrafı   120 

Performans görevi, proje araştırma ödevleri ve deneyler için malzeme (elektrik, 

marangoz vs.) 

94 

Yardımcı ders kitapları ( kaynak kitaplar ) 52 

Test kitapları  44 

Fotokopi 22 

Çeşitli türden kitaplar (Hikâye v.b ) 22 

Görsel sanatlar dersi masrafları 20 

Dergiler 7 

Eğitim giderleri 6 

Ödevler için gerekli malzemeler 5 

Bilgisayar 4 

Deneyler için malzeme 4 

Müzeler, tiyatro, geziler 2 

Araştırmaya katılan velilerin öğrencilerin ödevleri için yardımcı olmayı 

istemelerine rağmen yardım edip edememe durumları Tablo 4.58. de verilmiştir. 

Tablo 4.58. Velilerin Öğrencilerin Ödevleri İçin Yardımcı Olmayı İstemelerine 

Rağmen Yardım Edip Edememe Durumları 

 f % 

Evet  611 63,7 

Hayır 348 36,3 

Toplam 975 100,0 

Tablo 4.58. deki verilere göre velilerin % 63,7’si çocukların ödevleri için yardımcı 

olmayı istemelerine rağmen yardım edemediklerini belirtirken, % 36,3’ü yardım 

ettiklerini belirtmişlerdir. 
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Velilerin yaşadıkları yerleşim merkezlerine göre çocuklarının ödevlerine yardım 

edip etme durumları Tablo 4.59. da verilmiştir  

Tablo 4.59. Velilerin Yaşadıkları Yerleşim Merkezlerine Göre Çocuklarının 

Ödevlerine Yardım Edip Etme Durumları 

 

Yerleşim merkezi 

 

f/% 

 

Hayır 

 

Evet 

 

Toplam 

f 76 167 243 Köy-belde 

Satır% 31,3 68,7 100 

f 127 248 375 İlçe merkezi 

Satır% 33,9 66,1 100 

f 142 189 331 İl merkezi 

Satır% 42,9 57,1 100 

f 345 604 949 Toplam 

Satır% 36,4 63,6 100 

Tablodaki verilere göre köy ve beldelerde yaşayan velilerin %68,7’si, ilçe 

merkezlerinde yaşayan velilerin %66,1’i, ödevlere yardımcı olamadıklarını ifade 

etmişlerdir. İl merkezlerinde yaşayan velilerin ise %57,1’i istemelerine rağmen 

çocuklarının ödevlerine yardımcı olmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Velilerin çocuklarının ödevlerine yardımcı olmayı istemelerine rağmen bunu 

gerçekleştirememe nedenleri Tablo 4.60. da verilmiştir. 

Tablo 4.60. Velilere Göre Çocuklarına Ödev Konusunda Yardımcı Olamama 

Nedenleri* 

 f % 
Zamanımın olmaması 274 28,1 
Ödevin konusu hakkında yeterli bilgiye 
sahip olamama 

443 45,4 

Diğer çocuklarımla ilgilenmek zorunda 
olmam 

129 13,2 

Diğer 78 8,0 

 *Katılımcılar birden fazla seçenek işaretlemişlerdir. 
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Tablodaki verilere göre velilerin çocuklarının ödevlerine yardımcı olamamalarının en 

önemli sebepleri arasında % 45,4’lük bir oranla ödevin konusu hakkında yeterli bilgiye 

sahip olamama birinci sırada yer alırken, velilerin % 28,1’i zamanlarının olmamasını 

ödevlere yardımcı olamamalarında bir etken olarak gördüklerini belirtmişlerdir. 

Velilerin % 13,2’si diğer çocuklarıyla da ilgilenmek zorunda olmalarının; çocuklarının 

ödevlerine yardımcı olamamalarında bir etken olarak değerlendirmişlerdir. Velilerin 

%8’i diğer faktörleri belirtmişlerdir. 

Öğrenci ve velilerin öğrencilerin ödevlerinin daha çok nerede yaptıklarına dair 

görüşleri Tablo 4.61.de verilmiştir.  

Tablo 4.61. Öğrenci ve Velilere Göre Öğrencilerin Ödevlerini Daha Çok Nerede 

Yaptıklarının Dağılımı 

   Öğrenci Veli 

f 935 866 Evde 

% 98,6 97,6 

f 7 10 Okulda 

% 0,7 1,1 

f 4 7 Etüt Merkezinde  

% 0,4 0,8 

f 2 5 Diğer 

% 0,2 0,6 

f 948 888 Toplam 

% 100,0 100 

Tabloya göre öğrenci ve velilerin büyük bir çoğunluğu öğrencilerin ödevlerini evde 

yaptıkları konusunda görüş birliği içerisindedirler (Öğrenci % 98,6 ve veli % 97,6). 

Ödevlerini okulda yaptığını belirten öğrencilerin oranı % 0,7 iken, velilerin % 1,1’i 

çocuklarının ödevlerini okulda yaptıklarını belirtmektedir. Öğrencilerin etüt 

merkezlerinde ödevlerini yapmalarına çok seyrek olarak rastlanmaktadır (Öğrenci % 

0,4, veli % 0,8). 

Öğrenci ve velilerin öğrencilere hafta içi (günlük olarak) verilen ödevleri 

değerlendirmelerine ilişkin görüşleri Tablo 4.62. de verilmiştir. 
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Tablo 4.62. Öğrenci ve Velilerin Öğrencilerin Hafta İçi Ödevlerini Değerlendirmeleri 

   Öğrenci Veli 

f 788 773Normal 

% 83,0 80,5

f 115 108Az 

% 12,1 11,3

f 46 79Çok 

% 4,8 8,2

f 949 960Toplam 

% 100,0 100,0

Tabloya göre öğrencilerin %83’ü, velilerin ise %80,5’i günlük olarak verilen ödevleri 

miktar bakımından olarak “Normal” olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %12,1’i, velilerin %11,3’ü ödevleri “Az” olarak değerlendirirken, ödev 

miktarını “Çok” olarak değerlendiren öğrenci ve velilerin oranlarının birbirlerinden 

farklı olduğu dikkat çekmektedir. Öğrencilerin %4,8’inin velilerin %8,2’sinin bu tür bir 

değerlendirme içerisinde olmaları öğrencilere verilen ödev miktarının öğrenciler 

tarafından daha az olarak algılandığını düşündürmektedir.  

Öğrenci ve velilerin öğrencilere hafta sonu için (cumartesi, pazar) verilen 

ödevleri değerlendirmelerine ilişkin görüşleri Tablo 4.63. te verilmiştir. 

Tablo 4.63. Öğrenci ve Velilerin Hafta Sonu Ödevlerini Değerlendirmeleri 

   Öğrenci Veli 

f 741 772Normal 

% 78,5 79,8

f 121 123Az 

% 12,8 12,7

f 82 73Çok 

% 8,7 7,5

f 944 968Toplam 

% 100 100,0
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Tabloya göre öğrencilerin % 78,5’i, velilerin ise % 79,8’i hafta sonu ödevlerini miktar 

bakımından “Normal” olarak değerlendirmektedirler. Hafta sonu ödevlerini miktar 

açısından “Az” bulan öğrencilerin oranı %12,8, velilerin oranı %12,7’dir. Hafta sonu 

ödevlerini “Çok” olarak değerlendiren öğrencilerin oranı %8,7 iken, bu oran veliler için 

%7,5’tir.  

Dördüncü sınıf öğrencilerinin derslere göre ödev yapmayı ne kadar sevdiklerine 

dair görüşleri Tablo 4.64.te verilmiştir. 

 

Tablo 4.64. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Derslere Göre Ödev Yapmayı Ne 

Kadar Sevdikleri 

 

Dersler 

 

n 

 

X  

 

ss 

 

Katılma Düzeyi 

Türkçe 445 4,37 0,85 Pek Çok 

Matematik 446 4,43 0,90 Pek Çok 

Fen ve Teknoloji 443 4,39 0,89 Pek Çok 

Görsel Sanatlar 444 4,25 1,13 Pek Çok 

Müzik 439 4,22 1,13 Pek Çok 

Beden Eğitimi 440 4,47 0,98 Pek Çok 

Trafik Güvenliği 441 4,27 1,02 Pek Çok 

Yabancı Dil 441 4,27 1,02 Pek Çok 

Sosyal Bilgiler 444 4,37 0,91 Pek Çok 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 441 4,52 0,86 Pek Çok 

Tabloya göre dördüncü sınıf öğrencilerinin tüm derslerden ödev yapmayı “Pek çok” 

sevdikleri anlaşılmaktadır.  

Beşinci sınıf öğrencilerinin derslerine göre ödev yapmayı ne kadar sevdiklerine 

dair görüşleri Tablo 4.65.te verilmiştir. 
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Tablo 4.65. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Derslerine Göre Ödev Yapmayı Ne Kadar 

Sevdikleri 

 

Dersler 

 

n 

 

X  

 

ss 

 

Katılma Düzeyi 

Türkçe 487 4,29 0,88 Pek Çok 

Matematik 490 4,28 0,94 Pek Çok 

Fen ve Teknoloji 486 4,38 0,97 Pek Çok 

Görsel Sanatlar 484 4,17 1,08 Çok 

Müzik 488 4,22 1,12 Pek Çok 

Beden Eğitimi 486 4,43 0,99 Pek Çok 

Trafik Güvenliği 485 4,16 10,9 Çok 

Yabancı Dil 482 4,06 1,10 Çok 

Sosyal Bilgiler 487 4,21 0,97 Pek Çok 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 488 4,33 1,00 Pek Çok 

Tabloya göre beşinci sınıf öğrencilerinin ödevlerini “Çok” ve “Pek Çok” ölçüşünde 

sevdikleri anlaşılmaktadır. Beşinci sınıf öğrencileri Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, 

müzik, beden eğitimi, sosyal bilgiler ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin 

ödevlerini yapmayı “Pek Çok” sevdiklerini belirtmelerine rağmen, görsel sanatlar, trafik 

güvenliği ve yabancı dil ödevlerini yapmayı “Çok” sevdiklerini belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin ödevlerini hazırlarken yararlandıkları kaynaklar Tablo 4.66 da 

verilmiştir. 
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Tablo 4.66. Öğrencilerin Ödevlerini Hazırlarken Kaynaklardan Yararlanma 

Durumu* 

 f % 

Ders kitapları dışındaki kaynak eserler 585 61,3 

Ansiklopediler 500 52,4 

Atlaslar 331 34,7 

Sözlükler 694 72,7 

Müzeler 44 4,6 

Kütüphane 375 39,3 

Kaynak kişiler 458 48,0 

Ders Yazılım Cd/Dvd’leri 184 19,3 

Diğer 360 37,7 

   *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir 

Tabloya göre öğrencilerin ödevlerini hazırlarken yararlandıkları kaynakların başında 

%72,7 ile sözlükler gelmektedir. İkinci sırayı %61,3 ile ders kitapları dışındaki kaynak 

eserler oluşturmaktadır. Frekans yoğunluğu açısından üçüncü sırayı ansiklopediler 

almaktadır. İnternetin yaygınlaştığı günümüz dünyasında ansiklopedilerin, öğrencilerin 

ödev yapmalarında yardımcı bir unsur olarak hâlâ varlıklarını sürdürmeleri ilginçtir. 

Öğrencilere göre kaynak kişiler ödev hazırlarken yararlandıkları diğer bir kaynaktır 

(%48,0). Öğrenciler içerisinde ödev hazırlarken kütüphaneden yararlandıklarını 

belirtenlerin oranı %39,3’tür. Öğrenciler ödevleri yaparken “Diğer” başlığı altındaki 

kaynaklardan da yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bu kaynaklarla daha çok interneti 

kastetmişlerdir. Ödevlerini yaparken atlas kullandıklarını ifade eden öğrencilerin oranı 

% 34,7’dir.  

Öğrenci ve velilerin öğrencilerin etüt merkezine gitmeleri konusundaki görüşleri 

Tablo 4.67.de verilmiştir. 
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Tablo 4.67. Öğrenci ve Velilerin Öğrencilerin Etüt Merkezine Gitmeleri 
Hakkındaki Görüşleri 

   Öğrenci Veli 

f 100 101Giden 

% 10,7 10,5

f 834 589Gitmeyen 

% 89,3 89,5

f 955 960Toplam 

% 100,0 100,0

Tablo 4.64’e göre öğrencilerin ve velilerin öğrencilerin etüt merkezine gidip 

gitmemeleriyle ilgili görüşlerinin birbirlerine paralel olduğu göze çarpmaktadır. 

Öğrencilerin % 10,7’si velilerin % 10,5’i öğrencilerin etüt merkezlerine gittiklerini 

belirtmişlerdir.  

Öğrenci ve velilere göre öğrencilerin etüt merkezini gönderilme nedenleri Tablo 

4.68.de verilmiştir. 

Tablo 4.68. Öğrenci ve Velilere Göre, Öğrencilerin Etüt Merkezine Gönderilme 

Nedenleri * 

   Öğrenci Veli 

f 5 7Evde bana bakacak kimse 
olmaması/evde gündüz 
saatlerinde ona bakacak kimse 
olmaması  

% 0,5 0,7

f 59 79Ders çalıştırmak 
için/çalıştırılması 

% 6,2 8,1

f 21 35Ödevlerimi yapmak 
için/ödevlerini yapması için 

% 2,2 3,6

f 29 53Ödevlerime/ödevlerine yardımcı 
olunması 

% 3,0 5,4

f 29 44Diğer 

% 3,0 4,5

 *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tabloya göre öğrencilerin etüt merkezlerine gönderilme nedenleri içerisinde ders 

çalıştırılmaları, öğrenci ve velilere göre en önemli faktördür (Öğrenci % 6,2 ve veliler 

% 8,1). Öğrencilerin ödevlerine yardımcı olunması öğrencilerin %3,0, velilerin ise 

%5,4’ü tarafından belirtilmiştir. Ödevleri yapma amacıyla etüt merkezine gönderilme 

öğrenciler tarafından, % 2,2, veliler tarafından % 3,6 oranında belirtmiştir. 

Öğrenci ve velilerin öğrencilerin evde ya da ev dışında yapması gereken 

işler/görevler konusundaki görüşleri Tablo 4.69. da verilmiştir. 

Tablo 4.69. Öğrenci ve Velilerin Öğrencilerin Evde ya da Ev Dışında Yapması 

Gereken İşler/Görevler Konusundaki Görüşleri 

   Öğrenci Veli 

f 247 144 Evet 

% 26,4 15,0 

f 687 816 Hayır 

% 73,6 85,0 

f 934 960 Toplam 

% 100,0 100,0 

Tabloya göre öğrencilerin % 26,4’ü, velilerin ise % 15’i öğrencilerin evde ya da ev 

dışında yapmaları gereken işler/görevler olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 

73,6’sı, velilerin % 85’i öğrencilerin bu tür görevlerinin olmadığını ifade etmektedir. 

Öğrenci ve velilerin görüşleri arasında fark olması dikkat çekicidir. 

Öğrencilerin evlerinde bilgisayar olma durumu Tablo 4.70. te verilmiştir. 

Tablo 4.70. Öğrencilerin Evlerinde Bilgisayar Olma Durumu 

 f % 

Olanlar 569 59,7 

Olmayanlar 384 40,3 

Toplam 953 100,0 

Tablodaki verilere göre öğrencilerin %59,7’sinin evinde bilgisayar varken %40,3’ünün 

evinde bilgisayar yoktur. 
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Öğrencilerin evlerindeki mevcut bilgisayarların internet bağlantısı olup 

olmaması durumu Tablo 4.71.de verilmiştir. 

Tablo 4.71. Öğrencilerin Evdeki Bilgisayarlarının İnternet Bağlantısı Olma Durumu 

 f % 

İnternet Bağlantısı olanlar 444 78 

İnternet Bağlantısı olmayanlar 125 22 

Toplam 569 100,0 

Tabloya göre öğrencilerin evlerindeki bilgisayarların internet bağlantısı olma durumu 

%78’dir. İnternet bağlantısı olmayanlar %22’lik bir yekûn oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin ödevlerini yapmak için internette taramaya ihtiyaç duyma 

durumuyla ilgili bilgi Tablo 4.72.de verilmiştir. 

Tablo 4.72. Öğrencilerin Ödevlerini Yapmak İçin İnternette Taramaya İhtiyaç 

Duyma Durumları 

 f % 

Evet  788 83,9 

Hayır 151 16,1 

Toplam 939 100,0 

Tabloya göre öğrencilerin ödevlerini yapmak için internette tarama yapmalarına ihtiyaç 

duyduğunu belirten öğrencilerin oranı % 83,9, bu taramaya ihtiyaç duymadıklarını 

belirten öğrencilerin oranı ise % 16,1’dir. 

Öğrencilerin internetteki taramayı nerede yaptıklarına dair görüşleri Tablo 

4.73.te verilmiştir. 
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Tablo 4.73. Öğrencilerin İnternetteki Taramayı Nerede Yaptıkları 

 f % 

Evde 404 52,5 

Okulda 86 11,2 

İnternet kafede 156 20,3 

Diğer 123 16,0 

Toplam 769 100,0 

Tabloya göre öğrencilerin internette yaptıkları taramanın nerede yapıldığına dair 

görüşleri içerisinde % 52,5’le ev, % 20,3’le internet kafe, % 11,2 ile okul, % 16’lık bir 

oranla diğer yerler şeklinde bir dağılımın olduğu görülmektedir. Diğer yerler içerisinde 

komşuları, akrabaları ve iş yerleri gibi yerler belirtilmektedir.  

Öğrencilerin ödevleriyle daha çok kimin ilgilendiğiyle ilgili görüşleri Tablo 

4.74.te verilmiştir. 

Tablo 4.74. Öğrencilere Göre Ödevleriyle Daha Çok Kimin İlgilendiği 

 f % 

Annem 387 42,9 

Babam  224 24,8 

Abla/Ağabey 236 26,2 

Diğer 55 6,1 

Toplam 902 6,1 

Tablo 4.74. e göre öğrencilerin ev ödevleriyle en çok annelerinin ilgilendiği 

görülmektedir (% 42,9). Annelerin ev ortamında daha fazla bulunmalarının bu sonucu 

ortaya çıkardığı ifade edilebilir. Ödevlerle ilgilenmede ikinci sırayı abla/ağabey alması 

dikkat çekicidir (% 26,2). Babalar çocukların ev ödevleriyle ilgilenmede oran olarak 

üçüncü sırayı almaktadırlar (% 24,8). Öğrenciler, diğer grubundakileri dördüncü sırada 

değerlendirmişlerdir (% 6,1). 

Dördüncü sınıf öğrencilerinin türlerine göre ödevlerinde ne kadar 

zorlandıklarına dair görüşleri Tablo 4.75. te verilmiştir.  



 77

Tablo 4.75. Dördüncü Sınıf Öğrencilerin Türlerine Göre Ödevlerini Yapmakta Ne 

Kadar Zorlandıkları 

 

Tabloya göre dördüncü sınıf öğrencilerinin ödevleri içerisinde en fazla proje ödevlerini 

yaparken zorlandıkları görülmektedir. Öğrencilerin % 24,1’i proje ödevlerinin 

kendilerini “Hiç” zorlamadığını belirtirken, %42,8’i “Az”, %21,8’i “Kısmen”, %7,7’si 

“Çok” ve %3,6’sı “Pek Çok” zorlandıkların belirtmişlerdir. Ev ödevleri için ise 

öğrencilerin % 49,3’ü “Hiç” zorlanmadıklarını, %38,2’si “Az”, %9,3’ü “Kısmen”, % 

2,3’ü “Çok” ve % 0,9’u “Pek çok” zorlandıklarını ifade etmişlerdir. “Diğer” ödevler 

için ise dördüncü sınıf öğrencilerinin % 57,1’i “Hiç” zorlanmadıklarını, % 30,6’sı “Az”, 

“% 1’i “Pek çok” zorlandıklarını belirtmişlerdir. 

Beşinci sınıf öğrencilerinin türlerine göre ödevlerini yapmakta ne kadar 

zorlandıklarına dair görüşleri Tablo 4.76. da verilmiştir.  

 

 

  

H
iç

  

A
z 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 

P
ek

 ç
ok

 

f 217 168 41 10 4Ev ödevleri  

% 49,3 38,2 9,3 2,3 0,9

f 107 190 97 34 16Proje 

% 24,1 42,8 21,8 7,7 3,6

f 224 120 37 7 4Diğer 

% 57,1 30,6 9,4 1,8 1,0

Ev ödevleri Ortalama=1,67 “Hiç” 

Proje Ödevleri Ortalama=2,24 “Az” 

Diğer Ödevler Ortalama=1,59 “Hiç” 
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Tablo 4.76. Beşinci Sınıf Öğrencilerin Türlerine Göre Ödevlerini Yapmakta Ne 

Kadar Zorlandıkları 

  

H
iç

  

A
z 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 

P
ek

 ç
ok

 

f 249 188 47 7 2Ev ödevleri  

% 50,5 38,1 9,5 1,4 0,4

f 120 205 111 38 15Proje 

% 24,5 41,9 22,7 7,8 3,1

f 232 132 58 9 2Diğer 

% 53,6 30,5 13,4 2,1 0,5

Ev ödevleri Ortalama=1,63 “Hiç” 

Proje Ödevleri Ortalama=2,23 “Az” 

Diğer Ödevler Ortalama=1,65 “Hiç” 

Tablodaki verilere göre beşinci sınıf öğrencilerinin en çok proje ödevlerini yaparken 

zorlandıkları anlaşılmaktadır. Proje ödevleri için öğrencilerin % 24’ü “Hiç” 

zorlanmadıkların belirtirken, % 41,9’u “Az”, % 22,7’si “Kısmen”, % 7,8’i “Çok” ve % 

3,1’i “Pek çok” zorlandıklarını belirtmişlerdir. Beşinci sınıf öğrencilerinin proje 

ödevlerinden sonra en çok zorlandıkları ödevler “Diğer” ödevlerdir. Beşinci sınıf 

öğrencilerinin % 53,6’sı “Hiç” zorlanmadıklarını, % 30,5’i “Az”, % 13,4’ü “Kısmen”, 

% 2,1’i “Çok” ve % 0,5’i “Pek çok” zorlandığını belirtmiştir. Ev ödevlerin konusunda 

beşinci sınıf öğrencilerinin % 50,5’i “Hiç”, % 38,1’i “Az”, %9,5’i “Kısmen”, % 1,4’ü 

“Çok” ve % 0,4’ü “Pek Çok” zorlandıklarını belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin yaşadıkları yerleşim merkezlerine göre ev ödevlerini yapmakta ne 

kadar zorlandıklarına dair görüşleri Tablo 4.77. de verilmiştir. 
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Tablo 4.77. Öğrencilerin Yaşadıkları Yerleşim Merkezlerine Göre Ev Ödevlerini 

Yapmakta Ne Kadar Zorlandıklarına Dair Görüşleri 

  

f/% 

 

Hiç 

 

Az 

 

Kısmen 

 

Çok  

 

Pek çok 

 

Toplam 

f 88 91 34 4 1 218  

Köy-belde 
Satır% 40,4 

41,7 
15,6 1,8 0,5 

100 

f 187 148 27 6 6 374 İlçe merkezi 

Satır% 50,0 39,6 7,2 1,6 1,6 100 

f 181 113 26 7 0 327 İl merkezi 

Satır% 55,4 34,6 8,0 2,1 0,0 100 

f 456 352 87 17 7 919 Toplam 

Satır% 49,6 38,3 9,5 1,8 0,8 100,0 

Tabloya göre köy-beldelerde yaşayan öğrencilerin % 16,6’sı “Kısmen”, % 1,8’i “Çok” 

ve % 0,5’i “Pek çok” zorlandıklarını belirtken, ilçe merkezlerinde yaşayan öğrencilerin 

% 7,2’sinin “Kısmen”, %1,6’sının “Çok” ve “1,6’sının “Pek çok” düzeyinde 

zorlandıklarını ifade ettikleri görülmektedir. İl merkezlerinde yaşayan öğrencilerin % 

8’i “Kısmen”, % 2,1’i “Çok” düzeyinde ödevlerini yapmakta zorlandıklarından 

bahsetmektedirler.  

Öğrencilerin yaşadıkları yerleşim merkezlerine göre proje ödevlerini yapmakta ne kadar 

zorlandıklarına dair görüşleri Tablo 4.78. de verilmiştir. 
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Tablo 4.78. Öğrencilerin Yaşadıkları Yerleşim Merkezlerine Göre Proje 

Ödevlerini Yapmakta Ne Kadar Zorlandıklarına Dair Görüşleri 

Yerleşim 

merkezi 

 

f/% 

 

Hiç 

 

Az 

 

Kısmen 

 

Çok  

 

Pek çok 

Toplam 

f 45 89 62 16 8 220  

Köy-belde 
Satır% 20,5 

40,5 
28,2 7,3 3,6 

100 

f 97 159 73 30 13 372 İlçe merkezi 

Satır% 26,1 42,7 19,6 8,1 3,5 100 

f 84 137 72 24 10 327 İl merkezi 

Satır% 25,7 41,9 22,0 7,3 3,1 100 

f 226 385 207 70 31 919 Toplam 

Satır% 24,6 41,9 22,5 7,6 3,4 100,0 

Tablodaki verilere göre köy-beldede yaşayan öğrencilerin proje ödevlerini yaparken 

diğer yerleşim merkezlerinde yaşayan öğrencilere nazaran daha fazla zorlukla 

karşılaştıkları verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır. Köy-beldede yaşayan öğrencilerin 

%20,5’i “Hiç” zorlanmadıklarını belirtirken ilçe merkezlerinde “Hiç” cevabı verenlerin 

oranı %26,1, il merkezindeki öğrenciler için ise bu oran %25,7’dir. “Kısmen” 

zorlananların oranı en fazla köy-belde yaşayan öğrencilere aittir. Diğer seçeneklerde 

yerleşim merkezlerine göre fark azalmaktadır. 

Öğrencilerin yaşadıkları yerleşim merkezlerine göre “Diğer” ödevlerini 

yapmakta ne kadar zorlandıklarına dair görüşleri Tablo 4.79. da verilmiştir. 
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Tablo 4.79. Öğrencilerin Yaşadıkları Yerleşim Merkezlerine Göre “Diğer” 

Ödevlerini Yapmakta Ne Kadar Zorlandıklarına Dair Görüşleri 

Yerleşim 

merkezi 

 

f/% 

 

Hiç 

 

Az 

 

Kısmen 

 

Çok  

 

Pek çok 

 

Toplam 

f 99 75 19 1 1 195  

Köy-belde 
Satır% 50,8 

38,5 
9,7 0,5 0,5 

100 

f 187 88 33 9 3 320 İlçe merkezi 

Satır% 58,4 27,5 10,3 2,8 0,9 100 

f 166 81 40 7 3 297 İl merkezi 

Satır% 55,9 27,3 13,5 2,4 1,0 100 

f 452 244 92 17 7 812 Toplam 

Satır% 55,7 30,0 11,3 2,1 0,9 100,0 

Tablodaki verilere göre öğrencilerin yaşadıkları yerleşim merkezlerine göre “Diğer” 

ödevleri yapmakta “Hiç” zorlanmadıklarını en çok düşünen öğrenciler ilçe 

merkezlerinde yaşayan öğrencilerdir (% 58,4). İl merkezlerinde yaşayan öğrenciler için 

bu oran %55,8 iken, köy-beldelerde yaşayan öğrenciler için %50,8’dir. “Az” zorlukla 

karşılaşan öğrencilerin en fazla köy-beldelerde yaşayan öğrenciler oldukları 

anlaşılmaktadır (% 38,5). “Çok” ve “Pek çok” düzeyinde zorlanan öğrencilerin ise ilçe 

ve il merkezlerinde daha fazla oldukları görülmektedir.  

Öğretmenlerin ödevlerle ilgili görüşleri Tablo 4.80. de verilmiştir. 
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Tablo 4.80. Öğretmenlerin Ödevlerle İlgili Görüşleri 

H
er zam

an
a 

S
ık

lık
la 

B
azen

 

S
eyrek

  

H
iç 

 

N 

 

X  

 

ss 

Gerçekleşme 

sıklığı 

f f f f f     

 

ÖLÇÜTLER 

% % % % %     

1. Ödevlerin 
planlamasında 
öğrenci görüşleri 
alırım. 

77 
6,6 

417 
35,5

499
42,5

145
12,4

35 
3,0 

1173 3,30 0,87 Bazen 

2. Sınıftaki tüm 
öğrencilere aynı 
ödevi veririm. 

337 
28,5 

666 
56,3

126
10,6

36 
3,0 

19 
1,6 

1184 4,07 0,80 Sıklıkla 

3. Ödevleri 
değerlendirerek 
öğrencilere geri 
bildirim sağlarım. 

475 
40,5 

540 
46,0

126
10,7

26 
2,2 

6 
0,5 

1173 4,24 0,76 Her zaman 

4. Çalışma kitapları 
dışında ödev için 
başka kitaplar da 
kullanırım. 

249 
21,2 

473 
40,2

288
24,5

111
9,4 

55 
4,7 

1176 3,66 1,22 Sıklıkla 

5. Hazır kitaplar yerine 
bazı ödevleri 
kendim hazırlarım 
(fotokopi şeklinde). 

182 
15,3 

579 
48,7

349
29,4

64 
5,4 

14 
1,2 

1188 3,72 0,83 Sıklıkla 

6. Öğrencilere grup 
hâlinde 
yapabilecekleri 
ödevler veririm. 

39 
3,3 

195 
16,4

656
55,0

195
16,4

39 
3,3 

1192 3,06 0,81 Bazen 

7. Öğrencilere çok 
ödev verdiğimi 
düşündüğüm olur. 

9 
0,8 

71 
6,0 

399
33,9

442
37,6

255
21,7

1176 2,27 0,89 Seyrek 

8. Ödevler konusunda 
velileri 
bilgilendiririm. 

198 
16,7 

458 
38,6

363
30,6

126
10,6

40 
3,4 

1185 3,55 0,99 Sıklıkla 

9. Ödevleri 
değerlendirmek için 
bir ölçek kullanırım. 

217 
18,3 

387 
32,5

310
26,1

173
14,6

102
8,6 

1189 3,37 1,18 Bazen 

10. Ödevleri hangi 
kriterlere göre 
değerlendireceğimi 
öğrencilere 
bildiririm. 

355 
30,0 

569 
48,0

185
15,6

54 
4,6 

22 
1,9 

1185 4,00  Sıklıkla 
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11. Verdiğim ödevler 
için öğrencilerin 
internet kullanması 
gerekir. 

13 
1,1 

167
14,0

613
51,3

296
24,8

106
8,9 

1195 2,74 0,84 Bazen 

12. Verdiğim ödevler 
öğrencilerin gelişim 
düzeylerine 
uygundur. 

739 
61,8 

434
36,3

10 
0,8 

8 
0,7 

5 
0,4 

1196 4,58 0,59 Her zaman 

13. Ödevin veriliş 
nedenini öğrencilere 
açıklarım. 

533 
44,6 

533
44,6

97 
8,1 

24 
2,0 

7 
0,6 

1194 4,31 0,75 Her zaman 

14. Verdiğim ödevler 
günlük hayatla 
ilişkilidir. 

361 
30,5 

697
58,9

107
9,0 

16 
1,4 

2 
0,2 

1183 4,18 0,65 Sıklıkla 

15. Ödev konusunda 
diğer sınıf 
öğretmenleriyle iş 
birliği yaparım. 

227 
19,4 

359
30,7

367
31,4

141
12,1

74 
6,3 

1168 3,45 1,12 Sıklıkla 

16. Okulumuzda aynı 
sınıflarda aynı 
ödevler verilir. 

86 
7,9 

267
24,6

313
28,8

249
22,9

171
15,7

1086 2,86 1,18 Bazen 

17. Ödev konusunda 
velilerle sorun 
yaşarım. 

9 
0,8 

27 
2,3 

84 
7,1 

281
23,8

782
66,1

1183 1,48 0,78 Hiç 

18. Bazı ödevleri 
veliler öğrencilerin 
yerine 
yapmaktadır. 

4 
0,3 

57 
4,8 

399
33,6

562
47,3

167
14,0

1189 2,30 0,78 Seyrek 

19. Öğrencilerim 
ödevlerini 
muntazam olarak 
yaparlar. 

89 
7,5 

817
68,7

211
17,7

68 
5,7 

4 
0,3 

1189 3,77 0,67 Sıklıkla 

20. Veliler ödevleri 
kontrol etmemi 
dikkate alırlar. 

301 
25,5 

558
47,3

164
13,9

94 
8,0 

63 
5,3 

1180 3,80 10,7 Sıklıkla 

21. Verdiğim ödevler 
eğlencelidir. 

55 
4,6 

560
47,2

510
43,0

58 
4,9 

4 
0,3 

1187 3,51 0,67 Sıklıkla 

22. Öğrencilere bazı 
tür ödevleri 
(yerleşim yerinin 
özelliği nedeniyle) 
veremediğim 
oluyor. 

48 
4,1 

217
18,3

491
41,5

299
25,3

128
10,8

1183 2,80  Bazen 

23. Verdiğim ödevler 
zordur. 

1 
0,1 

26 
2,2 

353
30,0

536
45,6

259
22,0

1175 2,13 0,77 Seyrek 

24. Sınıfta bitmeyen 
konuları eve ödev 
olarak veririm. 

9 
0,8 

55 
4,6 

193
16,3

306
25,8

623
52,5

1186 1,75 0,93 Hiç 
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25. Verdiğim ödevler 
öğrencilerin üst 
düzey düşünme 
becerilerini ortaya 
çıkarır. 

66 
5,6 

607 
51,4

424
35,9

75 
6,4 

9 
0,8 

1181 3,55 0,73 Sıklıkla 

26. Öğrencilere aile 
desteği gerektiren 
ödevler veririm. 

7 
0,6 

73 
6,1 

533
44,9

486
40,9

89 
7,5 

1188 2,51 0,74 Seyrek 

27. Aile-çocuk 
etkileşimini 
sağlama niteliği 
taşıyan ödevler 
veririm. 

25 
2,1 

292 
24,6

674
56,8

182
15,3

13 
1,1 

1186 3,11 0,71 Bazen 

28. Öğrencilere 
seçebilecekleri 
ödevler veririm. 

32 
2,7 

232 
19,6

513
43,4

319
27,0

87 
7,4 

1183 2,83 0,91 Bazen 

29. Öğrencilerin 
ödevlerindeki 
hataları onlarla 
birlikte düzeltiriz. 

294 
24,7 

610 
51,3

223
18,8

56 
4,7 

5 
0,4 

1188 3,95 0,81 Sıklıkla 

30. Velilere 
çocuklarına ev 
ödevleri konusunda 
nasıl yardımcı 
olabilecekleri 
konusunda bilgi 
veririm.  

409 
34,3 

497 
41,7

199
16,7

70 
5,9 

16 
1,3 

1191 4,02 0,93 Sıklıkla 

31. Çocukların 
ödevlere karşı 
tutum ve ilgilerini 
velilerden 
öğrenirim. 

264 
22,2 

552 
46,4

255
21,4

95 
8,0 

23 
1,9 

1189 3,79 0,94 Sıklıkla 

32. Çocukların ödev 
konusunda 
ailelerinden destek 
alıp almadıklarını 
öğrenirim. 

328 
27,5 

619 
51,8

206
17,3

37 
3,1 

4 
0,3 

1194 4,03 0,77 Sıklıkla 

33. Velilerden 
çocuklarının biten 
ödevlerini 
imzalamalarını 
isterim.  

171 
14,4 

255 
21,4

321
27,0

195
16,4

249
20,9

1191 2,92 1,33 Bazen 

Tabloya göre “Ödevlerin planlanmasında öğrenci görüşlerini alırım.” ifadesine 

öğretmenlerin katılımı ( X =3,30) “Bazen” düzeyindedir. “Sınıftaki tüm öğrencilere aynı 

ödev veririm” ifadesi için öğretmenler ( X =4,07) “Sıklıkla” gerçekleştirdiklerini ifade 

etmişlerdir. Öğretmenler “Ödevleri değerlendirerek öğrencilere geri bildirim 
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sağladıklarını ifade etmektedirler. Bu ifadeye öğretmenlerin katılımı “Her zaman” 

düzeyinde olmuştur. Öğretmenler “Çalışma kitapları dışında ödev için başka kitaplar da 

kullanırım” ifadesine ( X =3,66) “Sıklıkla” gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. “Hazır 

kaynaklar yerine bazı ödevleri kendim hazırlarım” ifadesine de öğretmenlerin katılımı 

( X =3,72) “Sıklıkla” şeklindedir. Öğretmenler “Öğrencilere gruplar hâlinde 

yapabilecekleri ödevler veririm.” ifadesine ( X =3,06), bunu “Bazen” yaptıklarını ifade 

etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri “Öğrencilere çok ödev verdiğimi düşündüğüm olur” 

ifadesine ( X =2,27) “Bazen” düzeyinde katılmaktadırlar. “Ödevler konusunda velileri 

bilgilendiririm” ifadesine ( X =3,55), “Sıklıkla” şeklinde görüş bildirmişlerdir.  

Öğretmenler “Ödevleri değerlendirmek için bir ölçek kullanırım.” ifadesine ( X =3,37) 

“Bazen” bunu yaptıklarını ifade etmektedirler. “Ödevleri hangi kriterlere göre 

değerlendireceğimi öğrencilere bildirim.” ifadesine öğretmenlerin katılım düzeyi 

( X =4,00), “Sıklıkla” düzeyindedir.  

Öğretmenler öğrencilerine verdikleri ödevlerlerle ilgili olarak internet kullanımına 

( X =2,74) “Bazen” ihtiyaç duyabileceğini düşünmektedirler. Öğretmenler verdikleri 

ödevlerin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu konusunda hem fikirdirler, bu 

ifadeye katılım düzeyleri ( X =4,58), “Her zaman” şeklindedir. Ödevin veriliş 

nedenlerini öğrencilere açıklarım.” ifadesine öğretmenlerin katılımı ( X =4,31), “Her 

zaman” şeklindedir. “Verdiğim ödevler günlük hayatla ilişiklidir.” ifadesine ( X =4,18), 

“Sıklıkla” şeklinde görüş bildirmişlerdir.  

“Ödev konusunda diğer sınıf öğretmenleriyle iş birliği yaparım.” ifadesine öğretmenler 

( X =3,45), “Sıklıkla” gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler “Okulumuzda 

aynı sınıflarda aynı ödevler verilir.” ifadesine ( X =2,86), “Bazen” bunun 

gerçekleştirildiğini belirtmektedirler. Öğretmenler “Ödev konusunda velilerle sorun 

yaşarım” ifadesine ( X =1,48), “Hiç” bir zaman bunun olmadığını belirtmişlerdir. “Bazı 

ödevleri veliler öğrencilerin yerine yapmaktadır.” ifadesine öğretmenlerin katılım 

düzeylerinin çok düşük olduğu görülmektedir ( X =2,78). Öğretmenler “Seyrek” olarak 

bunun gerçekleştiğini belirtmektedirler. 
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“Öğrencilerim ödevlerini muntazam olarak yaparlar.” ifadesine öğretmenlerin katılım 

düzeyleri ( X =3,77) “Sıklıkla” şeklindedir. Öğretmenler “Veliler ödevleri kontrol 

etmemi dikkate alırlar.” ifadesine ( X =3,80), “Sıklıkla” şeklinde katılmaktadırlar.  

“Verdiğim ödevler eğlencelidir.” ifadesine öğretmenlerin katılım düzeyleri X =3,51), 

“Sıklıkla” şeklindedir. Öğretmenler “Öğrencilere bazı tür ödevleri (yerleşim yerinin 

özelliği nedeniyle) veremediğim oluyor.” ifadesine ( X =2,80), katılım düzeyleri 

“Bazen” şeklindedir. 

Öğretmenler verdikleri ödevlerin “Seyrek” olarak zor olduğunu düşünmektedirler 

( X =2,13). Öğretmenler sınıfta bitmeyen konuları eve olarak vermediklerini 

belirtmektedirler ( X =1,75). 

Araştırmaya katılan öğretmenler “Verdiğim ödevler öğrencilerin üst düzey düşünme 

becerilerini ortaya çıkarır.” ifadesine ( X =3,55), bunun “Sıklıkla” gerçekleştiğini 

düşündüklerini belirtmişlerdir.  

Araştırmaya katılan öğretmenler “Aile-çocuk etkileşimini sağlama niteliğini taşıyan 

ödevler veririm.” ifadesi için ( X =3,11) “Bazen” bu tür ödevleri öğrencilerine 

verdiklerini belirtmişlerdir.  

“Öğrencilere seçebilecekleri ödevler veririm.” ifadesine öğretmenlerin katılımı 

( X =2,83) “Bazen” düzeyindedir. Öğretmenler “Öğrencilerin ödevlerindeki hataları 

onlarla birlikte düzeltiriz.” ifadesi için ( X =3,95) “Sıklıkla” bunu yaptıklarını 

belirtmektedirler. 

Araştırmaya katılan öğretmenler velilere, çocuklarına ev ödevleri konusunda nasıl 

yardımcı olabilecekleri konusunda bilgileri ( X =4,02) “Sıklıkla” verdiklerini ifade 

etmişlerdir. Öğretmenler çocukların ödevlere karşı tutum ve ilgilerini, velilerden 

( X =3,79) “Sıklıkla” öğrendiklerini belirtmektedirler. 

Araştırmaya katılan öğretmenler, çocukların ödev konusunda ailelerinden destek alıp 

almadıklarını ( X =4,03) “Sıklıkla” gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. 
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“Velilerden çocuklarının biten ödevlerini imzalamalarını isterim.” ifadesine öğretmenler 

( X =2,93) “Bazen” şeklinde cevap vermişlerdir. 

Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ödevlerini yaparken aileleriyle olan 

etkileşimleri konusundaki görüşleri Tablo 4.81.de verilmiştir. 

Tablo 4.81. Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ödev Aile Etkileşimiyle İlgili 

Görüşleri 

İFADELER Grup n X  ss Gerçekleşme 
sıklığı 

Dördüncü 
sınıf öğrencisi

446 4,15 1,15 Sıklıkla   

Ailem günlük olarak verilen 
ödevlerimi bana sorar 

Beşinci sınıf 
öğrencisi 

493 4,12 1,11 Sıklıkla 

Dördüncü 
sınıf öğrencisi

448 3,85 1,30 Sıklıkla 
Ailem öğretmenimin ödevleri 
kontrol edip etmediğini sorar. Beşinci sınıf 

öğrencisi 
492 3,68 1,35 Sıklıkla 

Dördüncü 
sınıf öğrencisi

446 3,18 1,35 Bazen 
Ailem ödevlerle ilgili olarak beni 
ödüllendirir Beşinci sınıf 

öğrencisi 
492 3,12 1,34 Bazen 

Dördüncü 
sınıf öğrencisi

416 2,37 1,42 Seyrek 
Ailem bitirdiğim ödevlerimi 
imzalar. Beşinci sınıf 

öğrencisi 
439 2,20 1,38 Seyrek 

Dördüncü 
sınıf öğrencisi

441 3,93 1,23 Sıklıkla 

Ailem ödevimi kontrol eder. 
Beşinci sınıf 
öğrencisi 

490 3,68 1,30 Sıklıkla 

Dördüncü 
sınıf öğrencisi

439 3,34 1,38 Bazen 
Ödev yapmak ailemle daha çok 
zaman geçirmemi sağlar. Beşinci sınıf 

öğrencisi 
479 3,23 1,36 Bazen 

Tablodaki verilere göre dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin “Ailem günlük olarak 

verilen ödevlerimi sorar.” ifadesine katılımı “Sıklıkla” düzeyindedir. “Ailem 

öğretmenimin ödevleri kontrol edip etmediğini sorar” ifadesi de dördüncü ve beşinci 

sınıf öğrencileri tarafından “Sıklıkla” şeklinde değerlendirilmiştir. Dördüncü ve beşinci 

sınıf öğrencileri ailelerinin, yaptıkları ödevleri için kendilerini ödüllendirmelerinin 

“Bazen” gerçekleştiğini ifade etmektedirler. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin 

“Ailem bitirdiğim ödevleri imzalar.” ifadesi için de benzer cevaplar verdikleri 
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görülmektedir. ”Seyrek” olarak ailelerinin bitirdikleri ödevleri imzaladıklarını 

belirtmişlerdir. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri “Ailem ödevimi kontrol eder.” 

ifadesi için “Sıklıkla” cevabını vermişlerdir. Velilerin çocuklarının ödevlerini kontrol 

ettiği ifade edilebilir. “Ödev yapmak ailemle daha çok zaman geçirmemi sağlar.” 

ifadesinde de öğrencilerin sınıf düzeylerine göre görüşleri arasında bir fark 

görülmemektedir. Her iki sınıfın öğrencileri de bunun “Bazen” gerçekleştiğini 

düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ödevlerini yapmak için ev olanaklarıyla 

ilgili görüşleri Tablo 4.82. de verilmiştir. 

Tablo 4.82. Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ödevlerini Yapmak İçin Ev 

Olanaklarıyla İlgili Görüşleri 

 

İFADELER 

 

Grup 

 

N 

 

X  

 

ss 

 

Gerçekleşme 

sıklığı 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

447 4,15 1,15 Sıklıkla Ödevlerimi yapmak için 

evimizde uygun ortam var. 

Beşinci sınıf 

öğrencisi 

493 4,12 1,11 Sıklıkla 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

445 4,67 0,82 Her zaman Ödevlerimi yapmak için gerekli 

materyallere sahibim (makas, 

kâğıt, yapıştırıcı, cetvel, kaynak 

kitap vs.). 

Beşinci sınıf 

öğrencisi 

492 4,61 0,89 Her zaman 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

435 4,07 1,30 Sıklıkla 
Ödevlerimi yaparken evimizdeki 

televizyon, bilgisayar gibi araçlar 

kapalıdır. 
Beşinci sınıf 

öğrencisi 

475 3,99 1,31 Sıklıkla 

Tablodaki verilere göre öğrenciler ödevlerini yapmak için evlerinde uygun ortamın 

“Sıklıkla” mevcut olduğunu belirtmektedirler. Ortam konusunda dördüncü ve beşinci 

sınıf öğrencilerinin görüşleri arasında bir fark yoktur. Öğrenciler ödevlerini yapmak için 

gerekli materyallere “Her zaman” olduklarını belirtmektedirler. “Ödevlerimi yaparken 
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evimizdeki televizyon, bilgisayar gibi araçlar kapalıdır.” ifadesine dördüncü ve beşinci 

sınıf öğrencilerinin katılım düzeyi “Sıklıkla” şeklindedir. 

Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin öğrenci-ödev etkileşiminde 

öğretmenlerin rolü hakkındaki görüşleri Tablo 4.83. te verilmiştir. 

Tablo 4.83. Öğrenci Ödev Etkileşiminde Öğretmenlerin Rolü 

İFADELER Grup N X  ss Gerçekleşme 

sıklığı 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

440 3,17 1,37 Bazen Öğretmenim çalışma ve ders 

kitabı haricindeki kitaplardan da 

ödev verir. Beşinci sınıf 

öğrencisi 

491 3,07 1,38 Bazen 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

441 4,51 0,96 Her zaman 

Öğretmenim ödevlerimdeki 

yanlışlarımın düzeltilmesini sağlar. Beşinci sınıf 

öğrencisi 

487 4,52 0,90 Her zaman 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

442 3,22 1,30 Bazen 

Öğretmenim ödevlerle ilgili olarak 

bizleri ödüllendirir. Beşinci sınıf 

öğrencisi 

483 3,12 1,29 Bazen 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

438 3,75 1,37 Sıklıkla 

Öğretmenim ödevleri notla 

değerlendirir. Beşinci sınıf 

öğrencisi 

485 3,77 1,33 Sıklıkla 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

438 3,18 1,41 Bazen 

Ödevler için öğretmenlerimle 

birlikte planlama yaparız. Beşinci sınıf 

öğrencisi 

490 3,21 1,40 Bazen 

Tabloya göre dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin “Öğretmenim çalışma ve ders 

kitabı haricindeki kitaplardan da ödev verir.” ifadesine katılım düzeyleri “Bazen” 

şeklindedir. Öğrenciler ödevlerindeki yanlışlıkların öğretmenleri tarafından düzeltildiği 

konusunda hem fikirdirler. Öğretmenlerinin, ödevlerini yaparken yapmış oldukları 



 90 

yanlışlıkları “Her zaman” düzeltilmesini sağladığını belirtmişlerdir. Dördüncü ve 

beşinci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin ödevlerle ilgili olarak kendilerini “Bazen” 

ödüllendirdiğinden bahsetmişlerdir. Ödevlerin notla değerlendirilmesi konusunda 

dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri öğretmenlerinin “Sıklıkla” ödevlerini 

ödüllendirdiği konusunda görüş birliği içindedirler. Öğrenciler ödevleri için 

öğretmenleriyle planlama yapma konusunda, bunun “Bazen” gerçekleştiğini ifade 

etmektedirler. 

Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ödev davranışlarıyla ilgili görüşleri 

Tablo 4.84.te verilmiştir. 

Tablo 4.84. Öğrencilerin Ödev Davranışları 

 

İFADELER 

 

Grup 

 

n 

 

X  

 

ss 

 

Gerçekleşme

sıklığı 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

447 4,79 0,55 Her zaman Ödevlerimi düzenli yaparım.  

Beşinci sınıf 

öğrencisi 

494 4,65 0,68 Her zaman 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

442 4,07 1,35 Sıklıkla 

Ödevlerimi bitirmeden oyun 

oynamaya başlamam.  Beşinci sınıf 

öğrencisi 

490 4,16 1,29 Sıklıkla 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

447 2,25 1,16 Bazen 

Ödevlerimi yetiştiremediğim 

zamanlar olur. Beşinci sınıf 

öğrencisi 

490 2,19 1,05 Bazen 

Tablodaki verilere göre dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri ödevlerini “Her zaman” 

düzenli olarak yaptıklarını ifade etmektedirler. “Ödevlerimi bitirmeden oyun oynamaya 

başlamam.” ifadesine de dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin katılım düzeyleri 

“Sıklıkla” şeklindedir. Öğrenciler ödevlerini “Bazen” yetiştiremediklerini 

belirtmektedirler. 
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Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ödevlere verilen destek konusundaki 

görüşleri Tablo 4.85.te verilmiştir. 

Tablo 4.85. Öğrencilere Göre Ödevlere Verilen Destek  

 

İFADELER 

 

Grup 

 

N 

 

X  

 

SS 

 

Gerçekleşme 

sıklığı 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

445 3.40 1.34 Sıklıkla  Alıştırma ödevlerinde ilk 

problemi/soruyu ailemle birlikte 

çözeriz. Beşinci sınıf 

öğrencisi 

488 3.34 1.33 Bazen 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

440 1.08 0.39 Hiç 

Ödevlerimi benim yerine ailem 

yapar. Beşinci sınıf 

öğrencisi 

485 1.13 0.53 Hiç 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

444 2.53 2.63 Bazen 
Ödevlerim için ailem dışındaki 

başka insanların yardımına ihtiyaç 

duyarım.  
Beşinci sınıf 

öğrencisi 

494 2.48 1.26 Bazen 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

445 2.52 1.17 Bazen 
Ödev yapmak için arkadaşlarımın 

evine giderim ya da arkadaşlarım 

bize gelirler.  
Beşinci sınıf 

öğrencisi 

488 2.74 1.19 Bazen 

Tablodaki verilere göre dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri arasında “Alıştırma 

ödevlerinde ilk problemi/soruyu ailemle birlikte çözeriz.” ifadesinde görüş farklılığı 

olduğu göze çarpmaktadır. Dördüncü sınıf öğrencileri “Sıklıkla” ilk problemi/soruyu 

aileleriyle birlikte çözdüklerini belirtirken, beşinci sınıf öğrencileri bunu “Bazen” 

yaptıklarını ifade etmişlerdir. Gerek dördüncü sınıf öğrencileri gerekse beşinci sınıf 

öğrencileri “Ödevlerimi benim yerime ailem yapar.” ifadesine “Hiç” 

katılmamaktadırlar. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri ödevlerini yapmak için 

aileleri dışındaki başka insanların yardımına “Bazen” ihtiyaç duyduklarını 

belirtmişlerdir. Öğrenciler ödev yapmak için arkadaşlarının evlerine gitme ya da 
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arkadaşlarının kendilerine gelmesi konusunda görüş birliği içerisindedirler. Her iki 

grubun katılımı “Bazen” düzeyindedir.  

Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ödevlerle kendilerinin sosyal yaşantıları 

arasındaki ilişki hakkındaki görüşleri Tablo 4.86. da verilmiştir. 

Tablo 4.86. Ödevlerle Öğrencilerin Sosyal Yaşantısı Arasındaki İlişki 

 

İFADELER 

 

Grup 

 

n 

 

X  

 

ss 

 

Gerçekleşme 

sıklığı 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

442 2.71 1.24 Bazen Ödevlerim nedeniyle yeterince 

oyun oynamıyorum. 

Beşinci sınıf 

öğrencisi 

480 2.50 1.19 Bazen 

Dördüncü 

sınıf öğrencisi

439 2.36 1.21 Seyrek 
Ödevler sosyal ve sportif 

etkinlikler için bana zaman 

bırakmamaktadır. 
Beşinci sınıf 

öğrencisi 

482 2.30 1.19 Seyrek 

Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri “Ödevlerim nedeniyle yeterince oyun 

oynamıyorum.” ifadesine “Bazen” düzeyinde cevap vermişlerdir. Öğrenciler “Ödevler, 

sosyal ve sportif etkinlikler için bana zaman bırakmamaktadır.” ifadesi için “Seyrek” 

şeklinde cevap vermişlerdir. 

Öğrenci ve velilerin ödevlerle ilgili durumlar hakkındaki görüşleri Tablo 4.87.de 

verilmiştir. 
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Tablo 4.87. Öğrenci ve Velilerin Ödevlerle İlgili Durumlar Hakkındaki Görüşleri 

İFADELER Grup n X  ss Gerçekleşme 

sıklığı 

Öğrenci  944 4,14 1,13 Sıklıkla Ailem, günlük olarak verilen 

ödevlerimi bana sorar. /Çocuğuma 

günlük olarak verilen ödevlerini 

kendisine sorarım. 

Veli 958 4,18 1,10 Sıklıkla 

Öğrenci  947 4,52 1,01 Her zaman Ödevlerimi yapmak için evimizde 

uygun ortam var. /Çocuğuma ödevleri 

yapması için uygun ortam hazırlarım. 
Veli 956 4,36 1,10 Her zaman 

Öğrenci  942 4,64 0,86 Her zaman Ödevlerimi yapmak için gerekli 

materyallere sahibim. /Çocuğuma 

ödevlerini yapması için gerekli 

materyalleri sağlarım. 

Veli 957 4,55 0,92 Her zaman 

Öğrenci  938 3,37 1,33 Bazen Alıştırma ödevlerinde ilk 

problemi/soruyu ailemle birlikte 

çözeriz. /Gerekirse alıştırma 

ödevlerinde ilk problemi/soruyu 

birlikte çözeriz. 

Veli 947 3,54 1,17 Sıklıkla 

Öğrenci  945 3,76 1,33 Sıklıkla  Ailem öğretmenim ödevleri kontrol 

edip etmediğini sorar. /Öğretmenin 

ödevleri kontrol edip etmediğini takip 

ederim. 

Veli 950 3,69 1,26 Sıklıkla 

Öğrenci  946 4,72 0,62 Her zaman Ödevlerimi düzenli yaparım. 

/Çocuğum ödevlerini düzenli yapar. Veli 956 4,52 0,81 Her zaman 

Öğrenci  923 3,29 1,37 Bazen Ödev yapmak ailemle daha çok 

zaman geçirmemi sağlıyor. /Ödevler 

çocuğumla daha çok vakit geçirmemi 

sağlar. 

Veli 936 3,06 1,29 Bazen 

Öğrenci  930 1,10 0,47 Hiç Ödevlerimi benim yerime ailem 

yapar. /Çocuğumun ödevlerini 

yaptığım olur. 

Veli 944 1,65 0,95 Hiç 
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Öğrenci  936 3,11 1,32 Bazen Öğretmenim çalışma ve ders kitabı 

haricindeki kitaplardan ödev verir. 

/Öğretmen çocuğuma çalışma ve ders 

kitabı haricindeki kitaplardan da ödev 

verir. 

Veli 936 3,06 1,29 Bazen 

Öğrenci  938 2,63 1,18 Bazen Ödev yapmak için arkadaşlarımın 

evine giderim ya da arkadaşlarım bize 

gelirler. /Çocuğum arkadaşlarıyla 

ödev yapar. 

Veli 949 2,66 1,06 Bazen 

Öğrenci  930 3,17 1,30 Bazen Ailem ödevlerle ilgili olarak beni 

ödüllendirir. /Çocuğumu yaptığı 

ödevler için ödüllendiririm. 

Veli 950 2,88 1,18 Bazen 

Öğrenci 933 4,52 0,92 Her zaman Öğretmenim ödevlerimdeki 

yanlışlıkların düzeltilmesini sağlar. 

/Öğretmen çocukların yaptığı 

ödevlerdeki yanlışlıkların 

düzeltilmesini sağlar. 

Veli 947 4,34 0,97 Her zaman 

Öğrenci 943 2,50 2,02 Bazen Ödevlerim için ailem dışında başka 

insanların yardımına ihtiyaç duyarım. 

/Çocuğum ödevleri için başka 

insanların yardımına ihtiyaç duyarım. 

Veli 959 2,05 1,03 Seyrek 

Öğrenci 942 2,22 1,10 Seyrek Ödevlerimi yetiştiremediğim 

zamanlar olur. /Çocuğumun 

ödevlerini yetiştirmediği zamanlar 

olur 

Veli 956 2,00 0,90 Seyrek 

Öğrenci 914 4,03 1,30 Sıklıkla Ödevlerimi yaparken evimizdeki 

televizyon, bilgisayar gibi araçlar 

kapalıdır. /Çocuğum ödev yaparken 

evdeki televizyon, bilgisayar gibi 

araçlar kapalıdır. 

Veli 951 3,91 1,19 Sıklıkla 

 



 95

Tabloda öğrenci ve velilerin ödevlerle ilgili durumlar hakkındaki görüşleri içerisinde 

öğrenciler “Ailem günlük olarak verilen ödevlerimi bana sorar.” veliler ise “Çocuğuma 

günlük olarak verilen ödevlerini kendisine sorarım.” ifadelerine öğrenci ve velilerin 

katılım düzeyleri “Sıklıkla” şeklindedir. Öğrencilerin ödevlerini yapabilmesi için 

evlerinde uygun ortam bulunup bulanmadığı konusunda öğrenciler ve veliler “Her 

zaman” bunun sağlandığını verdikleri cevaplarla göstermişlerdir. 

Öğrenci ve veliler ödevler yapmak için gerekli materyallere sahip olma açısından da 

görüş birliği içerisindedirler. “Her zaman” bunlara sahip olduklarını belirtmişlerdir. 

Öğrenciler “Alıştırma ödevlerinde ilk problemi/soruyu ailemle birlikte çözeriz” 

ifadesine ( X =3,37) “Bazen” şeklinde cevap verirlerken, velilerin “ilk problemi/soruyu 

birlikte çözeriz.” ifadesine ( X =3,54), “Sıklıkla” şeklinde cevap verdikleri 

görülmektedir. 

Öğrenciler “Ailem öğretmenimin ödevleri kontrol edip etmediğini sorar” ifadesine 

( X =3,37), “Bazen” şeklinde cevap verirlerken, veliler ise “Öğretmenin ödevleri kontrol 

edip etmediğini takip ederim” ifadesine ( X =3,69) “Sıklıkla” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. 

Gerek öğrenciler gerekse veliler ödevlerin öğrenciler tarafından düzenli olarak yapıldığı 

fikrine sahiptirler. Her iki grubun katılım düzeyi “Her zaman” şeklindedir. Öğrenciler 

“Ödev yapmak, ailemle daha çok zaman geçirmemi sağlıyor.” ve veliler “Ödevler 

çocuğumla daha çok zaman geçirmemi sağlar.” ifadeleri için iki grubun katılım düzeyi 

“Bazen” şeklinde olmuştur. Ödevlerin veliler tarafından yapıldığı gibi bir düşüncenin 

öğrenci ve veliler tarafından kabul görmediği verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır.  

Öğretmenlerin çalışma ve ders kitabı dışındaki kitaplardan ödev vermeleri konusunda 

öğrencilerin katılımı öğrenci ( X =3,11), veliler ise ( X =3,06) her iki grup da bunun 

“Bazen” gerçekleştiğini belirtmektedirler. 

Öğrenciler “Ödev yapmak için arkadaşlarımın evine giderim ya da arkadaşlarım bize 

gelirler.” ve veliler “Çocuğum arkadaşlarıyla birlikte ödev yapar.” ifadelerinin 

gerçekleşme sıklığı olarak “Bazen” şeklinde görüş bildirmişlerdir.  
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Ödevlerle ilgili olarak öğrencilerin aileleri tarafından ödüllendirilmeleri konusunda 

öğrencilerin katılım düzeyi ( X =3,17), veliler ( X =2,88) her iki grup bunun “Bazen” 

gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. 

Ödevleri yaparken aile dışında başka insanların yardımına ihtiyaç duyup duymama 

konusunda öğrenciler ( X =2,50) “Bazen” veliler ( X =2,05) “Seyrek” olarak ihtiyaç 

duyulduğunu belirtmişlerdir. 

Öğrenciler “Ödevlerimi yetiştiremediğim zamanlar olur.” veliler ise “Çocuğumun 

ödevlerini yetiştiremediği zamanlar olur” ifadesine öğrenci ve velilerin katılım düzeyi 

“Seyrek” şeklindedir. 

Öğrenciler ve veliler, öğrencilerin ödevlerini yaparken, evdeki televizyon, bilgisayar 

gibi araçların “Sıklıkla” kapalı olduğu konusunda görüş birliği içerisindedirler.  

Velilerin ödevlerle ilgili görüşleri Tablo 4.88. de verilmiştir. 

Tablo 4.88. Velilerin Ödevlerle İlgili Görüşleri 

H
er 

S
ık

lık
la 

B
azen

 

S
eyrek

  

H
iç 

n X  ss  

f f f f f    Gerçekleşme 
sıklığı 

 

ÖLÇÜTLER 

% % % % %     

Ödevlerini yapmak 

çocuğumun birinci 

sorumluluğudur. 

723 

75,9 

139

14,6

59 

6,2 

20 

2,1 

12 

1,3 

953 4,62 0,79 Her zaman 

Çocuğum ödevlerini 

kendi başına yapar. 

397 

42,2 

349

37,1

152

16,2

29 

3,1 

14 

1,5 

941 4,15 0,90 Sıklıkla 

Öğretmen ödevleri notla 

değerlendirir. 

328 

35,2 

187

20,1

228

24,5

101

10,8

87 

9,3 

931 3,20 1,24 Bazen 
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Ödevler için çocuğumla 

beraber planlama 

yaparız. 

185

19,8

185

19,8

296

31,7

170

18,2

97 

10,4

933 3,20 1,24 Bazen 

Öğretmen verdiği 

ödevleri düzenli olarak 

kontrol eder. 

557

59,2

243

25,8

98 

10,4

32 

3,4 

11 

1,2 

941 4,38 0,88 Her zaman 

Ödevler çocuğuma 

sosyal ve sportif 

etkinlikler için zaman 

bırakmamaktadır. 

60 

6,4 

72 

7,7 

240

25,8

235

25,2

324

34,8

931 2,26 1,19 Seyrek 

Çocuğumun ödevlerini 

yapmaya başlamasını ve 

bitirmesini gözlemlerim. 

434

45,5

233

24,4

166

17,4

82 

8,6 

38 

4,0 

953 3,99 1,15 Sıklıkla 

Çocuğumun yaptığı 

ödevdeki yanlışlıkları 

beraber düzeltiriz. 

278

29,4

212

22,4

272

28,7

123

13,0

62 

6,5 

947 3,55 1,22 Sıklıkla  

Çocuğumun ödevlerle 

ilgili sorunlarını 

öğretmenleriyle 

paylaşırım. 

293

30,8

166

17,5

215

22,6

165

17,4

111

11,7

950 3,38 1,38 Bazen 

Çocuğumu ödevleri için 

överim.  

278

29,3

209

22,0

237

25,0

120

12,7

104

11,0

948 3,46 1,32 Sıklıkla 

Çocuğumun okuma 

ödevlerini dinlerim. 

332

34,8

202

21,2

262

27,5

102

10,7

56 

5,9 

954 3,68 1,21 Sıklıkla  

Veliler, “Ödevlerini yapmak çocuğumun birinci sorumluluğudur.” ifadesine ( X =4,62), 

“Her zaman” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Araştırmaya katılan veliler “Çocuğum 

ödevlerini kendi başına yapar” ifadesine ( X =4,15) “Sıklıkla” çocuklarının ödevlerini 

kendi başlarına yaptığını belirtmişlerdir. 
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Veliler, “Öğretmen ödevleri notla değerlendirir.” ifadesine ( X =3,20) “Bazen” 

gerçekleştiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. “Ödevler için çocuğumla birlikte 

planlama yaparız.” ifadesine velilerin katılımı ( X =3,20), “Bazen” düzeyindedir. 

Veliler, “Öğretmen verdiği ödevleri düzenli olarak kontrol eder.” ifadesine ( X =4,38), 

“Her zaman” gerçekleşen bir faaliyet olarak görmektedirler. Veliler, ödevlerin 

çocuklarına sosyal ve sportif etkinlikler için zaman bırakmadığı düşüncesine pek itibar 

etmemektedirler. Veliler, bunun ( X =2,29) “Seyrek” olarak gerçekleştiği 

düşüncesindedirler. 

Veliler, çocuklarının ödevlerini yapmaya başlamalarını ve bitirmelerini gözlemlemeyi 

( X =3,99) “Sıklıkla” gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Veliler, kendilerinin 

yapmamaları beklenen çocukların ödevlerindeki yanlışlıkların düzeltilmesi konusunda 

bunu “Sıklıkla” yaptıklarını belirtmişlerdir ( X =3,55). 

Araştırmaya katılan veliler, “Çocuğumun ödevlerle ilgili sorunlarını öğretmenleriyle 

paylaşırım.” ifadesine ( X =3,38) “Bazen” düzeyinde katılmaktadırlar. Veliler “Sıklıkla 

”çocuklarını yaptıkları ödevler için övdüklerini ifade etmişlerdir ( X =3,46). 

Veliler çocuklarının okuma ödevlerini de “Sıklıkla” dinlediklerini iddia etmektedirler 

( X =3,68). 

Öğretmen ve velilerin Ödevlerle İlgili görüşleri Tablo 4.89. da verilmiştir. 
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Tablo 4.89. Öğretmen ve Velilerin Ödevlerle İlgili Durumlar Hakkındaki 

Görüşleri 

 

İFADELER 

 

Grup 

 

n 

 

X  

 

ss 

 

Gerçekleşme 

sıklığı 

Öğretmen 1195 2,74 0,84 Bazen Verdiğim ödevler için 

öğrencilerin internet kullanması 

gerekir./Çocuğumun ödevleri 

için internette araştırma yapması 

gerekir. 

Veli 953 3,32 0,95 Bazen 

Öğretmen 1180 3,80 1,07 Sıklıkla  Veliler ödevleri kontrol etmemi 

dikkate alırlar./Öğretmenin 

ödevleri kontrol edip etmediğini 

takip ederim. 

Veli 950 3,69 1,26 Sıklıkla 

Öğretmen 1191 4,02 0,93 Sıklıkla Velilere çocuklarına ev ödevleri 

konusunda nasıl yardımcı 

olabilecekleri hakkında bilgi 

veririm./Çocuğumun ödevleri için 

nasıl yardımcı olabileceğim 

konusunda öğretmen beni 

bilgilendirir. 

Veli 934 3,48 1,35 Sıklıkla 

Öğretmen 1191 2,92 1,33 Bazen Velilerden çocuklarının biten 

ödevlerini imzalamalarını 

isterim./Öğretmen çocuğumun 

biten ödevlerini kontrol ettiğime 

dair imzalamamı ister. 

Veli 941 2,62 1,47 Bazen 

Tablo da öğretmen ve velilerin ödevlerle ilgili durumlar hakkındaki görüşler içerisinde 

çocukların ödevlerini yaparken internet kullanma ihtiyacı konusunda öğretmen ve veli 

görüşlerinin birbirleriyle tutarlı olduğu dikkat çekmektedir. Her iki grup da ödevler için 

“Bazen” internet kullanımına ihtiyaç duyulduğunu düşünmektedirler. Öğretmenlerin 

“Veliler ödevleri kontrol etmemi dikkate alırlar.” Velilerin ise “Öğretmenin ödevleri 
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kontrol edip etmediğini takip ederim.” ifadelerine katılım düzeyleri “Sıklıkla” 

şeklindedir. 

Öğretmenler “Velilere çocuklarına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgi 

veririm.”, veliler ise “Çocuğumun ödevleri için nasıl yardımcı olabileceğim konusunda 

öğretmen beni bilgilendirir.” ifadeleri için “Sıklıkla” bunun yapıldığı yönünde görüş 

bildirmişlerdir. 

Öğretmenler “Velilerden çocuklarının biten ödevlerini imzalamalarını isterim”, veliler 

“Öğretmen çocuğumun biten ödevlerini kontrol ettiğime dair imzalamamı ister.” 

ifadeleri için bunun “Bazen” gerçekleştirildiğini belirtmektedirler. 

Öğretmen ve öğrencilerin ödev uygulamalarıyla ilgili görüşleri Tablo 4.90. da 

verilmiştir. 

Tablo 4.90. Öğretmen ve Öğrencilerin Ödev Uygulamalarıyla İlgili Görüşleri 

 
İFADELER 

 
Grup 

 
N 

 
X  

 
SS 

Gerçekleşme 
sıklığı 

Öğretmen 1173 3,30 0,87 Bazen Ödevlerin planlanmasında 
öğrenci görüşü alırım./Ödevler 
için öğretmenimizle birlikte 
planlama yaparız. Öğrenci 933 3,20 1,40 Bazen 

Öğretmen 1173 4,24 0,76 Her zaman Ödevleri değerlendirerek 
öğrencilere geri bildirim 
sağlarım./Öğretmenim 
ödevlerimdeki yanlışlıkların 
düzeltilmesin sağlar. 

Öğrenci 933 4,52 0,92 Her zaman 

Öğretmen 1176 3,66 1,22 Sıklıkla 
Çalışma kitapları dışında ödev için 
başka kitaplar da 
kullanırım./Öğretmenim çalışma 
ve ders kitabı haricindeki 
kitaplardan da ödev verir. 

Öğrenci 936 3,11 1,32 Bazen 

Tabloya göre öğretmenlerin “Ödevlerin planlanmasında öğrenci görüşü alırım.” 

ifadesine ve öğrencilerin “Ödevler için öğretmenimizle birlikte planlama yaparız” 

ifadesine katılımları “Bazen” düzeyinde olmuştur. Öğretmenler, “Ödevleri 

değerlendirerek öğrencilere geri bildirim sağlarım.” öğrenciler ise “Öğretmenim 
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ödevlerimdeki yanlışlıkların düzeltilmesini sağlar.” ifadeleri için bunun “Her zaman” 

gerçekleştiğini belirtmişlerdir.  

Öğretmenler, “Çalışma kitapları dışında ödev için başka kitaplar da kullanırım” 

ifadesine ( X =3,66), “Sıklıkla” şeklinde cevap verirlerken, öğrenciler “Öğretmenim 

çalışma ve ders kitabı haricindeki kitaplardan da ödev verir.” ifadesi için “Bazen” 

şeklinde cevap vermişlerdir. 

Öğretmenlerin Ödevlerle İlgili Yaşadıkları Sorunlar Hakkındaki Görüşleri 

Öğretmenlerin ödevlerle ilgili yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri kodlanarak 

frekanslarıyla birlikte aşağıda verilmiştir. Öğretmenlerin ödevlerle ilgili yaşadıkları 

sorunların başında velilerin ilgisizliği gelmektedir (n=209). Çevre şartları nedeniyle 

öğrencilerin araç, gereç ve kaynaklara ulaşmadaki sıkıntılarını sorun olarak 

değerlendiren öğretmenlerin sayısı az değildir (n=185). Öğretmenlerin frekans 

yoğunluğu açısından sorun olarak değerlendirdikleri diğer bir konu; öğrencilerin 

özensiz ödev yapmalarıdır (n=169). Bazı ödevlerin özellikle de araştırma ödevlerinin, 

anne, baba ya da başka birileri tarafından yapılması öğretmenlerin yoğun olarak 

belirttikleri diğer bir sorundur (n=135). Öğretmenler, ders kitaplarını ödev konusunda 

yetersiz bulmaktadırlar. Bunu dile getiren öğretmen sayısı (n=112) dir.  

Öğretmenler öğrenciler tarafından yapılmayan ödevlerin sınıfta birlikte yapılmasının 

uzun zaman alması konusu üzerinde de durmaktadırlar (n=68). Bir kısım, öğretmen 

velilerin ilgisizliğinden şikâyetçi durumundayken bir kısım öğretmen de velilerin eğitim 

seviyelerinin düşük olması nedeniyle istemelerine rağmen çocuklarına yardımcı 

olamadıklarını belirtmektedirler (n=57). Araştırma ödevlerinde öğrencilerin sıkıntı 

çekmeleri öğretmenler tarafından belirtilen diğer bir sorundur (n=55). Öğretmenler, 

internetten direkt olarak indirilen materyallerin ödev olarak sınıfa getirilmesini bir sorun 

olarak görmektedirler (n=33). Sınıf mevcutlarının kalabalık olması bu bölümde de 

öğretmenlerin dile getirdikleri diğer bir sorundur (n=27). Öğrencilerin ödevlerini 

zamanında yapmaması, öğretmenler tarafından sorun olarak değerlendirilmiştir (n=22). 

Öğretmenlerin ödevlerle ilgili karşılaştıkları diğer bir sorunun kaynağı velilerdir. 

Onların zaman zaman öğrencilere verilen ödevleri az olarak değerlendirip, 

öğretmenlerden daha fazla ödev vermelerini istemeleri bunun sebebidir (n=21).  
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 n 

Velilerin ilgisizliği  209 

Çevre şartları, nedeniyle öğrencilerin araç-gereç ve kaynaklara ulaşmadaki sıkıntılar  185 

Öğrencilerin özensiz ödev yapmaları 169 

Bazı ödevlerin, özellikle de araştırma ödevlerinin anne baba ya da başka birileri 

tarafından yapılması 

135 

Ders kitaplarının ödev konusu açısından yetersiz olması 112 

Yapılmayan ödevlerin sınıfta birlikte yapılmasının uzun zaman alıyor olması 68 

Velilerin eğitim seviyelerinin düşük olması nedeniyle istemelerine rağmen öğrencilere 

yardımcı olamamaları  

57 

Araştırma gerektiren ödevlerde öğrencilerin zorluk çekmesi  55 

Direkt olarak internetten ödev indirilmesi 33 

Sınıf mevcutlarının kalabalık olması 27 

Ödevlerin zamanında yapılmaması 22 

Velilerin öğretmenlerden çok ödev vermelerini istemeleri 21 

Ders için gerekli araç-gereçlerin maddi olanaksızlıklar nedeniyle alınamıyor (özellikle 

proje ve performans) olması 

17 

Ödevlerin tam yapılmaması 15 

Öğrenci seviyelerinin farklı olması nedeniyle her öğrenciye ayrı ödev verilmek zorunda 

kalınması 

13 

Öğrencilerin çeşitli işlerde çalışmaları 13 

Proje ve performans ödevlerinin öğrencileri olumsuz etkilemesi, zorlaması, bunun 

onlara bir şey kazandırmaması 

11 

Kitaplarda yeterli ödev konusu bulunmamasından dolayı ödevlerin fotokopi ile 

çoğaltılmasında yaşanan zaman ve israf sorunu 

9 

Grup ödevlerinin yaşanılan yerin özelliği nedeniyle amacına ulaşamaması 8 

Çalışma kitaplarında ödev için ayrılan yerlerin yetersiz olması 8 

Okuma ve anlatım ödevlerinde sıkıntı  7 

Ailelerin öğrencilere sorumluluk vermemeleri ( öğrencilerin de bu konuda çaba 

göstermemeleri ) ve bu bilinci aşılayamamaları  

5 

Merkezde olmayan okulların kaynak vb. sorunlarının bulunması 4 

Öğrenci seviyesinin düşük olması 3 

Puantaj ve değerlendirme cetvelleri çok karışık olduğu için ödev uygulamalarını 

olumsuz etkilemesi 

2 
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Proje ödevlerinin sunumunun çok zaman alması öğrencilerin ilgilerini dağıtıyor olması 2 

Grup ödevlerinde bazı öğrencilerin pasif kalması 2 

Her ödevle ilgili yönerge ve değerlendirme ölçeği hazırlanmak yorucu ve masraflı 

olması 

1 

Geri bildirim için yeterli süre olmaması 1 

Yetişmeyen konuların ödev olarak verilmek zorunda kalınması 1 

Öğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşımla Hazırlanan İlköğretim Programlarının 

Ödev Uygulamalarını Nasıl Etkilediği Konusundaki Görüşleri 

Öğretmenlerin “Yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan ilköğretim programları ödev 

uygulamalarınızı nasıl etkiledi”? sorusuna verdikleri cevaplar kodlanarak frekanslarıyla 

birlikte aşağıda verilmiştir. Öğretmenler içinde yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan 

ilköğretim programlarının ödev uygulamalarını olumlu yönde etkilediğini düşünenlerin 

sayısının önemli bir yekûn oluşturduğu göze çarpmaktadır (n=188). Yapılandırmacı 

yaklaşımla hazırlanan ilköğretim programlarının öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye 

yönelttiğini düşünen öğretmenlerin sayısı bir hayli fazladır (n=100). Bu iki olumlu 

yöndeki görüşten sonra öğretmenlerin frekans yoğunluğu açısından üçüncü sırada 

belirtikleri konu, yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan programların getirdiği ödev 

uygulamalarını kırsal kesimde ve şehir varoşlarında uygulamanın getirdiği sıkıntılardır 

(n=71). 

Öğretmenlere göre bu yaklaşım öğrencilerin daha aktif ve yaratıcı olmalarını 

sağlamaktadır (n=47). Ödevlerin, öğrenmeyi daha pekiştirdiğini ifade eden 

öğretmenlerin sayısı (n=33) olarak saptanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan 

programların ödev uygulamalarında bir değişikliğe yol açmadığını düşünen 

öğretmenlerin sayısı da az değildir (n=29). Bu yaklaşım sayesinde velilerin eskiye 

oranla ödevlerle daha ilgili olduklarını belirten öğretmenler (n=29) kişidir. Öğrencilerin 

ödevlere karşı isteklerinin arttığını ve isteyerek ve zevkle ödev yaptıklarını belirten 

öğretmenlerin sayısı da küçümsenmeyecek sayıdadır (n=27). Öğretmenler ödevleri 

yapmanın eskiye oranla daha eğlendirici olduğunu belirtmektedirler (n=26). Ödev 

uygulamalarının yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağladığı (n=22) öğretmenler tarafından 

belirtilen diğer bir görüştür. 
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Yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan ilköğretim programlarının grup ödevlerini 

artırdığını belirten öğretmenlerin sayısı (n=20) dir.  

 n 
Olumlu etkiledi.  188 

Bu yaklaşım öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye yönlendiriyor.  100 

Yapılandırmacı yaklaşımdaki ödev uygulamaları yerleşim yerinin özelliği nedeniyle 
sıkıntılı. 

71 

Bu yaklaşım öğrenci merkezli olduğu için öğrencilerin daha aktif olmalarını, yaratıcı 
güçlerini ortaya çıkarmasını sağladı.  

47 

Ödevler öğrenmeyi daha pekiştirici oldu. 33 

Çok fazla etkilemedi.  29 

Aileler, eskiden ödevlerle ilgisiz iken şimdi daha çok ilgili oldular. 29 

Öğrencilerin ödev konusundaki istekleri arttı, isteyerek ve zevkle ödev yapıyorlar.  27 

Ödevler artık eğlendirici oldu. 26 

Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağladı, öğrenme daha kalıcı oluyor. 22 

Grup çalışmaları arttı ve önem kazandı. 20 

Öğrenciler kendilerini ifade edebilmeyi öğrendiler, merak ve özgüvenleri arttı. 20 

Öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenmeye yöneldiler. 17 

Öğretmen ödev verebilmek için kaynak araştırma ihtiyacı içerisine girdi. 16 

Ödevler günlük hayatla ilişki oldu. 16 

Öğrencileri ezberden uzaklaştırdı. 12 

Alternatif ödevler ortaya çıktı. 10 

Öğretmene kolaylık sağladı. 9 

Bu program, sınıf mevcudu az, fiziki donanımı çok iyi okullara göre hazırlanmıştır. 
Bu nedenle uygulanabilmesi çok zordur.  

9 

Ek kaynaklara daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı. 7 

Öğrenciler kendi başlarına ödev yapabiliyorlar. 6 

Ödev miktarı azaldı. 6 

Klasik ödev uygulamaları, yerini daha sağlıklı, kontrol edilebilir, takibi kolay 
ödevlere bıraktı.  

6 

Proje ödevleri fazla zaman alıyor, öğrenci seviyesinin üzerinde, onları çok sıkıyor. 5 

Öğrencilerin sosyalleşmelerine yardımcı oluyor.  5 

Öğrencilerin bir sonraki derse hazırlıklı gelmelerini sağladı. 5 

Ödevlerde grup çalışması ağırlık kazandı. 5 

Ödevler zorlaştı, öğrenciler ödev yapmakta zorlanıyorlar. 5 

Performans ödevlerini ve sunumları sınıfta yapmak çok zaman alıyor, çok zor oluyor. 5 

Öğrenciler ödev kaynaklarına erişme yolunu öğreniyorlar, bilgiye kendileri 
ulaşıyorlar. 

4 

Diğer disiplinlerle ilişkilendirme açısından yararlı oldu. 4 

Araştırma ödevleri internet çıktısı şeklinde yapıldığı için hazırcılığa ve ezberciliğe 
yöneltti. 

4 

Öğrencilere oyun şeklinde ödev verilerek ders ve ödevler eğlenceli hale 
getirilebiliyor. 

3 

Öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinlikler çok fazla olduğu için öğrenciler 
sıkılıyorlar. 

3 
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Öğrenci çalışma kitapları olumsuz etkiliyor. Deftere ödev yapma alışkanlığı kalktı, 
çalışma kitabına sığdırılamadığı için yazıları bozuldu. 

3 

Ödevler kolaylaştı. 3 

Herhangi bir derste öğrenilen bilgilerin transfer yoluyla diğer derslerde de 
kullanılabilmesini sağladı. 

3 

Ev ödevlerini azalttı. 3 

Yaratıcılığı ve düşünmeyi geliştiren ödevler veriliyor. 2 

Öğrencilerin ödev yükü arttı, daha fazla ev ödevi veriliyor.  2 

Öğrencilere daha çok ev ödevi verilmeye başlandı. 2 

Öğrencilerin analiz ve sentez yapabilmelerini sağladı. 2 

Olumlu davranışlar kazandırmak zorlaştı. 2 

Matematik çalışma kitabındaki etkinlikler az ve basit, konuları pekiştirmiyor. 2 

Ders içi etkinlikler öğrenme için yeterli oluyor, çok fazla ev ödevi vermeye gerek 
kalmadı, pekiştirme ödevleri yeterli. 

2 

Ders araç ve gereçleri yetersiz, daha fazla materyal kullanılmalıdır 2 

Çalışma ve ders kitapları beraber işlendiği için çalışma kitapları evde tekrarı ve 
pekiştirmeyi sağladı. 

2 

Çalışma kitaplarında yeterli alıştırma olmadığı için eve ödev veriliyor. 2 

Çalışma kitapları sayesinde öğrenciler daha fazla ve farklı örnekle karşılaşma 
olanağına kavuştular. 

2 

Çalışma kitapları ders ve ödev açısından yararlı oldu. 2 

Bu yaklaşım, etkinliklere daha fazla zaman ayırmayı gerektiriyor bu da müfredat 
açısından zaman sıkıntısı yaratıyor. 

2 

Bu uygulamalarda öğrenciler derslere daha fazla çalışmaktadırlar. 2 

Bu sistemde ödevler etkinlik şeklinde veriliyor, bilgi sağlayan değil, bilgiye götüren 
süreç önemli hâle geldi.  

2 

Zaman sıkıntısı yarattı. 1 

Veli- öğretmen ilişkilerini zayıflatıyor. 1 

Türkçe çalışma kitabındaki bazı etkinlikler öğrenci seviyesinin üstünde  1 

Sadece defterden kitap üzerine geçildi 1 

SBS gibi sınavlarda sorulan bilgi sorularıyla ders kitapları arasında çelişki var. 1 

Proje ödevlerine harcanan süre ve emek çok fazladır. 1 

Öğretmenlere daha fazla görev düşüyor, ödevlerin tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. 1 

Öğrencinin daha az çalışmasına neden oldu. 1 

Öğrencilerin yorum yeteneğini geliştirdi. 1 

Öğrencilerin sorumluluk bilinci arttı, ödevlerini bu bilinçle yapıyorlar. 1 

Öğrencilerin başarı düzeyleri arttı.  1 

Öğrenciler kütüphane ve internetten daha fazla bilgi edinmeye başladılar bu da 
olumlu bir gelişme.  

1 

Ödevlerde, not yaptırımı olmadığı için ödevlerin yapılmasında sıkıntı yaşanmaktadır. 1 

Ödevler, SBS sorularından çok daha kolay olduğu için öğrencileri olumsuz yönde 
etkiliyor. 

1 

Ödevler sıkıcılıktan kurtuldu ama ciddiyeti kalmadı. 1 

Ödevler kesme, yapıştırma ve resme yönelik, öğrenci yorum yapamıyor.  1 

Ödevler daha çok gözleme dayandı. 1 

Ödevin yararı kalmadı. 1 

Ödev miktarı arttı. 1 

Ödev hazırlamaya daha az zaman ayırıyorum. 1 
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Kitaplardaki soru çeşitliliği az ve boşluk doldurma olduğu için öğrencilerin yazılı ve 
sözlü ifade yetenekleri köreliyor.   

1 

Kitaplardaki etkinlik bölümü iyi hazırlandığı için ödeve gerek kalmadı. 1 

Formaliteler arttı. 1 

Çoklu zekâ kuramına uygun ödevler verebiliyor. 1 

Birleştirilmiş sınıflarda yapılandırmacı yaklaşımın uygulanması çok zor. 1 

Başarıyı artırdı. 1 

Aileler çocuklarına verilen ödevleri üstlenerek kendileri yapmaya başladı. 1 

Öğretmenlerin Ödevleri Geliştirmek İçin Neler Yapılacağına Dair Görüşleri 

Öğretmenlerin ödevleri geliştirmek için yaptıkları öneriler kodlanarak frekanslarıyla 

birlikte aşağıda verilmiştir. Öğretmenlerin üzerinde en fazla durdukları konu velilerin 

ödev konusunda bilinçlendirilmeleridir (n=100). Öğretmenlerin ikinci sırada 

vurguladıkları husus çalışma ve ders kitaplarında alıştırmaların, testlerin ve metinlerin 

sayılarının artırılmasıdır (n=86). Öğretmenler ödevlerin öğrencinin seviyesi, ilgi ve 

yeteneğine göre verilmesi üzerinde durmaktadırlar (n=52). Öğretmenler ödevlerin 

geliştirilmesi için ders ve çalışma kitaplarının içerik olarak da zenginleştirilmesi 

konusunda görüş bildirmişlerdir (n=43). Öğretmenler öğrencilere her gün ödev verilip 

kontrol edilmesinin, ödevleri geliştirmenin bir amacı olduğunu düşünmektedirler 

(n=41). Verilen ödevlerin eğlendirici olması gerektiği, öğretmenlerin ödevleri geliştirme 

açısından yararlı gördükleri diğer bir uygulama şeklidir (n=38). Öğretmenler araştırma 

ve incelemeye dayalı ödev verilmesi üzerinde de durmuşlardır (n=37). Öğretmenler 

öğrencilere çok fazla ödev verilip onların ödev yapmaktan bıktırılmamalarını bir strateji 

olarak değerlendirmektedirler (n=36).  

 n 
Veliler ödev konusunda bilinçlendirilmeli.  100 

Çalışma ve ders kitaplarında test, alıştırma ve metinlerin sayısı artırılmalı.  86 

Ödevler, öğrencinin seviyesi, ilgi ve yeteneğine göre olmalıdır. 52 

Ders ve çalışma kitapları içerik olarak zenginleştirilmeli. 43 

Ev ödevleri her gün verilip kontrol edilmeli. 41 

Ödevler daha eğlendirici olmalı. 38 

Araştırmaya, incelemeye dayanan ödevlere ağırlık verilmeli. 37 

Çok fazla ödev verilerek öğrenci bıktırılmamalı.  36 

Ödevler ailenin ve çevrenin şartlarına bağlı olarak verilmeli. 34 

Okullara malzeme desteği sağlanmalı. 30 

Yardımcı kitaplar ve kaynaklar kullanılmalı. 29 

Sınıf mevcutları azaltılmalı. 28 

Kitaplardaki etkinlik sayısı artırılmalı 27 
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Sınıf düzeylerine, ilgilerine uygun, renkli, hayal güçlerini geliştiren,  görselliğe 
dayanan, çok çeşitli ödevler verilmeli  

26 

İnternete erişim artırmalı. 30 

Çalışma kitaplarının sonuna koparmalı çalışma yaprakları eklenebilir 25 

Ödevler günlük hayatla ilişkilendirilmeli yani çocuk bir sorununu çözebilmeli, 
ihtiyacını bu bilgilere dayanarak giderebilmeli. 

23 

Millî Eğitim Bakanlığı ödev kitapçıkları hazırlamalı 21 

Ödevler grup çalışması şeklinde yapılmalı.  20 

Günlük ödevler tekrar ve sınıf içi etkinlikleri pekiştirme niteliğinde olmalı.  19 

Farklı yardımcı eserler kullanılabilmeli 18 

Okulların fiziki şartları iyileştirilmeli.  16 

Öğrencilere seçebilecekleri ödevler verilmeli. 13 

Öğrencilerin evlerinde kitap, bilgisayar vb. kaynaklar bulunmalı, eğitim olanakları 
artırılmalı.  

12 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemi kullanılmalı, bu yöntem ders kitaplarında da 
uygulanmalı. 

12 

Millî Eğitim Bakanlığı internet ortamında öğretmenlere yönelik bir ödev sitesi 
hazırlamalı.  

12 

Öğrenci seviyesine göre ödev verilmeli. 11 

Kitaplarda daha çok alıştırma, örnek ve soru olmalı, soru çeşitliliği ve sayısı 
artırılmalıdır. 

10 

Öğrencilerin okulda ödevlerini yapabileceği etüt ortamları hazırlanmalı. 10 

Türkçe kitaplarındaki metinlerin uzunlukları iyi ayarlanmalıdır (anlam bütünlüğü 
açısından). 

10 

Okul kütüphaneleri geliştirilmeli. 9 

Eğitim programları sadeleştirilmelidir. 8 

Aileler ödev konusunda çocuklarına sorumluluk duygusu aşılamalı.  8 

Çalışma kitapları fasikül şeklinde olmalı 7 

Fotokopi ve kâğıt sıkıntısı olmamalı. 7 

Öğrencilere, merak uyandıran, kendi yorumlarını oluşturabilecekleri özgün ödevler 
verilmeli.   

6 

Öğrencilere kolay ulaşabilecekleri kaynaklar, malzeme sağlanmalı 6 

Öğrenci (sınıf ) seviyelerine uygun ödev kitapları hazırlanmalı, ders ve çalışma 
kitapları öğrenci seviyesine uygun hazırlanmalı 

6 

Konu bitiminde, tekrar amaçlı alıştırma, bulmaca vb. etkinlikler yapılmalı 6 

Ailelerin çocuklarına sunamadığı araştırma imkânlarını, kaynakları ve teknolojiyi 
okul sunmalıdır. 

4 

Ödev konusunda öğrencilerin de görüşleri alınmalı, onların istedikleri etkinlikler de 
yapılmalı. 

4 

Kitaplar elektronik ortamda hazırlanmalı. 4 

Araştırma ödevlerinin internet yerine kütüphanelerde yapılması sağlanmalı. 3 

Öykü yazma, okuma, anlatma, özet türünde ödevler verilmeli (Yeni sistemde bu tür 
ödevler azaldı.).  

3 

Sınıflarda internet ve projeksiyon aleti olmalı. 3 

İlk dersin yarım saati ödev kontrolüne ayrılmalı ya da ders programında ödev 
kontrolü için zaman ayrılmalı. 

3 

Ödev havuzu oluşturulmalı, öğretmenlerin bilgi ve deneyimleriyle hazırladığı sorular 
bu havuzda toplanmalı. 

3 

Ödevler ekonomik yük getirmemeli. 3 
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Güzel ödev yapan öğrenciler ödüllendirilmeli. 3 

El becerisi geliştirici ödevler verilmeli. 3 

Ödevler değişik kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmalı ( Öğretmenler değişik 
kaynaklardan yararlanılabilecek ödevler vermeli.). 

2 

Proje ödevleri ve performans görevleri kaldırılmalı (özellikle 1, 2, 3.sınıflarda)  2 

Okullarda seminer dönemlerinde ödev konuları belirlenip ödevler ortak olarak 
verilmeli, değerlendirme ölçekleri standardı getirilmeli. 

2 

Ödevler günlük değil, zamana yayılarak verilmeli. 2 

Puantaj cetvelleri basitleştirilmeli. 2 

Öğrencilere okuma ödevleri verilmeli. 2 

Proje ve performans ödevleri yılda bir kez her dersten verilmeli.  2 

Temalar ayrı fasiküller (dergi gibi) şeklinde düzenlenmeli, taşıması kolay ve 
eğlenceli olmalı. 

2 

Ödevler çocukların dilsel, düşünsel ve görsel zekâlarını geliştirecek şekilde verilmeli.  2 

Veli bilgilendirme formu ya da anketler, çalışma kitaplarına eklenmeli. 2 

Ödevler öğrencilerin kendi gayreti ve yeteneği ile yapabilmesini sağlayacak 
kaynaklardan seçilmeli. 

2 

Ödevlerin süresi yarım saati geçmemeli 2 

1. sınıflar için yardımcı kaynak niteliğinde yazı ve okuma çalışması olan ödev 
defterleri ve kitapçıklar olabilir. 

2 

Okuma ödevleri daha sık verilmeli.  2 

Çocukların düşünme ve hayal kurma, özgün ürünler ortaya koyma yetilerini 
geliştirecek ödevler verilmeli. 

1 

Ödev yapmayan öğrenciye yaptırım uygulanmalı. 1 

Haftada bir ya da iki ders saati sadece ödev kontrolü için ayrılmalıdır. 1 

Ödevlere velilerin müdahalesi engellenmeli.  1 

Öğretmenin konuya uygun, kendi hazırladığı fotokopi ödevleri daha yararlı 
olmaktadır. 

1 

Ders ve çalışma kitaplarında her konu sonunda tekrar niteliğinde konuların özünü 
kavramaya yönelik etkenlikler düzenlenebilir. 

1 

Ders kitaplarındaki konular araştırma incelemeye yönelik, oysa SBS sınavında çoktan 
seçmeli sorular soruluyor. Bu çelişki ortadan kaldırılmalı.  

1 

Zaman alsa da ödevler sınıfta sunu şeklinde yapılmalı,bu öğrencinin konuya hâkim 
olması açısından önemlidir. 

1 

Ödev konusunu öğrenci kendisi seçmeli. 1 

Anket, röportaj vb. ödevler verilerek öğrencilerin sosyalleşmeleri sağlanmalı 1 

Öğrendiklerini uygulamaya yönelik ödevler verilmeli. 1 

Öğrencilere kendi kendilerine yapabilecekleri, sıkıcı olmayan, her dersten yarım saati 
aşmayacak ödevler verilmeli. 

1 

Sınıf düzeylerine göre velileri bilgilendirici kitapçıklar hazırlanabilir. 1 

Ödevin bir sorumluluk olduğu bilinci geliştirilmeli. 1 

Öğretmenler ödev vermekten çok, değerlendirme çizelgelerini doğru 
düzenlemelidirler. 

1 

Televizyonda eğitim kanalı oluşturulmalı. 1 
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BÖLÜM 5 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı 

olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

5.1. Sonuçlar 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir: 

1. Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyi artıkça öğrencilerine hazırlık 

niteliğindeki ödevleri daha çok verdikleri görülmektedir. 

2. Alıştırma niteliğindeki ödevler birinci sınıflarda daha çok verilmektedir. Bunun 

sebebi birinci sınıfın temel becerilerin kazanıldığı bir sınıf olmasıdır. 

3. Öğretmenlerin konuyu detaylı inceleme, genişletme, diğer konularla 

ilişkilendirme türü ödevleri ikinci sınıf düzeyinden itibaren öğrencilerine daha çok 

verdikleri belirlenmiştir. 

4.  Diğer tür ödevleri en fazla kullanan öğretmenler üçüncü ve beşinci sınıf 

öğretmenleridir. 

5. Öğretmenlerin %61,9’una göre sınıflarındaki öğrenci sayısı, ödev 

uygulamalarını etkilemektedir. %38,1’ine göre bunun tersi geçerlidir. Öğrenci sayısı 

ödevlerin kontrol edilmesini zaman açısından güçleştirmektedir. Detaylı kontrol 

yapılmadığı için yanlışlıklar düzeltilmemekte ve sonuçta ödevler amacına hizmet 

etmemektedir.  

6. Öğretmenlerin % 98,4’ü gibi büyük bir çoğunluğu verdiği ödevleri kontrol 

ettiğini belirtmektedir. 

7. Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyine göre bir ders saatinde (40 dakika) 

birinci sınıftan itibaren sınıf seviyesine göre ödevleri kontrol etmek için harcadıkları 

süre kısalmaktadır. Öğrencilerin ödev konusundaki tecrübelerinin artması nedeniyle 

sürenin azaldığı ifade edilebilir. 

8. Öğretmenlerin okuttukları sınıflardaki öğrenci sayıları artıkça öğretmenlerin 

ödevleri kontrol etmek için harcadıkları sürede artmaktadır. 20-29 arasında öğrenciye 

sahip öğretmenlerin %48,3’ü ödevleri kontrol etmek için beş ile dokuz dakika arasında 

bir zamanı kullandıklarını belirtirken, 40-49 arasında öğrenciye sahip öğretmenlerin 
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%53,5’i on dakikadan fazla bir zamanı ödevleri kontrol etmek için kullandıklarını 

belirtmişlerdir. 

9. Öğretmenlerin ödevleri kontrol etme yöntemleri arasında en yaygın olarak  

%61,6’lık bir oranla tek tek kontrol etme gelmektedir. İkinci sırada %16,7’lik bir oranla 

yüzeysel kontrol etme gelmektedir. 

10. Öğretmenlerin öğrencilerine ödev vermek için kullandıkları süre birinci sınıf 

düzeyinden itibaren beşinci sınıf düzeyine doğru azalmaktadır. Öğrenci seviyelerinin 

artması bunun önemli bir sebebidir. 

11. Öğretmenlere göre öğrencilerinin hafta içi (günlük) ödevlerini yapmak için en 

çok kullandıkları süre 30-59 dakika arasıdır.  

12. Öğrenci, öğretmen ve velilerin, öğrencilerin günlük ödevleri yapmak için 

kullandıkları süre konusunda birinci olarak belirttikleri zaman dilimi 30-59 dakika 

arasıdır. Öğrencilerin % 38’i, velilerin % 31,3’ü ve öğretmenlerin yarıdan fazlası bu 

zaman dilimini belirtmişlerdir. Diğer zaman aralıkları konusunda grupların 

birbirlerinden farklı düşündükleri görülmektedir. Günlük ödevlerin 90-119 dakika 

arasında tamamlandığını öğretmenlerin %4,9’u belirtirken bu oran öğrencilerin için 

%9,2, veliler için ise %11,7’dir.  

13. Öğretmenlere göre öğrencilerinin hafta sonu ödevlerini yapmaları için tahmin 

ettikleri süreler içinde 60-89 dakika zaman aralığı en fazla tercih edilen zaman dilimi 

olmuştur. Dördüncü ve beşinci sınıflara giren öğretmenlerin %17,2’si öğrencilerin hafta 

sonu ödevlerini yapabilmeleri için iki saatten daha fazla bir zamana ihtiyaç 

duyulduğunu belirtmişlerdir. 

14. Öğrenci, öğretmen ve velilerin çoğuna göre öğrencilerin hafta sonu ödevlerini 

yapabilmek için harcadıkları süre 60-89 dakikadır. Öğrencilerin %30,8’i, öğretmenlerin 

% 39’u ve velilerin % 30,9’u 60-89 dakika arasını belirtmişlerdir. Hafta sonu ödevlerini 

yapmak için iki saatten fazla bir zaman harcadığını düşünen öğrencilerin oranı % 17,3 

iken, bu oran velilerde % 21,5, öğretmenlerde ise % 12,5’tir. Öğretmenlerin 

öğrencilerinin ödevlerini ne kadar bir zaman süre içerisinde yaptıkları konusunda tam 

bir bilgiye sahip olamadıkları verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır.  

15. Öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyi artıkça performans çizelgesi tutma 

oranları artmaktadır. Birinci sınıfa giren öğretmenlerin % 37,3’ü performans çizelgesi 

tuttuklarını ifade ederken, beşinci sınıf öğretmenlerinin % 59,5’i performans çizelgesi 

tuttuklarını ifade etmişlerdir. 
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16. Öğretmenlerin %87,8’i performans çizelgelerini dönem ve yılsonu notlarına 

yansıttıkların ifade etmişlerdir. 

17. Öğretmenlerin, öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre hangi derslerde 

zorlandıklarına dair görüşleri içinde matematik dersinin tüm sınıf düzeylerine göre 

belirgin bir payının olduğu göze çarpmaktadır. Öğretmenlerin % 17,3’üne göre birinci 

ve ikinci sınıfta, üçüncü sınıf düzeyine göre %16,3, dördüncü sınıfta % 19,7 ve beşinci 

sınıfta % 18,3’üne göre matematik dersinin ödevlerinde öğrenciler zorluk 

çekmektedirler. 

18. Dördüncü sınıf öğrencilerine göre, dersleri içerisinde ödevlerini yapmakta en 

çok zorlandıkları ders matematik dersidir. Bu dersten sonra İngilizce dersi gelmektedir. 

Üçüncü olarak öğrencilerin en çok zorlandıkları iki ders aynı oranla gelmektedir. Bu 

dersler Fen ve teknoloji ve Türkçe dersidir. Beşinci sınıf öğrencilerine göre ödevlerini 

yaparken en çok zorlandıkları ders İngilizcedir. Beşinci sınıf öğretmenlerinin % 33,8’i 

“Hiç” zorluk çekmediklerini, % 28,3’ü “Seyrek” olarak zorluk çektiklerini ve % 24,8’i 

“Bazen”, İngilizce dersinin ödevlerini yaparken zorluk çektiklerini ifade ederken, 

matematik dersi ödevleri için % 37,6’sı “Hiç” zorluk çekmediklerini, % 25,1’i “Seyrek” 

olarak ve % 27,7’si “Bazen” zorlukla karşılaştıklarını belirtmektedir. Çocukları 

dördüncü sınıfa devam eden velilerin derslere göre çocuklarının ödev yaparken en çok 

zorlandıklarını düşündükleri ders matematiktir. Velilerin % 28,6’sı “Hiç” zorluk 

çekmediklerini, %25,9’u “Seyrek”, olarak % 28,8’i “Bazen”, % 12,2’si “Sıklıkla” ve % 

4,5’i “Her zaman” için çocuklarının matematik ödevlerini yaparken zorlandıklarını 

belirtmişlerdir. Veliler matematik dersinden sonra çocuklarının en çok zorlandıkları 

ders olarak İngilizceyi görmektedirler. Çocukları beşinci sınıflara devam eden velilere 

göre de Matematik dersi öğrencilerin ödevlerini yaparken zorlandıkları derslerin 

başında gelmektedir. Matematiği İngilizce takip etmektedir. Velilerin %23,4’ü “Seyrek” 

olarak, % 29,9’u “Bazen” çocuklarının İngilizce dersi ödevlerini yaparken 

zorlandıklarını belirtmişlerdir. 

19. Birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre öğretmenler en çok Türkçe 

dersinden öğrencilerine ödev vermektedirler. İkinci sırada matematik, üçüncü sırada ise 

hayat bilgisi dersi gelmektedir. Birinci sınıfta haftalık ders saatleri içerisinde Türkçe 

dersi haftada onbir saattir. Bu sınıf için okuma-yazmanın temel faaliyet olduğu 

düşünülürse en çok ödevin bu dersten verilmesi beklenen bir durum olarak kabul 

edilebilir. İkinci sınıflara giren öğretmenlere göre en çok matematik dersinden 

öğrencilerine ödev verilmektedir. Matematik ödevlerini Türkçe ve hayat bilgisi takip 
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etmektedir. İkinci sınıfta Türkçe dersi haftada on bir saat, matematik dersinin ise dört 

saat olmasına rağmen öğretmenlerin en fazla matematik dersinden öğrencilerine ödev 

vermeleri ilgi çekicidir. Üçüncü sınıflara giren öğretmenler de ikinci sınıflara giren 

meslektaşları gibi öğrencilerine en çok matematik dersinden ödev vermektedirler. 

Türkçe dersi ikinci sırada yer alırken, hayat bilgisi dersi ödevleri üçüncü sırada yer 

almaktadır. Dördüncü sınıflara giren öğretmenler öğrencilerine en fazla matematik 

dersinden ödev verdiklerini belirtmektedirler. İkinci sırada ise Türkçe dersi yer 

almaktadır. Üçüncü sırada yer alan fen ve teknoloji dersi sosyal bilgiler dersi gibi 

haftada üç saat olmasına rağmen bu dersten daha fazla ödev verilmektedir. Beşinci 

sınıflarda öğrencilere en fazla ödev verilen üç derse ait sıralama dördüncü sınıflardaki 

gibidir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda okumakta olan öğrencilerin bir gün içinde 

kendilerine en fazla olarak ödev verilen üç derse ait sıralamanın öğretmenlerin yaptığı 

sıralamayla aynı olduğu görülmektedir. Çocukları dördüncü ve beşinci sınıflara devam 

eden velilerin çocuklarına bir öğretim günü sonunda en fazla ödev verilen üç derse ait 

yaptıkları sıralamanın öğretmen ve öğrenci görüşleriyle aynıdır. 

20. Öğretmenlerin bir öğretim yılında derslere göre verdikleri ortalama proje 

ödevleri sayılarının dağılımında matematik dersi ortalama 1,32 ile ilk sırada 

gelmektedir. Bu dersi 1,27’lik bir ortalamayla Türkçe dersi takip etmektedir. 

21. Öğretmenler öğrenci çalışma kitaplarını ödev açısından X=2,83 “Orta” düzeyde 

yeterli bulmaktadırlar. Öğretmenleri öğrenci ders kitaplarını da ödev açısından “Orta” 

düzeyde yeterli bulmaktadırlar. 

22. Öğretmenler ödev için gerekli kaynaklara sahip olma açısından öğrencilerin 

yaşadıkları yerleşim merkezlerini X=3,30, “Orta” düzeyde yeterli bulmuşlardır.  

23. Öğretmenler köy-belde gibi yerleşim merkezlerini, ödev için gerekli kaynaklara 

sahip olma açısından daha az yeterli bulmaktadırlar. 

24. Velilerin % 73,1’i çocuklarının ödevleri için harcamada bulunduklarını, % 

26,9’u ise bir harcamada bulunmadıklarını ifade etmişlerdir. Velilere göre ödevleri için 

yaptıkları harcamaların başında kırtasiye masrafları gelmektedir (n=294). İkinci sırayı 

internet için yapılan harcamalar almaktadır (n=120). 

25. Velilerin % 62,7’si çocuklarının ödevleri için yardımcı olmayı istemelerine 

rağmen yardım edemediklerini, % 35,7’si ödevlere yardım edebildiklerini belirtmiştir. 

Velilerin yaşadıkları yerleşim merkezlerine göre ödevlere yardımcı olmayı istemelerine 

rağmen bunu gerçekleştirme oranları değişmektedir. Köy ve beldelerde yaşayan 

velilerin % 67,7’si çocuklarının ödevlerine yardımcı olmayı istemelerine rağmen bunu 
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yapamadıklarını belirtirken, bu oran il merkezlerindeki velilerde %57,1’e düşmektedir. 

Velilerin çocuklarının ödevlerine yardımcı olamamalarının en önemli sebebi olarak % 

45,4’lük bir oranla ödevin konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarını, %28,1’i 

zamanlarının olmamasını bir etken olarak gördüklerini belirtmişlerdir. 

26. Öğrenci ve velilerin büyük bir çoğunluğu öğrencilerin ödevlerini evde yaptıkları 

konusunda görüş birliği içerisindedirler. Öğrenciler arasında ödevlerini etüt merkezinde 

yapanların oranı son derece düşüktür. 

27. Öğrencilerin % 83’ü velilerin ise % 80,5’i günlük olarak verilen ödevleri miktar 

bakımından “Normal” olarak değerlendirmektedirler. Öğrencilerin % 12,1’i, velilerin % 

11,3’ü ödevleri “Az” olarak değerlendirirken, Ödev miktarını “Çok” olarak nitelendiren 

öğrenci ve veli oranları birbirlerinden farklıdır. Öğrencilerin % 4,8’nin, velilerin ise % 

8,2’sinin bu tür bir değerlendirme yapmaları, öğrencilere verilen ödev miktarının 

öğrenciler tarafından daha az olarak algılandığını düşündürmektedir. Öğrencilerin % 

78,5’i, velilerin ise % 79,8’i hafta sonu ödevlerini miktar bakımından normal olarak 

değerlendirmektedirler. Hafta sonu ödevlerini miktar açısından “Az” bulan öğrenci ve 

veli oranları birbirlerine yakındır. Hafta sonu ödevlerini “Çok” olarak değerlendiren 

öğrencilerin oranı % 8,7 iken bu oran veliler için % 7,5’tir. 

28. Dördüncü sınıf öğrencileri tüm derslerin ödevlerini yapmayı “Pek çok” 

düzeyinde severken, beşinci sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen ve teknoloji, 

Müzik, Beden eğitimi, Sosyal bilgiler ve Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin 

ödevlerini yapmayı “Pek çok” sevdiklerini belirtmişlerdir. 

29. Öğrencilerin ödevlerini hazırlarken en çok yararlandıkları kaynaklar içerisinde 

% 72,7’lik bir oranla sözlükler alırken, ders kitabı dışındaki kaynak eserler % 61,3, 

ansiklopediler %52,4’lük bir oranla en çok kullanılanlar içerisindedir. 

30. Öğrenci ve veliler, öğrencilerin etüt merkezine gidip gitmemeleriyle ilgili 

birbirlerine paralel düşünmektedirler. Öğrencilerin % 10,7’si velilerin ise % 10,5’i 

öğrencilerin etüt merkezlerine gittiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin etüt merkezlerine 

gönderilme nedenleri içinde ders çalıştırılmaları öğrenci ve velilere göre en önemli 

faktördür (Öğrenci % 6,2 ve veliler % 8,1). 

31. Öğrencilerin % 26,4’ü, velilerin ise % 15’i öğrencilerin ev ya da ev dışında 

yapmaları gereken işler/ödevler olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenci ve veli görüşleri 

arasında fark olması dikkat çekicidir. Öğrencilerin bu tür görevlerinin olması ödev 

yapmalarında onları zorlayan etmenlerden biridir. 
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32. Öğrencilerin % 59,7’sinin evlerinde bilgisayar bulunmasına rağmen % 

40,3’ünün evinde bilgisayar yoktur. Evlerinde bilgisayar bulunan öğrencilerin %78’inin 

internet bağlantısı vardır. Öğrencilerin % 83,9’una göre ödevlerini yapmaları için 

internette tarama yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin internette tarama yaptıkları 

yerler arasında % 52,5’lik bir oranla ev birinci sırada yer alırken % 20,3’le internet 

kafeler ikinci sırada yer almaktadır.  

33. Öğrencilere göre ödevleriyle % 42,9’luk bir oranla en fazla anneleri 

ilgilenmekte, ikinci sırayı da ilginç bir şekilde % 26,2’lik bir oranla abla/ağabey 

almaktadır. Babalar ise % 24,8’lik bir oranla üçüncü sırada yer almaktadır. 

34. Dördüncü sınıf öğrencilerine göre kendilerini en çok proje ödevleri 

zorlamaktadır. Proje ödevlerinde X =2,24 “Az” zorlandıklarını ifade ederlerken, ev 

ödevleri ver diğer tür ödevlerinde “Hiç” zorlanmadıklarını ifade etmektedirler. Beşinci 

sınıftaki öğrenciler de ev ödevleri ve diğer türü ödevlerinde “Hiç” zorlanmadıklarını 

belirtirken, proje ödevlerini yaparken “Az” zorlandıklarını ifade etmişlerdir. 

35. Köy ve beldelerde yaşayan öğrenciler, proje ödevlerini yaparken, diğer yerleşim 

merkezlerinde yaşayan öğrencilere göre daha fazla zorlandıklarını belirtmektedir. Bu 

konuda öğretmenler de öğrenciler gibi düşünmektedirler. 

36. Öğretmenler, “Ödevlerin planlamasında öğrenci görüşü alırım.”, “Öğrencilere 

grup halinde yapabilecekleri ödevler veririm.”, “Ödevleri değerlendirmek için bir ölçek 

kullanırım.”, “Verdiğim ödev için öğrencilerin internet kullanması gerekir.”, 

“Okulumuzda aynı sınıflarda aynı ödevler verilir.”, “Öğrencilere bazı ödevleri (yerleşim 

yerinin özelliği nedeniyle) veremediğim oluyor”, “Aile-çocuk etkileşimini taşıyan 

ödevler veririm.”, “Öğrencilere seçebilecekleri ödevler veririm.”, “Velilerden biten 

ödevlerini imzalamalarını isterim.” ifadelerinin gerçekleşme sıklığı için “Bazen” 

şeklinde cevap vermişlerdir. 

37. Öğretmenler “Öğrencilere çok ödev verdiğimi düşündüğüm olur.”, “Bazı 

ödevleri veliler öğrencilerin yerine yapmaktadır.”, “Verdiğim ödevler zordur.”, 

“Öğrencilere aile desteği gerektiren ödevler veririm.” ifadelerine “Seyrek” şeklinde 

cevap vermişlerdir. 

38. Öğretmenler “Sınıftaki tüm öğrencilere aynı ödevi veririm.”, “Çalışma kitapları 

dışında ödev için başka kaynaklar da kullanırım.”, “Hazır kitaplar yerine bazı ödevleri 

kendim hazırlarım.”, Ödevler konusunda velileri bilgilendiririm”, “Ödevleri hangi 

kriterlere göre değerlendireceğimi öğrencilere bildirim.”, “Verdiğim ödevler günlük 

hayatla ilişkilidir.”, “Ödev konusunda diğer sınıf öğretmenleriyle iş birliği yaparım.”, 
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“Öğrencilerim ödevlerini muntazam olarak yaparlar.”, “Veliler ödevleri kontrol etmemi 

dikkate alırlar.”, “Verdiğim ödevler öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ortaya 

çıkarır.”, “Öğrencilerin ödevlerindeki hataları onlarla birlikte düzeltiriz”, “Velilere 

çocuklarına ev ödevleri konusunda nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgi 

veririm.”, “Çocukların ödevlere karşı tutum ve ilgilerini velilerden öğrenirim.”, 

“Çocukların ödev konusunda ailelerinden destek alıp almadıklarını öğrenirim.” ifadeleri 

için “Sıklıkla” şeklinde cevap vermişlerdir. 

39. Öğretmenler, “Ödevleri değerlendirerek öğrencilere geri bildirim sağlarım.”, 

“Verdiğim ödevler öğrencilerin gelişim düzeylerine uygundur.”, “Ödevlerin veriliş 

nedenlerini öğrencilere açıklarım.” ifadelerinin gerçekleşme sıklığı açısından “Her 

zaman” şeklinde bir değerlendirme yapmışlardır. 

40. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri “Ailem günlük olarak verilen ödevlerimi 

bana sorar.”, “Ailem öğretmenimin ödevleri kontrol edip etmediğini sorar.”, “Ailem 

ödevimi kontrol eder.” ifadeleri için “Sıklıkla” şeklinde cevaplamışlardır. Dördüncü ve 

beşinci sınıf öğrencileri “Ailem ödevlerle ilgili olarak beni ödüllendirir.”, “Ödev 

yapmak ailemle daha çok zaman geçirmemi sağlar”. ifadeleri için “Bazen” şeklinde 

cevap vermişlerdir. 

41. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri ödevlerini yapmak için ev imkânlarıyla 

ilgili olarak “Ödevlerimi yapmak için evimizde uygun ortam var.”, “Ödevlerimi 

yaparken evimizdeki televizyon, bilgisayar gibi araçlar kapalıdır.” ifadeleri için 

“Sıklıkla” şeklinde cevap verirlerken; “Ödevlerimi yapmak için gerekli materyallere 

sahibim (makas, kâğıt, yapıştırıcı, cetvel, kaynak kitap vb.) “Her zaman” sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. 

42. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri “Ödevlerimi düzenli olarak yaparım.” 

ifadesinin gerçekleşme sıklığı olarak “Her zaman” şeklinde cevap vermişlerdir. 

Öğrenciler, ödevlerini bitirmeden oyun oynamaya başlamamalarını “Sıklıkla” 

gerçekleştiğini ifade etmektedirler. Öğrenciler “Bazen” ödevlerini yetiştiremediklerini 

de belirtmişlerdir. 

43. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, ödevleri kendileri yerine ailelerinin 

yaptığı ifadesine “Hiç” şeklinde cevap vermişlerdir. Öğrenciler, “Ödevlerim için ailem 

dışındaki başka insanların yardımına ihtiyaç duyarım.”, “Ödev yapmak için 

arkadaşlarımın evine giderim ya da arkadaşlarım bize gelirler.” ifadeleri için “Bazen” 

şeklinde cevap vermişlerdir. Dördüncü sınıf öğrencileri “Alıştırma ödevlerinde ilk 
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problemi/soruyu ailemle birlikte çözeriz”. ifadesine “Sıklıkla”, beşinci sınıf öğrencileri 

ise “Bazen” şeklinde cevap vermişlerdir. 

44. Öğrenciler, ödevlerin “Seyrek” olarak kendilerine sosyal ve sportif etkinlikler 

için zaman bırakmadığını ifade etmişlerdir. Veliler de “Seyrek” olarak bunun 

gerçekleştiğini düşünmektedirler. 

45. Veliler “Ödevlerini yapmak çocuğumun birinci sorumluluğudur.”, “Öğretmen 

verdiği düzenli kontrol eder.” ifadelerine “Her zaman” şeklinde cevap vermişlerdir. 

“Çocuğum ödevleri kendi başına yapar.”, “Çocuğumun ödevlerini yapmaya başlamasını 

ve bitirmesini gözlemlerim.”, “Yaptığı ödevlerdeki yanlışları beraber düzeltiriz.”, 

“Çocuğumun ödevleri için överim.” ve “Çocuğumun okuma ödevlerini dinlerim.” 

ifadelerinin gerçekleşme düzeyini “Sıklıkla” şeklinde değerlendirmişlerdir. Burada 

velilerin çocuklarının yaptığı ödevlerdeki yanlışlıkları beraber düzeltmeleri üzerinde 

durmak gerekir. Çocuğun yaptığı ödevlerdeki yanlışların sınıfta öğretmen gözetiminde 

yapılması gerekirken velilerin bu işe karışmaları ödev konusunda velilere verilecek bir 

eğitimin bir konusu olabilir. Veliler, “Öğretmen ödevleri notla değerlendirir.”, “Ödevler 

için çocuğumla beraber planlama yaparız.”, “Çocuğumun ödevlerle ilgili sorunlarını 

öğretmenleriyle paylaşırım.” ifadeleri için “Bazen” şeklinde görüşlerini ifade 

etmişlerdir. 

46. Öğretmenler verdikleri ödevler için öğrencilerin internet kullanmasını, veliler ise 

çocuklarının ödevleri için internette araştırma yapması ifadesi için “Bazen” şeklinde 

cevap vermişlerdir. Öğretmenler “Velilerden çocuklarının biten ödevlerini 

imzalamalarını isterim.” veliler, “Öğretmen çocuğumun biten ödevlerini kontrol 

ettiğime dair imzalamamı ister.” ifadelerine “Bazen” düzeyine katılmaktadırlar. 

Öğretmenler, “Veliler ödevleri kontrol etmemi dikkate alır”, veliler “Öğretmenin 

ödevleri kontrol edip etmediğini takip ederim.”, öğretmenler “Velilere çocuklarına ev 

ödevleri konusunda nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgi veririm.”, "Çocuğum 

ödevleri için nasıl yardımcı olabileceğim konusunda öğretmen beni bilgilendirir.” 

ifadelerinin “Sıklıkla” düzeyinde gerçekleştiğini belirtmişlerdir. 

47. Öğretmenler “Çalışma kitapları dışında ödev için başka kitaplar da kullanırım” 

ifadesine “Sıklıkla”, öğrenciler ise “Öğretmenim, çalışma ve ders kitabı haricindeki 

kitaplardan da ödev verir ifadesine “Bazen” şeklinde cevap vermişlerdir. 

48. Öğretmenlerin “Ödevlerle ilgili olarak yaşadığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna 

verdikleri cevaplar içinde en çok dile getirdiği sorun velilerin ilgisizliğidir (n=209). 

İkinci olarak dile getirilen sorun çevre şartları nedeniyle öğrencilerin araç, gereç ve 
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kaynaklara ulaşmadaki sıkıntılardır. Öğretmenlerin üçüncü sırada belirttikleri  sorun 

öğrencilerin özensiz ödev yapmalarıdır (n=169). Dördüncü sırada ise bazı öğrencilerin 

özellikle de araştırma ödevlerinin anne, baba ya da başka birileri tarafından 

yapılmasıdır. Öğretmenler ders kitaplarını ödev konusunda yetersiz bulmaktadırlar. 

(n=112). Öğretmenlerin böyle düşünmelerinde öğrencilerin ileriki sınıflarda girecekleri 

lise giriş sınavlarına hazırlanmak amacıyla öğrencilerin bol soru çözmeleri kaygısından 

kaynaklandığı ifade edilebilir. 

49. Öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan programların ödev 

uygulamalarını nasıl etkilediği konusundaki görüşleri içinde “Olumlu” olarak 

değerlendiren (n=118) öğretmenler bu yaklaşımın öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye 

yönelttiğini düşünmektedirler (n=100). Bu iki olumlu görüşün yanı sıra öğretmenler 

yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan programların getirdiği ödev uygulamalarını kırsal 

kesimde ve şehirlerin varoşlarında uygulamanın getirdiği sıkıntıdan söz etmektedirler 

(n=47).  

50. Öğretmenlerin ödevleri geliştirmek için yaptıkları önerilerin başında velilerin 

bilinçlendirilmesi gelmektedir (n=100). Öğretmenler ikinci olarak çalışma ve ders 

kitaplarında alıştırma, testler ve metin sayılarının artırılması gelmektedir (n=86). 

Öğretmenler ödevlerin öğrencinin seviyesi, ilgi ve yeteneğine göre verilmesi üzerinde 

durmuşlardır (n=52). Öğretmenler ödevlerin geliştirilmesi için ders ve çalışma 

kitaplarının içerik olarak da zenginleştirilmesi konusunda görüş bildirmişlerdir (n=43). 
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ÖNERİLER 

1. Veliler çocuklarına ödevlerini yapması için uygun ortam hazırlamalıdırlar (masa, 

sessiz ortam, sıcak ortam gibi). 

2. Veliler günlük olarak çocuklarına ödevlerini sormalıdırlar. 

3. Veliler çocuklarına ödevlerini yapabilmeleri için gerekli materyalleri 

sağlamalıdırlar (makas, kâğıt, kaynak kitap, ansiklopedi). 

4. Gerekirse alıştırma ödevlerinde ilk problemi/soruyu çocuğuyla birlikte 

çözmelidirler. 

5. Veliler öğretmenin ödevleri kontrol edip etmediğini takip etmelidirler. 

6. Veliler çocuklarının ödevlerini yapmamalıdırlar. 

7. Veliler çocuklarının ödevleri için gerektiğinde onları ödüllendirmelidirler. 

8. Veliler, ödevler için çocuklarıyla birlikte planlama yapmalıdırlar. 

9. Veliler çocuklarının yaptıkları ödevler için onları övmelidirler. 

10. Çocuklar ödev yaparken evdeki televizyon, bilgisayar gibi araçların kapalı 

olması sağlanmalıdır. 

11. Veliler çocuklarının okuma ödevlerini dinlemelidirler. 

12. Veliler çocuklarının ödevlerini yapmaya başlamasını ve bitirmelerini 

gözlemlemelidirler. 

13. Veliler ödevleri yapmanın öğrencinin sorumluluğu olduğu konusunda onları 

bilinçlendirmelidirler. 

14. Veliler çocuklarının biten ödevlerini imzalayabilirler. 

15. Öğretmenler ödevlerin planlamasında özellikle ödevlerin teslim zamanı 

konusunda öğrenci görüşlerini almalıdır. 

16. Öğretmenler ödevleri mutlaka kendileri kontrol etmelidirler. 

17. Öğretmenler kontrol ettikleri ödev hakkında öğrenciye geri bildirimde 

bulunmalıdırlar. 

18. Birinci ve ikinci sınıflara giren öğretmenler, öğrencilerine 15-20 dakika içinde 

yapabilecekleri ödevler vermeli, beşinci sınıflar için bu süre 40-60 dakika 

arasında olabilir. 

19. Öğretmenler öğrencilerin yaşadıkları yerleşim yerinin özelliklerini ve aile 

durumlarını ödev verirken dikkate almalıdırlar. 

20. Öğretmenler ödevleri değerlendirmek için bir ölçek kullanmalıdırlar. 
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21. Öğretmenler ödevleri hangi kriterlere göre değerlendireceklerini öğrencilerine 

bildirmelidirler.  

22. Ödevler öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olmalıdırlar. 

23. Öğretmenler verdikleri ödevlerin eğlendiricili olmasına dikkat etmelidirler. 

24. Öğretmenler sınıfta bitmeyen konuları ödev olarak öğrencilerine 

vermemelidirler. 

25. Öğretmenler, çocukların ödevlere karşı tutum ve ilgilerini velilerden 

öğrenmelidirler. 

26. Öğretmenler verdikleri ödevlerin günlük hayatla ilişkili olmasına dikkat 

etmelidirler. 

27. Öğretmenler zaman zaman öğrencilerine seçebilecekleri ödevler vermelidirler. 

28. Ödevler görsel olarak öğrencilerin ilgisini çekmelidir. (Fotokopi şeklinde ödev 

verilmemeli). 

29. Ödevlerde bulmaca, bilmece gibi unsurlara da yer verilmelidir.  

30. Sınıf mevcutlarının kalabalık olmaması sağlanmalıdır. 

31. Okul kütüphaneleri zenginleştirilmelidir. 

32. Millî Eğitim Bakanlığı ödevler için bir web sayfası hazırlamalıdır. 

33. Ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ödev açısından tekrar incelenmelidir. 

34. Programlar hazırlanırken kırsal kesimdeki imkânlar göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

35. Okulların fiziki kapasitelerinin aynı olması sağlanmalıdır. 

36. Öğrencilere malzeme desteği sağlanmalıdır. 

37. Ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları kırsal kesimler için ayrı şekilde 

hazırlanmalıdır. 

38. Veliler; 

a) Ödev yapmanın öğrenciye kazandıracakları, 

b) Öğretmenle ödev konusunda nasıl iş birliği yapabilecekleri, 

c) Kendilerinin neden öğrencinin ödevlerini yapmamaları gerektiği, 

d) Çocuklarını ödev konusunda nasıl gözlemleyebilecekleri, 

e) Ödev için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacakları konularında 

bilinçlendirmelidir. 
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İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ  (1–5. Sınıf)  ÖDEV UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI 

ÖĞRETMEN ANKETİ 

Sayın Öğretmen, 

Başkanlığımız tarafından yapılan ilköğretim okullarının 1–5. sınıf düzeyinde 

ödev uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma için görüşlerinize 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anketle; öğretmenlerin, ödevlerle ilgili görüş ve önerilerinin 

tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Anket sonuçları ödev konusundaki çalışmalarda 

kullanılacak, başka hiçbir kurum ya da kişiye verilmeyecektir. 

Her bir soru maddesini ve ifadeyi okuduktan sonra size en uygun seçeneğe ait 

olan parantezin içini (X) şeklinde işaretleyiniz, açık uçlu soruları cevaplayınız. 

Anketin üzerine adınızı yazmayınız, kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaret 

koymayınız.  

İrtibat: Dr. Atilla DEMİRBAŞ                                   Katkılarınız için teşekkür ederiz 

Tel:0312 2303644/4121                                                                         Millî Eğitim Bakanlığı 

atillademirbas@hotmail.com                 Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. Görev Yaptığınız İl  : ........................... 

2. Okuttuğunuz sınıf düzeyi: ........................... 

3.Sınıfınızdaki öğrenci sayısı  ……………… 

4. Görev Yaptığınız Yerleşim Birimi:      

(  ) Köy/Belde    (  ) İlçe merkezi                     (  ) İl merkezi  

   

5. Cinsiyetiniz  :  (  )  E    (  )  K 
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6. Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz?  

(  )  0–5 yıl   (  )  6–10 yıl    (  )  11-15 yıl    (  ) 16-20 yıl   (  )  21 yıl ve üzeri 

7.Eğitim durumunuz 

 (  ) Ön lisans  (  ) Lisans (  ) Yüksek lisans  (  ) Doktora

 8. Öğrencilerinize aşağıdaki tür ödevleri hangi sıklıkta veriyorsunuz? 
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Hazırlık niteliğinde (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Alıştırma niteliğinde  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Konuyu detaylı inceleme genişletme (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Konuyu diğer konularla ilişkilendirme (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Diğer ……………………………………………….      

 

9.Sınıfınızdaki öğrenci sayısı ödev uygulamalarınızı etkiliyor mu? 

(  ) Evet    (  )  Hayır 

Cevabınız “evet” ise hangi yönlerden etkiliyor? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………... 

10.Verdiğiniz ödevleri kontrol eder misiniz? 

(  ) Evet    (  )  Hayır 
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Cevabınız “evet” ise 11. ve 12.soruları cevaplandırınız 

11.Ödevleri kontrol etmek için bir ders saatinde (40 dakika) ne kadar süre harcarsınız? 

 (  ) 5 dakika ya da az (  ) 5–9 dakika  (  ) 10 dakikadan fazla 

12. Ödevleri nasıl kontrol edersiniz? 

(  ) Yüzeysel kontrol ederim 

(  ) Tek tek kontrol ederim 

(  ) Rasgele öğrenci seçerek kontrol ederim 

(  ) Öğrenciler birbirlerinin ödevlerini kontrol eder 

(  ) Diğer………………………………………… 

13.Dersin sonunda (öğretim günü sonunda) ödev vermek için ne kadar süre harcarsınız? 

(  )  5 dakika ya da az  (  )  5–9 dakika  (  )  10 dakikadan fazla 

14. Öğrencileriniz hafta içi verdiğiniz ödevleri yapmak için sizce yaklaşık ne kadar süre 
harcıyorlar?                                                                                                                                                            

(  ) 0–29 dakika    (  ) 30–59 dakika   

(  ) 60–89 dakika    (  ) 90–119 dakika 

(  ) 120 dakikadan fazla 

15. Öğrencileriniz hafta sonu verdiğiniz ödevleri yapmak için sizce yaklaşık ne kadar 
süre harcıyorlar?                                                                                                                                                    

(  ) 0–29 dakika    (  ) 30–59 dakika   

(  ) 60–89 dakika    (  ) 90–119 dakika 

(  ) 120 dakikadan fazla 

16.Öğrencilerin günlük ödevleri için bir performans çizelgesi tutuyor musunuz?  

(  ) Evet    (  )  Hayır 

Cevabınız “evet” ise bu performans sonuçları öğrencinin o dersten dönem ve yıl  sonu 
notuna etki ediyor mu?  

(  ) Evet    (  )  Hayır 
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17. Öğrencileriniz sınıf düzeylerine göre hangi derslerde ödev yapmakta 

zorlanmaktadırlar? (X) koyarak belirtiniz   
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Ü
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Türkçe (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Matematik (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Hayat Bilgisi  (    ) (    ) (    )   

Fen ve Teknoloji    (    ) (    ) 

Görsel Sanatlar (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Müzik (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Beden Eğitimi (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Trafik Güvenliği    (    ) (    ) 

Yabancı Dil    (    ) (    ) 

Sosyal Bilgiler    (    ) (    ) 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi    (    ) (    ) 

18.Bir öğretim günü sonunda öğrencilerinize en fazla ödev verdiğiniz üç dersi (1, 2, 3) 

olarak sıralayınız 

Dersler Sıralama Dersler Sıralama 

Türkçe (    ) Beden Eğitimi (    ) 

Matematik (    ) Trafik Güvenliği (    ) 

Hayat Bilgisi  (    ) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (    ) 

Fen ve Teknoloji (    ) Müzik (    ) 

Sosyal Bilgiler (    ) Görsel Sanatlar (    ) 

Yabancı Dil (    )   
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19. Bir öğretim yılında derslere göre verdiğiniz toplam proje ödevlerinin/görevlerinin 

sayılarını yazınız  

Dersler Proje Ödevi Dersler Proje ödevi 

Türkçe (    ) Beden Eğitimi (    ) 

Matematik (    ) Trafik Güvenliği (    ) 

Hayat Bilgisi  (    ) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (    ) 

Fen ve Teknoloji (    ) Müzik (    ) 

Sosyal Bilgiler (    ) Görsel Sanatlar (    ) 

Yabancı Dil (    )   

20. Öğrenci çalışma kitaplarını ödev konusunda ne oranda yeterli buluyorsunuz? 

      (  ) Tamamen           (  ) Büyük Ölçüde           (  ) Orta            (  ) Az              (  )  Hiç 

21. Öğrenci ders kitaplarını ödev konusunda ne oranda yeterli buluyorsunuz? 

      (  ) Tamamen           (  ) Büyük Ölçüde           (  ) Orta            (  ) Az              (  )  Hiç 

22. Ödev için gerekli kaynaklara sahip olma açısından öğrencilerin yaşadıkları yerleşim 

merkezini ne düzeyde yeterli buluyorsunuz? 

      (  ) Tamamen           (  ) Büyük Ölçüde           (  ) Orta            (  ) Az              (  )  Hiç 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 
 
Aşağıda ödevlerle ilgili durumlar hakkında verilen 

ifadelerin gerçekleşme sıklıklarını işaretleyiniz 
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1. Ödevlerin planlamasında öğrenci görüşlerini alırım. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
2. Sınıftaki tüm öğrencilere aynı ödevi veririm. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3.Ödevleri değerlendirerek öğrencilere geri bildirim 
sağlarım. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4.Çalışma kitapları dışında ödev için başka kitaplar da 
kullanırım. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5.Hazır kaynaklar yerine bazı ödevleri kendim 
hazırlarım (fotokopi şeklinde) 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6. Öğrencilere grup halinde yapabilecekleri ödevler 
veririm. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.Öğrencilere çok ödev verdiğimi düşündüğüm olur. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8. Ödevler konusunda velileri bilgilendiririm. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
9. Ödevleri değerlendirmek için bir ölçek kullanırım.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10.Ödevleri hangi kriterlere göre değerlendireceğimi 
öğrencilere bildiririm. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11.Verdiğim ödevler için öğrencilerin internet 
kullanması gerekir. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12.Verdiğim ödevler öğrencilerin gelişim düzeylerine 
uygundur. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

13. Ödevin veriliş nedenini öğrencilere açıklarım (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

14. Verdiğim ödevler günlük hayatla ilişkilidir.   (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15.Ödev konusunda diğer sınıf öğretmenleriyle iş 
birliği yaparım. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

16.Okulumuzda aynı sınıflarda aynı ödevler verilir.  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

17.Ödev konusunda velilerle sorun yaşarım. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

18. Bazı ödevleri veliler öğrencilerin yerine yapmaktadır. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

19.Öğrencilerim ödevlerini muntazam olarak yaparlar. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

20.Veliler ödevleri kontrol etmemi dikkate alırlar.      

21.Verdiğim ödevler eğlencelidir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

22. Öğrencilere bazı tür ödevleri (yerleşim yerinin 
özelliği nedeniyle) veremediğim oluyor. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

23. Verdiğim ödevler zordur. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

24. Sınıfta bitmeyen konuları eve ödev olarak veririm. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

25. Verdiğim ödevler öğrencilerin üst düzey düşünme 
becerilerini ortaya çıkarır. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

26.Öğrencilere aile desteği gerektiren ödevler veririm (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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Aşağıda ödevlerle ilgili durumlar hakkında verilen 

ifadelerin gerçekleşme sıklıklarını işaretleyiniz 

H
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27. Aile çocuk etkileşimini sağlama niteliği taşıyan 
ödevler veririm. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

28. Öğrencilerime seçebilecekleri ödevler veririm. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

29. Öğrencilerin ödevlerindeki hataları onlarla birlikte 
düzeltiriz. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

30. Velilere çocuklarına ev ödevleri konusunda nasıl 
yardımcı olabilecekleri konusunda bilgi veririm. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

31. Çocukların ödevlere karşı tutum ve ilgilerini 
velilerden öğrenirim 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

32.Çocukların ödev konusunda ailelerinden destek alıp 
almadıklarını öğrenirim 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

33. Velilerden çocuklarının biten ödevlerini 
imzalamalarını isterim 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 Ödevlerle ilgili olarak yaşadığınız sorunları kısaca özetler misiniz 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  Yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan ilköğretim programları ödev 

uygulamalarınızı nasıl etkiledi? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Ödevleri geliştirmek için neler yapılabilir? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………                                   
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İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ  (4–5. Sınıf)  ÖDEV UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI 

ÖĞRENCİ ANKETİ 

Sevgili Öğrenci,  

Başkanlığımız tarafından yapılan ilköğretim okullarının 4–5. sınıf düzeyinde 

ödev uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma için görüşlerinize 

ihtiyaç duyulmaktadır Bu anketle öğrencilerin, ödevlerle ilgili görüşlerinin tespit 

edilmesi amaçlanmaktadır.  

Anket sonuçları ödev konusundaki çalışmalarda kullanılacak, başka hiçbir 

kurum ya da kişiye verilmeyecektir. 

Her bir soru maddesini ve ifadeyi okuduktan sonra size en uygun seçeneğe ait 

olan parantezin içini (X) şeklinde işaretleyiniz, açık uçlu soruları cevaplayınız. 

Anketin üzerine adınızı yazmayınız, kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaret 

koymayınız.  

 

Katkılarınız için teşekkür ederiz 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
 
 

İrtibat: Dr. Atilla DEMİRBAŞ 
Tel:0312 2303644/4121                                                           
atillademirbas@hotmail.com             
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. Yaşadığınız ilin adı  : ........................... 

2. Okuduğunuz sınıf düzeyi:   (  ) 4.sınıf   (  ) 5.Sınıf 

3. Yaşadığınız yerleşim birimi: 

 (  ) Köy/Belde    (  ) İlçe merkezi                       (  ) İl merkezi
  4. Cinsiyetiniz  :  (  )  E    (  )  K 

5.Kaç tane kardeşiniz var?............................................... 

Sizden büyük olan kardeşlerin  sayısı ………………………. 

Sizden küçük olan kardeşlerinizin sayısı……………………. 

6. Evinizde bilgisayarınız var mı?    (  )  Evet    (  )  Hayır 

Cevabınız “evet” ise internet bağlantısı var mı?  (  )  Evet    (  )  Hayır 

7. Ödevlerinizi yapmanız için internette tarama yapmanız gerekiyor mu? 

(  )  Evet   (  )  Hayır 

Cevabınız “evet” ise bu taramayı nerede yapıyorsunuz? 

(  )  Evde (  )  Okulda (  )  İnternet kafede (  )  Diğer (lütfen yazınız)………… 

8. Etüt merkezine gidiyor musunuz?  (  ) Hayır ( ) Evet  

Cevabınız “evet” ise 9. soruyu cevaplandırmanız gerekmektedir. 

9. Etüt merkezine gidiyorsanız gitme sebebiniz aşağıdakilerden hangisidir (Birden fazla 
seçenek işaretleyebilirisiniz) 

(  ) Evde bana bakacak kimse olmaması  

(  )  Ders çalıştırılmak için 

(  )  Ödevlerimi yapmak için 

(  )  Ödevlerime yardımcı olunması için 

(  )  Diğer………………………….. 

10. Evde ya da ev dışında yapmanız gereken işler/görevler var mı (kardeşlere bakma, 
bağ, bahçe ve tarlada çalışma, hayvanlara bakma, bir işte çalışma gibi) 

(  )  Evet       (  )  Hayır 

11. Ödevlerinizle en çok kim ilgilenir?       

(  ) Annem 

(  )  Babam 

(  )  Abla/ağabey 

(  )  Diğer……………. 

12. Ev ödevlerinizi daha çok nerede yaparsınız? 

(  )  Evde  

(  )  Sınıfta/Okulda 

(  )  Etüt merkezinde 

(  )  Diğer………………………………….. 



 131

13. Ödevlerinizi yapmakta ne kadar zorlanıyorsunuz? 

Ödevlerinizi yapmakta ne kadar zorlanıyorsunuz 

?(X) koyarak belirtiniz 

H
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Ev ödevleri (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Proje ödevleri (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Diğer (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

14. Bir günde (hafta içi) ödevleri hazırlamak için harcadığınız süre tahmini ne kadardır?  

(  ) 0–29 dakika    (  ) 30–59 dakika   

(  ) 60–89 dakika    (  ) 90–119 dakika 

(  ) 120 dakikadan fazla 

15. Öğretmeninizin günlük olarak verdiği ödev miktarını (pazartesi-cuma günleri arası)   

nasıl buluyorsunuz? 

(  )  Normal  (  )  Az    (  )  Çok 

16. Hafta sonu (cumartesi-pazar günleri) ödevlerini hazırlamak için harcadığınız süre 

tahmini ne kadardır?  

(  ) 0–29 dakika    (  ) 30–59 dakika   

(  ) 60–89 dakika    (  ) 90–119 dakika 

(  ) 120 dakikadan fazla 

17. Öğretmeninizin hafta sonu (cumartesi-pazar)   verdiği ödev miktarını nasıl 

buluyorsunuz? 

(  )  Normal  (  )  Az    (  )  Çok 

18. Okuduğunuz derslerinize göre ödevlerinizi yapmakta ne sıklıkta zorlandığınızı (X) 

koyarak belirtiniz 
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Okuduğunuz derslerinize göre ödevlerinizi yapmakta 

ne sıklıkta zorlandığınızı (X) koyarak belirtiniz 
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Türkçe (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Matematik (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Fen ve teknoloji (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Görsel sanatlar (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Müzik (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Beden Eğitimi (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Trafik güvenliği (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Yabancı dil (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Sosyal bilgiler (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

19. Günlük olarak en çok ödevinizin olduğunuz üç dersi (1, 2, 3) şeklinde sıralayınız 

Dersler Sıralama 

Türkçe (    ) 

Matematik (    ) 

Fen ve Teknoloji (    ) 

Görsel Sanatlar (    ) 

Müzik (    ) 

Beden Eğitimi (    ) 

Trafik Güvenliği (    ) 

Yabancı Dil (    ) 

Sosyal Bilgiler (    ) 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (    ) 
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20. Okuduğunuz derslere göre ödevlerinizi yapmayı ne kadar sevdiğinizi (X) koyarak 

belirtiniz 

Okuduğunuz derslere göre ödevlerinizi yapmayı ne 

kadar sevdiğinizi (X) koyarak belirtiniz 
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Türkçe (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Matematik (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Fen ve teknoloji (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Görsel sanatlar (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Müzik (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Beden Eğitimi (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Trafik güvenliği (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Yabancı dil (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Sosyal bilgiler (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

21.Ödevlerinizi hazırlarken aşağıdaki kaynaklardan hangilerinden yararlanıyorsunuz? 

  (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

(  ) Ders kitapları dışındaki kaynak eserler 

(  ) Ansiklopediler 

(  ) Atlaslar 

(  ) Sözlükler 

(  ) Müzeler 

(  ) Kütüphane  

(  ) Kaynak kişiler 

(  ) Ders yazılım Cd /DVD’leri 

(  ) Diğer……………. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 
Aşağıda ödevlerle ilgili durumlar hakkında verilen ifadelerin 

gerçekleşme sıklıklarını işaretleyiniz 
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1. Ailem, günlük olarak verilen ödevlerimi bana sorar. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

2. Ödevlerimi yapmak için evimizde uygun ortam var  
(masa, sessiz, sıcak ortam) 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3. Ödevlerimi yapmak için gerekli materyallere sahibim 
(makas, kâğıt, yapıştırıcı, cetvel, kaynak kitap v.s) 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4. Alıştırma ödevlerinde ilk problemi/soruyu ailemle birlikte 
çözeriz 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5. Ailem öğretmenimin ödevleri kontrol edip etmediğini sorar. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6. Ödevlerimi düzenli olarak yaparım. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.Ailem ödevlerle ilgili olarak beni ödüllendirir (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8. Ödevlerim nedeniyle yeterince oyun oynayamıyorum (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

9. Ödevlerimi benim yerine ailem yapar (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10.Öğretmenim çalışma ve ders kitabı haricindeki kitaplardan 
da ödev verir. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11.Ödevlerimi bitirmeden oyun oynamaya başlamam (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12. Ödevlerimi kendi başıma yaparım (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

13.Öğretmenim ödevlerimdeki yanlışlarımın düzeltilmesini 
sağlar. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

14. Ödevlerim için ailem dışındaki başka insanların yardımına 
ihtiyaç duyarım 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15. Ödevlerimi yetiştiremediğim zamanlar olur (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

16. Öğretmenim ödevlerle ilgili olarak bizleri ödüllendirir (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

17. Ailem ödevimi kontrol eder. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

18. Öğretmenim ödevleri notla değerlendirir. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

19. Ödevler için öğretmenlerimle birlikte planlama yaparız. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

20. Öğretmenimiz ödevlerimizi kontrol ettikten sonra bize geri 
verir. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

21. Ödev yapmak için arkadaşlarımın evine giderim ya da 
arkadaşlarım bize gelirler. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

22.Ödevlerimi yaparken evimizdeki televizyon, bilgisayar gibi 
araçlar kapalıdır. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

23. Ailem bitirdiğim ödevlerimi imzalar      

24. Ödevler sosyal ve sportif etkinlikler için bana zaman 
bırakmamaktadır 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

25. Ödev yapmak ailemle daha çok zaman geçirmemi sağlıyor. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Ödev yapmak size ne sağlıyor? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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İLKÖĞRETİM OKULLARI (4.-5. Sınıf)  ÖDEV UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI 

VELİ ANKETİ 

Sayın Veli, 

Başkanlığımız tarafından yapılan ilköğretim okullarının 4.-5. sınıf düzeyinde 

ödev uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma için görüşlerinize 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anketle velilerin, ödevlerle ilgili görüş ve önerilerinin tespit 

edilmesi amaçlanmaktadır.  

4–5 sınıfa devam eden birden fazla öğrencinin velisi olabilirsiniz. Lütfen 

anketi size getiren, velisi olduğunuz çocuğunuzu/çocuğu dikkate alarak cevaplandırınız. 

Anket sonuçları ödevlerle ilgili çalışmalarda kullanılacak, başka hiçbir kurum ya da 

kişiye verilmeyecektir. 

Her bir soru maddesini ve ifadeyi okuduktan sonra size en uygun seçeneğe ait 

olan parantezin içini (X) şeklinde işaretleyiniz, açık uçlu soruları cevaplayınız. 

Anketin üzerine adınızı yazmayınız, kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaret 

koymayınız.  

İrtibat: Dr. Atilla DEMİRBAŞ                                            Katkılarınız için teşekkür 

ederiz 

Tel:0312 2303644/4121                                                                Millî Eğitim Bakanlığı 

atillademirbas@hotmail.com                       Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. Yaşadığınız ilin adı  : ........................... 

2. Velisi olduğunuz çocuğun okuduğu sınıf düzeyi 

(  ) 4.sınıf   (  ) 5.Sınıf 

 3. Velisi olduğunuz öğrenciyle akrabalık dereceniz 

(  ) Annesi   (  ) Babası    (  ) Diğer……………………….. 

Eğer öğrencinin anne/babasıysanız kaç tane çocuğunuz var? ………………………. 

4. Yaşadığınız yerleşim birimi: 

 (  ) Köy/Belde    (  ) İlçe merkezi                       (  ) İl merkezi 
5. Cinsiyetiniz  :  (  )  E    (  )  K 

6.Eğitim durumunuz? 

 (  ) Bir okul bitirmedim. (  ) İlkokul  (  ) Ortaokul/İlköğretim 

 (  ) Lise (  )Yüksekokul/Fakülte (  )Yüksek lisans/Doktora 

7.Gelir getirici bir işte çalışıyor musunuz? 

(  ) Hayır (  ) Evet (Lütfen yaptığınız işi kısaca yazınız? 
………………………………………………………………………..……………) 

8. Velisi olduğunuz öğrencinin ödevleri için herhangi bir harcamada bulunuyor 
musunuz?  

(  ) Hayır (  ) Evet  

Cevabınız “evet” ise ne tür masraflarda bulunuyorsunuz? 

..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………
……………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 

9. Velisi olduğunuz öğrencinin ödevleri için yardımcı olmayı istemenize rağmen yardım 
edemediğiniz oluyor mu? 

(  ) Hayır (  ) Evet 

Cevabınız “evet” ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangileridir? (Birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz) 

(  )  Zamanımın olmaması 

(  )  Ödevin konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamam 

(  )  Diğer çocuklarımla da ilgilenmek zorunda olmam 

(  )  Diğer…………………………………….  

10. Velisi olduğunuz öğrenci ödevlerini daha çok nerede yapar?  

(  )  Evde  

(  )  Okulda 
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(  )  Etüt merkezinde 

(  )  Diğer……………………………….. 

11. Velisi olduğunuz öğrencinin evde ya da ev dışında yapması gereken işler/görevler 
var mı? (kardeşlere bakma, bir işte çalışma, tarlada, bağ bahçede çalışma gibi) 

(  )  Evet       (  )  Hayır 

12. Velisi olduğunuz öğrencinin günlük olarak (pazartesi-cuma günleri arası)  ödevleri 
hazırlamak için harcadığı süre tahmini ne kadardır?  

(  ) 0–29 dakika    (  ) 30–59 dakika   

(  ) 60–89 dakika    (  ) 90–119 dakika 

(  ) 120 dakikadan fazla 

13. Çocuğunuza günlük olarak verilen ödev miktarını (pazartesi-cuma günleri arası)   
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

(  )  Normal  (  )  Az    (  )  Çok 

14. Velisi olduğunuz öğrencinin hafta sonu (cumartesi-pazar günleri arası)  ödevleri 
hazırlamak için harcadığı süre tahmini ne kadardır?  

(  ) 0–29 dakika    (  ) 30–59 dakika   

(  ) 60–89 dakika    (  ) 90–119 dakika 

(  ) 120 dakikadan fazla 

15. Çocuğunuza hafta sonu verilen ödev miktarını (cumartesi-pazar günleri arası)   nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

(  )  Normal  (  )  Az    (  )  Çok 

16. Velisi olduğunuz öğrencinin derslere göre ödevlerini yapmakta ne sıklıkta 
zorlandığını (X) koyarak belirtiniz 

Velisi olduğunuz öğrencinin derslere göre 
ödevlerini yapmakta ne sıklıkta zorlandığını 
(X) koyarak belirtiniz 

Dersler 

H
iç

 

S
ey

re
k

 

B
az

en
 

S
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k
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 z
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an
 

Türkçe (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Matematik (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Fen ve teknoloji (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Görsel sanatlar (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Müzik (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Beden Eğitimi (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Trafik güvenliği (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Yabancı dil (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Sosyal bilgiler (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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17.Velisi olduğunuz öğrencinin günlük olarak en çok ödevi olduğu üç dersi (1, 2, 3) 

olarak sıralayınız 

Dersler Sıralama 

Türkçe (    ) 

Matematik (    ) 

Fen ve Teknoloji (    ) 

Görsel Sanatlar (    ) 

Müzik (    ) 

Beden eğitimi (    ) 

Trafik Güvenliği (    ) 

Yabancı Dil (    ) 

Sosyal Bilgiler (    ) 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (    ) 

18. Velisi olduğunuz öğrenci etüt merkezine gidiyor mu? 

(  ) Hayır (  ) Evet  

Cevabınız “evet” ise 19. soruyu cevaplandırmanız gerekmektedir. 

19. Velisi olduğunuz öğrenciyi etüt merkezine gönderme sebepleriniz aşağıdakilerden 
hangisidir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirisiniz) 

(  ) Evde gündüz saatlerinde ona bakacak kimse olmaması  

(  )  Ders çalıştırılması 

(  )  Ödevlerini yapması 

(  )  Ödevlerine yardımcı olunması 

(  )  Diğer………………… 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 
Aşağıda ödevlerle ilgili durumlar hakkında 

verilen ifadelerin gerçekleşme sıklıklarını 
işaretleyiniz 

H
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k
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1. Çocuğuma günlük olarak verilen ödevlerini 
kendisine sorarım 

 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

2.Çocuğuma ödevleri yapması için uygun ortam 
hazırlarım (masa, sessiz ortam, sıcak bir ortam 
gibi) 

 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3.Çocuğuma ödevlerini yapması için gerekli 
materyalleri sağlarım, (makas, kâğıt, kaynak 
kitap, ansiklopedi gibi) 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4.Gerekirse alıştırma ödevlerinde ilk problemi/soruyu 
birlikte çözeriz 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5.Öğretmenin ödevleri kontrol edip etmediğini takip 
ederim. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6. Çocuğum ödevlerini düzenli olarak yapar. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.Ödevlerini yapmak çocuğumun birinci 
sorumluluğudur. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8. Ödevler çocuğumla daha çok vakit geçirmemi 
sağlar. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

9. Çocuğumun ödevini yaptığım olur (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10.Öğretmen çocuğuma çalışma ve ders kitabı 
haricindeki kitaplardan da ödev verir. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11.Çocuğum arkadaşlarıyla ödev yapar (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12. Çocuğum ödevlerini kendi başına yapar (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

13. Çocuğumu yaptığı ödevler için ödüllendiririm (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

14.Öğretmen, çocukların yaptığı ödevlerdeki 
yanlışlıkların düzeltilmesini sağlar. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15.Çocuğumun ödevleri için başka insanların 
yardımına ihtiyaç duyarım 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

16. Çocuğumun ödevlerini yetiştiremediği zamanlar 
olur 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

17. Çocuğumun ödevleri için internette araştırma 
yapması gerekir 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

18. Öğretmen ödevleri notla değerlendirir (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

19. Ödevler için çocuğumla beraber planlama 
yaparız. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

20.Öğretmen verdiği ödevleri düzenli olarak kontrol 
eder 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

22. Ödevler çocuğuma sosyal ve sportif etkinlikleri 
için zaman bırakmamaktadır. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

23.Çocuğumun ödevlerini yapmaya başlamasını ve 
bitirmesini gözlemlerim 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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24. Yaptığı ödevdeki yanlışlıkları beraber düzeltiriz. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

25.Çocuğumun ödevlerle ilgili sorunlarını 
öğretmenleriyle paylaşırım. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

26. Çocuğumu ödevleri için överim. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

27. Çocuğumun ödevleri için nasıl yardımcı 
olabileceğim konusunda öğretmen beni 
bilgilendirir. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

28.Çocuğum ödev yaparken evdeki televizyon, 
bilgisayar gibi araçlar kapalıdır. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

29.Çocuğumun okuma ödevlerini dinlerim. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

30. Öğretmen, çocuğumun biten ödevlerini kontrol 
ettiğime dair imzalamamı ister 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

Ödev yapmanın çocuğunuza ne gibi faydalarının olduğunu düşünüyorsunuz? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

………………………...…………………………………………………………………

…………………………………….. 

 

Sizce ilköğretimde ödev konusunda yaşanan sorunların çözümü için neler yapılabilir? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

………………………...…………………………………………………………………

…………………………………….. 

 

 

 

 



 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


