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Sanal Gerçeklik Geldi, Kavram Yanılgım Gitti! 

 
Onur Kahveci1, Öykü Yımaz1 

1Özel İzmir Bilfen Liseleri 

 
Son yıllarda yapılan üniversite sınavları sonuçları arasında Fizik/Fen ortalaması, eğitim amaçlarının istenilen 

ölçüde gerçekleşmediğini göstermektedir. Bu durumun asıl nedeni üniversite sınavına katılan öğrencilerin Fizik yasaları 
hakkında kavram yanılgılarından arınmış bilimsel bir anlayışa sahip olmamalarıdır. Lise 9. sınıf müfredatında yer alan 
“Hareket ve Kuvvet” konusu, içinde birçok kavram yanılgısını barındırır. Kavram yanılgıları öğretilen konulardan sonra 
zihinde yerleşen bilimsel açıdan hatalı bilgilerdir. Son yıllarda gelişen Bilgisayar Benzetim Teknolojisi ile birlikte ortaya 
çıkan Sanal Gerçeklik Teknolojisi eğitimin birçok alanında kullanılmaya başlanmıştır. Konuya ve kazanıma özgün olarak 
hazırlanan sanal gerçeklik uygulamaları öğrencilerin aklında yer eden kavram yanılgılarını ortadan kaldırmak amacıyla 
kullanılabilir. 

Fizik Eğitiminde anlaşılması zor olan bir kavramın öğretilmesi ve/veya sonrasında oluşan kavram yanılgısının 
ortadan kaldırılması amacıyla bir “Sanal Gerçeklik Uygulaması” geliştirilmiştir. 9. sınıf lise birinci sınıf müfredatında 
bulunan “Hareket ve Kuvvet” ünitesi kazanımlarından birini içinde barındıran kavram yanılgısının ortadan kaldırılması 
amaçlanmıştır. Geliştirilen sanal gerçeklik uygulaması, on (10) lise öğrencisi tarafından tecrübe edilmiş ve uygulamanın 
etkinliği, içinde bulunan üç kavramsal soru ile test edilmiştir. Uygulamadan önce kavram yanılgısına sahip oldukları 
belirlenen 8 öğrencinin (tamamının) uygulama deneyiminden sonra % 100’ ünün mevcut kavram yanılgısını terk ettikleri 
görülmüştür. Geliştirilen sanal gerçeklik uygulamasının iki boyutlu Pc versiyonu, sekiz (8) lise öğrencisi tarafından (sanal 
gerçeklik uygulamasını deneyimleyen öğrencilerden farklı) tecrübe edilmiş ve kavram yanılgısına sahip oldukları 
belirlenen 7 öğrencinin (tamamının) uygulama deneyiminden sonra % 100’ ünün mevcut kavram yanılgısını terk ettikleri 
görülmüştür. Bu iki versiyonu deneyimleyen öğrencilerin doğru sonuca ulaşma sırasında yaptıkları tekrarın ortalamasına 
bakıldığında, öğrencilerin daha az tekrar yaptıkları sanal gerçeklik uygulamasının daha başarılı olduğu görülmektedir. Bu 
sonuç sanal gerçeklik uygulamasının Pc uygulamasına göre daha etkin bir uygulama olduğunu göstermektedir. 

Elde edilen sonuçlar geliştirilen sanal gerçeklik uygulamasının mevcut kavram yanılgısını ortadan 
kaldırabileceğini ve öğretimi destekleyici bir eğitim materyali olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Uygulama 
deneyimlerini yaşayan öğrenciler, oyunlaştırma kavramının kullanıldığı uygulamayı çok beğendiklerini ve ders konularını 
öğrenirken motivasyonlarını arttıracağını ifade etmişlerdir. Ayrıca uygulama deneyimleri sırasında hiçbir sağlık problemi 
yaşamadıklarını söylemişlerdir. Bu konuda geliştirilecek sanal gerçeklik uygulamaları sayesinde, fizik eğitiminde 
teknolojik olanak gerektiren birçok deney ve uygulama, dünyanın herhangi bir yerindeki kişi tarafından kolaylıkla tecrübe 
edilebilecek ve böylece eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilecektir. 

 
 

Anahtar Kavramlar: Kavram Yanılgısı, Sanal Gerçeklik, Fizik Eğitimi, İvme 
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Covid-19 Pandemi Döneminde Yaygınlaşan Uzaktan Eğitimin Ortaokul 5. Sınıf 

Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi 

Özge Vurgun1,Özlem Eryılmaz Muştu2 

1Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

2Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD 
 

 
Teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi, üretimin artması, benzer şekilde hızlı nüfus artışı gibi nedenler alternatif 

eğitim uygulamalarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu sebeple günümüz ihtiyaçlarını karşılamada uzaktan eğitim yüz yüze 
eğitimin yetersiz kaldığı yerlerde ona alternatif veya destek amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Uzaktan eğitim, yüz yüze 
eğitime destek amacı ile kullanılırken geçtiğimiz Covid-19 pandemi sürecinde duran eğitimlerin devam ettirilebilmesi 
adına uzaktan eğitime geçiş zorunlu hale gelmiştir. Bu geçiş ile birlikte, uzaktan eğitimin öğrencilerin akademik başarısı 
üzerinde ne gibi etkileri olacağı ve uzaktan eğitim uygulamalarının yüz yüze eğitimin yerini tamamen alıp alamayacağı 
gibi konular gündeme gelmiştir. Bu noktadan hareketle, yürütülen bu çalışmada Covid-19 pandemi döneminde 
yaygınlaşan uzaktan eğitimin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi 
incelenmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Işığın Madde ile Etkileşimi ünitesinde yer alan gölge konusu dikkate 
alınmış ve çalışma bu konu üzerinde yürütülmüştür. Alanyazın incelendiğinde genel olarak üniversite öğrencileri ve 
akademisyenler için uzaktan eğitime dair pek çok araştırma yapıldığı görülmüş ancak ortaokul düzeyindeki öğrencilerin 
uzaktan eğitimine yönelik çalışmaya yeterince rastlanılmamıştır. Özellikle Covid-19 pandemi dönemiyle birlikte zorunlu 
hale gelen uzaktan eğitimin öğrenci başarısına etkisinin ortaokul düzeyinde incelenmesine yönelik çalışmalara pek 
rastlanılmamış olması bu araştırmanın önemini artırmıştır. Ayrıca bu araştırma, ülkemizde başlayan uzaktan eğitim 
uygulamasının özellikle yaparak yaşayarak öğrenme gerektiren fen bilimleri konularında akademik başarıya nasıl etki 
ettiğini gösteren örnek bir çalışma olması bakımından önem taşımakta ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 
araştırmacılara yol göstermesi beklenmektedir. Araştırmada ön test ve son teste dayalı yarı deneysel model 
kullanılmıştır. Araştırma çalışma grubunu Aksaray ili Eskil ilçe merkezinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 5. sınıfta 
öğrenim görmekte olan 26 öğrenci oluşturmaktadır. 26 öğrenci 13'er kişilik homojen 2 gruba ayrılmıştır. Gruplardan 
birinde yüz yüze eğitim ile öğretim programında belirtildiği şekilde dersler tamamlanırken; diğer grupta ise uzaktan 
eğitim yaklaşımı uygulanmıştır. Her iki grupta da öğretim araştırmacı tarafından yerine getirilmiş ve uygulama haftada 4 
ders saati olmak üzere toplam 2 hafta sürmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Dalgıç (2017) tarafından 
geliştirilen "Gölge Akademik Başarı Testi" kullanılmıştır. 13 sorudan oluşan başarı testinin Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı 0,72’dir. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Farklı iki gruba uygulanan 
uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarının artışında ne düzeyde etki yaptığını 
belirlemek amacıyla etki büyüklüğü değerleri hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar hem 
uzaktan eğitimin hem de yüz yüze eğitimin 5. sınıf ortaokul öğrencilerinin gölge konusuna yönelik başarı düzeylerinde 
bir artışa neden olduğunu göstermiştir. Bu artışlar incelendiğinde gölge konusunu uzaktan eğitim yaklaşımı ile öğrenen 
öğrencilerin başarı düzeylerini, aynı konuyu yüz yüze eğitim yaklaşımı ile öğrenen öğrencilerin başarı düzeylerine göre, 
daha düşük düzeyde arttırdığı görülmüştür. Akademik başarı üzerinde uygulanan yüz yüze eğitimin daha büyük bir etki 
yapmasının sebebi olarak ele alınan gölge konusunun gözlem yapma, keşfetme, deneyerek test etme gibi becerileri 
içeren yaparak yaşayarak öğrenmenin gerekli olduğu kazanımlara sahip olması gösterilebilir. Araştırma bulgularından 
hareketle teorik bilginin yanında pratik yapmayı gerektiren, yaparak yaşayarak öğrenmenin gerekli kılındığı konuların 
öğretiminde yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime göre daha etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Anahtar Kavramlar: uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, covid-19 pandemi süreci, akademik başarı, fen bilimleri 
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TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında Astronomi Öğretmen Kampı: 
“Penceremde Dünya Var” Proje Örneği 

Zeynep Bodur1, Dr. Sertaç Arabacıoğlu2 

1Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

 
 

Astronomi bilimi ve uzay hakkındaki araştırmalar disiplinler arası konu ve kavramlar ile öğrenenleri merak 
duymaya, soyut ve rasyonel düşünmeye ve yaşanılan çevre hakkında farkındalık geliştirmeye teşvik eder. Bunun 
sonucunda ortaya çıkan ilgi ve pratikler yüzyıllardır pek çok büyük keşif ve teknolojik yeniliği beraberinde getirmiştir. 
Astronomi bilimi ve uzay çalışmaları farklı toplumları ve kültürleri pek çok ortak bakış açısında birleştirmenin yanı sıra, 
rekabeti de tetiklemektedir. Dolayısıyla öğretim programları ve pratikleri astronomiye daha geniş yer vermektedir. 
Öğretmenler ise astronominin öğrenme ortamlarına aktarılması ve temel pratiklere dönüştürülmesinde büyük role 
sahiptirler. Ancak araştırmalar öğretmenlerin astronomiye yönelik daha fazla ilgi duymaları, bilgi ve beceri kazanmaları 
gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Tematik astronomi kampları astronomi bilimini yakından tanımak ve disiplinler arası bakış açısı kazanmak 
isteyen öğretmenlere çeşitli fırsatlar sunmaktadır. “Penceremde Dünya Var II” projesi TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve 
Bilim Okulları programı kapsamında ikinci kez desteklenmeye uygun bulunan (Proje No: 121B971) astronomi temalı bir 
öğretmen kampıdır. Kamp 26 Ağustos – 01 Eylül 2021 tarihleri arasında Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, kampın ulusal ve uluslararası imkanlar ve hedefler ile bütünleşik tematik yapısı, 
öğretmen mesleki gelişimini desteklemeye yönelik farklılaştırılmış etkinlik içeriği, astronomi eğitimi ile bölgesel değerleri 
öne çıkaran öğrenme ortamı seçimi ve son olarak kendini yenilemeye dönük dinamik ölçme ve değerlendirme yaklaşımı 
tartışılacaktır. 

Kampın tematik yapısı öğretmenlerin astronomi konularında yeterliklerini artırmayı, gökyüzünü tanımak ve 
tanıtmak için olumlu tutum geliştirmelerini hedeflemektedir. Kamp adını, Apollo 11 mürettebatı Neil Armstrong, Michael 
Collins, ve Buzz Aldrin’in Kolombiya’dan Aya attıkları ilk adımdan almaktadır. Ay yüzeyine ulaşmak kadar bu yolculuğa 
ilişkin hatırlanan bir diğer şey Michael Collins’ in meşhur cümlesi olan: “Houston, burası Apollo 11… Penceremde Dünya 
Var (Hey, Houston, I’ve got the world in my window)’” sözüdür. Dünya dışından gezegenimize bakışın sembolü olan bu 
söz projenin teması olarak belirlenmiştir. Bu tema altında fizik, kimya, biyoloji, matematik, arkeoloji ve sanat gibi pek 
çok disiplini ve alan uzmanını bir araya getirmektedir. 

Kamp etkinlikleri tematik yapıyı zenginleştiren araçlardan biridir. Etkinlikler, teleskop kullanımı, gökyüzü 
gözlemleri, ay görevleri, uzay araçları tasarımı, uzay ekosistemi, astrofotoğrafçılık, parçacık fiziği, arkeolojik kayıtlar gibi 
çatı konuları işlemektedir. Katılımcı grubunun öğrenme ihtiyaçları bağlamında (i) kavramsal öğrenmeyi desteklemek 
amacıyla teorik anlatımlara, (ii) beceri gelişimini desteklemek amacıyla da aletli-aletsiz gökyüzü gözlemleri, deneyler, 
temel pratikler ve tasarım görevlerine yer vermektedir. 

Kamp öğrenme ortamı ile öğretmenlere astronomiyi daha fazla keşfetmek için olumlu bir atmosfer yaratılmıştır. 
Kamp Diyarbakır’ın farklı noktalarına yayılan ve şehrin öne çıkan kültürel alanlarını etkinlik mekânı olarak belirlemiştir. 
Astrofotoğrafçılık etkinlikleri için Zerzevan Kalesi ve kazı alanı kampın öne çıkan mekanları arasındadır. Bu sayede kamp 
gerek astronomi öğretiminin kültür ile bütünleşik yapısını katılımcılara yansıtmakta, gerekse ülke genelindeki bilim 
insanlarının dikkatlerini bölgeye çekmektedir. Benzer şekilde Diyarbakır Ulu Cami avlusunda bulunan El-Cezeri güneş 
saati, Diyarbakır sur alanı içerisinde gözlemler ve ışık kirliliği ölçümleri mekânsal zenginlik oluşturmaktadır. 

Kampta dinamik bir değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Kampın ölçme-değerlendirme araçları etkinlik, 
öğrenme ortamı, eğitmen, süreç ve genel kazanımları değerlendirmeye yönelik bütünsel bir bakış açısı sunmaktadır. Bu 
sayede kampın katılımcı öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarına karşılık verme durumu, çıktıları ve bir sonraki yıl için 
kampın gelişime açık yönleri analiz edilmektedir. 

Sonuç olarak, öğretmenlerin astronomi konularında lisans sonrası mesleki gelişimlerini desteklemek, 
astronomide farkındalık ve yetkinlik kazandırmak adına çok sayıda kamp yürütülmektedir. “Penceremde Dünya Var II” 
projesi özelinde sunulacak bu çalışmanın öğretmen kamplarının planlanması, yürütülmesi ve çıktıları bağlamında alan 
yazına önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kavramlar: Astronomi eğitimi, Hizmet içi öğretmen eğitimi, Doğa ve bilim kampı 
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Fizik Eğitimi Alanyazınının Doktora Tezleri Bağlamında Bibliyometrik Profili: 2000-2020 Yılları 
 

Demet Batman1 

1Bağımsız Araştırmacı 

Bu çalışmada, 2000-2020 yılları arasında fizik eğitimi alanında yayımlanan doktora tezlerine ilişkin bibliyometrik 
özelliklerin çeşitli parametreler çerçevesinde belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın diğer bir amacı da, fizik eğitimi 
alanında doktora düzeyinde yapılan lisansüstü çalışmaların genel özelliklerini ortaya koymak ve bu alanda çalışacak 
araştırmacılara ön bilgi sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Ulusal Tez Merkezi’nin 
https://tez.yok.gov.tr internet adresinden ulaşılan kayıtlarda 24.05.2021 / 15.07.2021 tarihleri arasında yapılan 
taramaların sonuçları esas alınmıştır. Bu bağlamda, YÖK Tez Merkezi veri tabanında ve fizik eğitimi alanında 2000-2020 
yılları arasında yayımlanan 59 doktora tezi, betimsel bibliyometri doğrultusunda; “yayımlandığı yıl”, “yayımlandığı 
üniversite”, “yayımlandığı enstitü”, “tezin çalışma konusu”, “araştırma yöntemi”, “veri toplama araçları”, “veri analiz 
teknikleri”, “araştırma grubu”, “araştırmacı cinsiyeti” ve “danışman unvanı” gibi bibliyometrik özellikler açısından 
incelenmiştir. Araştırma evreninin mümkün olduğunca tamamının temsili ile doğruluk payının artması ve daha anlamlı 
sonuçlar elde edilmesi amacıyla çeşitli şekillerde veri tabanı taraması yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışma kapsamına; Fizik 
Eğitimi Anabilim Dalı’nın yanı sıra; Eğitim Bilimleri, Eğitim Teknolojileri ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalları’nda 
tamamlanan ve “fizik eğitimi” dizininde karşımıza çıkan tezler de dahil edilmiştir. Bu dizinde yer alan 206 lisansüstü tezin 
59’unun (%28,64) doktora tezi olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen doktora tezlerine ilişkin veriler Excel 
tablosuna aktarılmış; frekans ve yüzdelik değerlere ilişkin tüm hesaplamalar, tablo ve grafiklere yönelik işlemler bu 
program üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında elde edilen veriler incelendiğinde öncelikle, 59 doktora tezini hazırlayan araştırmacıların 
26’sının (%44,07) kadın, 33’ünün (%55,93) erkek olduğu ve doktora tezlerinin ağırlıklı olarak (%55,93) “Profesör” unvanı 
taşıyan öğretim üyelerinin danışmanlığında hazırlandığı belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; 2000 ve 2002-2005 
yıllarında hiç doktora tezi yayımlanmadığı, en çok 2014 yılında (f=10) doktora tezi yayımlandığı ve bu yılı 8 tez ile 2018 
yılının izlediği; doktora tezlerinin toplamda 11 üniversite bünyesinde yayımlandığı, en fazla doktora tezinin Atatürk 
(f=12), Gazi (f=10) ve Karadeniz Teknik (f=10) Üniversiteleri bünyesinde hazırlandığı, Ondokuz Mayıs ve Dicle 
Üniversiteleri’nde yalnızca 1’er doktora tezi yayımlandığı belirlenmiştir. İncelenen tezlerin yayımlandığı enstitüler 
bağlamında % 57,63’lük oranla Eğitim Bilimleri Enstitüsü (f=34) ön plana çıkmaktadır. Diğer yandan, tezlerin yürütüldüğü 
yöntem bağlamında % 37,29’luk değerle nicel yöntemler (f=22) ve daha sonra %25,42’lik değerle karma yöntemler (f=15) 
dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, nitel çalışmalarda ağırlıklı olarak (f=17) durum çalışmasının tercih edildiği, nicel 
çalışmalarda ise ağırlıklı olarak (f=38) deneysel (yarı deneysel, basit deneysel vb.) yöntemlerin tercih edildiği tespit 
edilmiştir. İrdelenen tezlerde araştırmaların çoğunlukla, fizik eğitiminde kullanılan strateji, yöntem ve teknikler (f=30) ile 
materyal inceleme, geliştirme ve değerlendirmeye (f=12) dayalı konular çerçevesinde yürütüldüğü belirlenmiştir. 
Bununla birlikte tezlerde; öğretmen eğitimi-mesleki gelişim (f=5), öğrenci becerileri (f=4), öğretim programı (f=3), fizik 
dersine yönelik algı-tutum (f=2), fizik öğrenmeyi etkileyen faktörler (f=2) ve disiplinlerarası öğrenme (f=1) konularının 
ele alındığı görülmüştür. Araştırma grubu olarak; daha çok fizik öğretmen adayları (f=14) ile çalışıldığı, bu değeri 10. sınıf 
öğrencilerinin (f=13) izlediği, 12. sınıf öğrencileriyle ise yalnızca bir tezde çalışıldığı ortaya çıkmıştır. Son olarak, elde 
edilen bulgular veri toplama araçları açısından incelendiğinde ağırlıklı olarak çeşitli testlerin (başarı testi, beceri testi, 
vb.) (f=41) ve mülakat/görüşme formlarının (f=41) kullanıldığı; veri analizi teknikleri açısından incelendiğinde ise en çok 
betimsel analiz ile kestirimsel analizin birlikte kullanıldığı (f=21), en az (f=4) içerik analizinin kullanıldığı sonucuna 
varılmıştır. 

 
Anahtar Kavramlar: Fizik eğitimi, doktora tezi, bibliyometri 
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MEB Fizik Dersi Kazanımlarının Oyunlaştırıldığı Fizik Dersleri 
Öğretmen Deneyim ve Uygulamaları 

 
Mevlüt ÇINAR1, Ebru ÇINAR2 

 
175. Yıl Anadolu Lisesi 

2Şehit Süleyman Özcan Ortaokulu 
 

Neden Böyle Bir Proje Yaptık? 
Ortaokuldan sonra lise seviyesinde ilk kez fizik dersi gören öğrencilerde fizik dersine karşı ön yargı görülmüştür. 

Öğrencilere göre fizik dersi formüllerden, ezberlerden, anlaşılmaz matematiksel işlemlerden oluşmaktadır. Fizik dersi 
zor ve eğlenceli olmayan bir derstir. 

Fizik dersi günlük hayatla iç içedir; ancak biz öğretmenler bunu öğrencilerimize tam olarak gösterememekteyiz. 
Fizik dersi denildiğinde öğrencilerin ilk anladığı şey; formüller, karmakarışık işlemler ve hayatta işimize yaramayacak 
gereksiz bilgilerdir. Bu nedenle fizik öğretmenlerinin ilk görevi de öğrencilerin fizik derslerine olan bu ön yargılarını 
kırmak olmalıdır. Bu projenin uygulanmasındaki en önemli gerekçe budur. 

Bu olumsuz bakış açısının değiştirilememesi fizik dersi öğretimini anlamsız kılmaktadır. Biz bu uygulama ile fizik 
derslerini eğlenceli ve kalıcı öğrenme sağlanan dersler haline getirmek istedik. Yaparak yaşayarak bir öğrenme ortamı 
oluşturarak hareketli ve üretken dersler oluşturmak istedik. 

Neler Yapmak İstedik? 
Fizik öğretiminde farklı bir uygulama yapmak istedik. Öğrencileri aktif hale getiren, onları düşündüren, onları 

yazmaya ve üretmeye yönlendiren, keşfetme arzularını canlı tutan bir uygulama. Derste öğrencilerin araç ve gereçler, 
farklı materyaller kullanmasını gerektiren bir uygulama ile daha kalıcı bir öğrenme sağlayacağımızı düşündük. 

‘’Oyun ve oyunla öğretim’’ son yıllarda literatürde geniş yer almaya başlamıştır. Bu durum bizleri 
sevindirmektedir. Üzücü olan ise oyun, sadece okul öncesi ve ilköğretim çağına yakıştırılmaktadır. Oysaki oyun, 
hayatımızın her yaşında var olan ve eğlenerek öğrendiğimiz çok önemli bir öğretim yöntemidir. Buna karşı çıkan hiçbir 
görüşün olmadığını kabul etmek de yerinde olur. O halde ortaokul ve lise seviyesinde oyunlar üretmek ve oyunla 
öğretimin önemini anlatmak gerekir 

Literatürde gördüğümüz en önemli eksiklik; derslere, konulara, müfredata uyarlanarak üretilmesi gereken 
eğitici-öğretici oyunlardır. Biz bu konudaki eksikliği gidermek ve örnek olmak, oyunlar üretilebileceğini göstermek 
istedik. Lise fizik dersi konularından yola çıktık. Bakanlığımız programı paralelinde oyunlar hazırlamaya çalıştık. 

Projede Neler Yaptık? 
İnternet siteleri üzerinden bulunan fizik deneyleri, bilim insanlarının hayatları ve fotoğrafları (Nicola Tesla’nın 

karmaşık hayatı, Einstein’in ilginç fotoğrafları, Göreliliği tanımlarken yaptığı ilginç açıklamalarına dikkat çekildi. 
Öğrencilerin projemizi kavramaları için fizik dersinin kapsamı sınıflarda işlendi. Bu konuda fizik kitabının ilk 

ünitesinden yararlanıldı. İlköğretim fen bilgisi dersleriyle bağlantı kuruldu. 
Fizik dersinin bilim ve teknolojideki yerinin anlaşılması için bilimsel dergilerden yararlanıldı. Bu dergilerden ilginç 

gelişmeler ve ilginç olaylara dikkat çekildi. 
Bildiğimiz oyunlardaki fizik yasalarına dikkat çekildi. Bu fizik yasalarını anlatan oyunlar tasarlandı. Bu oyunlar 

örnek olarak anlatıldı. Öğrencilerin oyunlar üretmeleri istendi. Oyunların adı, amacı, oynanışı… şeklinde şablon 
hazırlandı. Oyunlar oluşturuldukça paylaşıldı. 

Oyunların bir kitap haline getirilme fikri güdülenme kaynağı oldu. 
Öğrencilerin hazırladığı özgün oyunlar oluşturuldu. Bu oyunlar fizik konularını içeren ve fizik derslerinde 

oynanabilecek oyunlar oldu. Böylece işlenen konu da öğrenilmiş oldu. 
Proje Sonunda Neler Gördük? 
Uygulamamız öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleriyle doğrudan ilgili bir uygulamadır. Farklı bir 

uygulama ile öğrencilerimizin bu gelişimlerine katkı sağladık. Konuların daha iyi anlaşıldığı görüldü. Bir proje çıktısı olarak 
bir kitap oluşturduk. Öğrencilerin hazırladığı, fizik konularının adını, amacını, oynanışını anlatan yaklaşık üç yüz oyunun 
bulunduğu bir kitap. Bu kitaptaki oyunlar hem oynanabilir hem de yenileri üretilebilir. 

Sürdürülebilirlik açısından uygulamamızın farklı kurumlarda kolaylıkla uygulanabileceğini düşünüyoruz. 
Ortaokul fen bilgisi derslerinde çok eğlenceli ve faydalı çalışmalar yapılabileceği görülecektir. Projemiz yalnızca fizik 
derslerinde değil; kimya, biyoloji gibi derslerde de kolaylıkla uygulanabilecek bir projedir. Çünkü öğrencilerimizin her biri 
farklı bir bireydir. Hepsinin güçlü olduğu zeka türü farklıdır. Projemiz farklı zeka türlerine hitap etmektedir. Bu durum 
uygulamamızın güçlü bir yanıdır. 

Öğrencilerimizin en çok sevdiği dersler kendilerinin bir şeyler ürettiği derslerdir. Bizim projemiz bu isteğe cevap 
vermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Fizik, Kazanımlar, Oyun 
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Lise Öğrencilerinin Fizik Derslerinde Görsel Temsil ve Pedagojik Süreç Kullanımına Yönelik 
Davranışlarının Öğrenci Defterleri Üzerinden İncelenmesi 

İdris Karazeybek1, Volkan Göksu2 

1Milli Eğitim Bakanlığı 
2Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi 

 
 

Öğrenciler eğitim sisteminin ana unsurlarındandır. Bu amaçla da nitelikli eğitim faaliyetlerini oluşturabilmek için 
öğrencilerin öğrenme anlayışlarını ifade eden delillerin toplanması gerekir. Öğrenci defterleri öğrenme sürecinde 
içeriksel ve pedagojik etkileşimlerin kayıt altına alındığı önemli bir kaynaktır. Bu nedenle defterler eğitim öğretimin 
gerçekleşmesine ait deliller sunar. Lise öğrencileri genellikle, fizik konularının soyut kavramlı yapısından ve zor 
olmasından yakınır. Ezberden kurtarıp öğrenmenin tam gerçekleşebilmesi için de pedagojik süreçlerin ve görsel 
temsillerin etkin kullanılması önem taşımaktadır. Öğrencilerin fen bilimlerinde yazmaya ek olarak görsel temsil ve 
pedagojik süreç kullanabilmesi yeni nesil bilim standartlarına (Next generation science standards-NGSS) ve 21.yy 
becerileri kazandırmak adına oldukça önemlidir. 

Bu araştırma pedagojik süreç ve görsel temsil çeşitlerinin kullanımı olarak iki değişken açısından incelenmiştir. 
Bu bağlamda araştırmada öğrencilerin pedagojik süreç ve görsel temsil kullanımı davranışlarını ortaya koyma 
amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Doğu Anadolu’da bir il merkezindeki devlet liselerinde öğrenim gören öğrenciler 
oluşturmaktadır. İl merkezindeki 14 liseden 9. ve 10. sınıfa ait fizik defterleri gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Bu 
çalışma öğrenci defterleri ile sınırlı olup sadece öğrenci defterlerinden veriler elde edilebilmiştir. Sınıf içi gözlemlere 
öğretmenler istekli olmadıkları için yapılamamıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri toplama süreci doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki veriler 
içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Alan yazın incelenmesi sonucunda öğrenci pedagojik süreçleri; konu tekrarı, 
konu araştırması, soru sorma, tahmin yapma, örnek verme, tanım yapma, gözlem, deney/etkinlik yapma, takım 
çalışması, bilim tarihi araştırması olarak belirlenmiştir. Örneklem ve kategorileri içeren bir kodlama şeması 
oluşturulmuştur. Aynı şekilde öğrenci görsel temsilleri ise kutucuk, baloncuk, akrostiş, karalama, yıldız, çizim, fosforlu 
kalem, resim, etiket, altını çizme olarak belirlenmiştir. Literatürde belirtilen formül görsel temsili fizik dersinin içerik 
olarak bir parçası olduğundan incelemeye dahil edilmemiştir. Ayrıca bu kodlar belirlenirken ilk fizik ünitesinden 
başlanarak defterler incelenmiş ve ortaya çıkan yeni görsel temsillere ilişkin soru işareti, not veya eklemesi, dikkat veya 
işaretlemesi ve altını çizme kategorileri analize dahil edilmiştir. Öğrenci defterleri oluşturulan bu şablonlara göre üniteler 
bazında görsel temsillerin ve pedagojik süreçlerin türleri ve kullanım sıklıkları bakımından analiz edilmiştir. 

Elde edilen verilerin analizi sonucunda “yıldız”, “karalama” ve “kutucuk” görsel temsillerinin öğrenciler 
tarafından daha çok tercih edildiği tespit edilmiştir. Akrostiş görsel temsilinin 9. sınıf öğrencileri tarafından hiçbir 
defterde kullanılmadığı, 10. sınıf defterlerinde ise sadece üç tane olduğu görülmüştür. Her iki sınıf düzeyi için “baloncuk”, 
“etiket”, “resim” ve “çizim” görsel temsillerinin ise en az sayıda kullanılan görsel temsiller olduğu tespit edilmiştir. 10. 
sınıf defterlerindeki ünite bazlı görsel temsil kullanım çeşitliliğinin 9. sınıf defterlerindeki görsel temsillere göre daha 
fazla olduğu ve ünite içeriğinin temsil kullanımına etki ettiği görülmüştür. Pedagojik süreçlerin ise “konu tekrarı”, “örnek 
verme” ve “konu araştırması” ile sınırlı kaldığı ancak bunların da az sayıda olduğu tespit edilmiştir. “Tahmin”, “soru 
sorma”, “tanım yapma”, “bilim tarihi ilişkisi”, “deney/etkinlik”, “gözlem” ve “takım çalışması” pedagojik süreçleri ise 
hiçbir öğrenci defterinde gözlenmemiştir. Öğrencilerin pedagojik süreçleri oldukça az kullandıkları, hatta bazı ünitelerde 
hiçbir defterde olmadığı tespit edilmiştir. Son ünitelerde görsel temsil ve pedagojik süreç kullanımının diğer ünitelere 
göre oldukça az olduğu görülmüştür. 

Görsel temsillerin ve pedagojik süreçlerin kullanıldığı öğrenci fizik defterlerinin incelenmesi eğitim 
programlarının, yöntem ve tekniklerin kullanılmasına katkı sağlayacağı ve fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesi ile hizmet 
içi eğitim faaliyetleri planlanmasına yönelik önemli veriler sunduğu düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kavramlar: Görsel Temsil, Pedagojik Süreç, Öğrenci Defterleri, Fizik Eğitimi 
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Akıllı Telefon Sensörlerinin Açısal Hız Ölçümünde Kullanılması 
 

Serkan Kapucu1 
 

1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 
 

Akıllı teknolojilerin son zamanlarda öğrenme ortamlarında kullanımının ivme kazanması ile birlikte akıllı 
telefonlarla yapılan fizik deneyleri ilgi görmeye başlamıştır. Bu deneylerin tercih edilme sebepleri; pratik olması, çok fazla 
deney malzemesi gerektirmemesi ve ucuz olması olarak sıralanabilir. Akıllı telefonlar farklı sensörlerle donatılmış olup 
bazı fiziksel niceliklerin ölçümünde kullanılmaktadır. Bu sensörlerden bazıları manyetik alan sensörü, ışık sensörü ve ivme 
sensörüdür. Bu sensörlerden elde edilen veriler fiziğin en temel konularından birisi olan kuvvet ve hareket konusundaki 
bazı kavramların öğrenilmesine yardımcı olabilir. Alanyazın incelendiğinde hız, ivme ve yer değiştirme gibi niceliklerin 
akıllı telefonlar aracılığı ile ölçülebileceği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada fizikte sıklıkla kullanılan kavramlardan birisi olan 
açısal hızın akıllı telefon sensörleri ile nasıl ölçüldüğü sunulmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda akıllı telefonlar yardımıyla 
açısal hızın ölçümünde kullanılan alanyazındaki çeşitli teknikler tartışılacaktır. 

Açısal hız birim zamandaki açısal olarak yer değiştirme ya da birim zamanda taranan açı olarak tanımlanabilir. 
Her hangi bir yer değiştirme ölçümü yapılmadan açısal hız bulunmaya çalışıldığında, akıllı telefonlar açısal hızın 
ölçümünde etkin bir şekilde kullanılabilir. Belirli düzgün periyotlar içerisinde hareket eden cisimlerin manyetik alan, 
aydınlanma şiddeti ve yakınlıklarını algılayabilen akıllı telefon sensörleri ile cismin periyodu kolaylıkla bulunabilir. 
Periyodu belli olan bir cismin ise açısal hızı sonrasında rahatlıkla tespit edilebilir. 

Bu çalışmada ilk olarak akıllı telefonlara entegre edilmiş olan manyetik alan sensörü yardımıyla açısal hızın nasıl 
bulunabileceği tartışılacaktır. Akıllı telefonlar manyetik alan değişimlerini rahatlıkla algılayabilmekte ve periyodik 
hareketlerdeki manyetik alan değişimlerini kullanıcılarına çeşitli akıllı telefon uygulamaları ile sunabilmektedir. İlk olarak 
bir mıknatıs yardımıyla akıllı telefon üzerindeki manyetik alan sensörünün yeri yaklaşık olarak tespit edilebilir. Bu yer 
üzerinde periyodik bir şekilde hareket eden basit sarkaç ya da pervane üzerine yerleştirilmiş bir mıknatısın manyetik 
alanındaki değişimleri sayesinde periyot belirlenebilir. Bu esnada dikkat edilmesi gereken nokta ise maksimum ya da 
minimum manyetik alan gözlenme zamanlarının tespit edilmesidir. Periyodu belli olan bir cismin de açısal hızı 
belirlenebilir. 

İkinci olarak akıllı telefonların ışık sensörü yardımıyla açısal hız ölçümü tartışılacaktır. Akıllı telefonlarda ışık 
sensörü genellikle akıllı telefon ekranın hemen altında, küçük bir deliğin içerisine ve hoparlöre yakın bir bölgeye 
yerleştirilmiştir. Işık sensörleri aydınlanma şiddetindeki değişimleri rahatlıkla algıyabilmektedir. Bu sayede periyodik bir 
şekilde hareket eden bir cismin üzerine yerleştirilimiş bir ışık kaynağı ya da periyodik bir şekilde hareket etmekte olan 
bir cismin gölgesi yardımıyla maksimum ya da minimum aydınlanma şiddeti değerleri ışık sensörü yardımıyla tespit 
edilebilir. Maksimum ya da minimum aydınlanma şiddetleri arasında geçen zaman farkı ile de cismin periyodu ve 
dolaysıyla açısal hızı bulunabilir. 

Son olarak akıllı telefonların yakınlık sensörünün açısal hız ölçümünde kullanımı tartışılacaktır. Akıllı 
telefonlardaki yakınlık sensörü ışık sensörüne benzer bir şekilde genellikle mikrofona yakın bir bölgeye 
konumlandırılmıştır. Bu sensör kendisine yaklaşan cisimleri algıyabilmektedir. Periyodik bir salınım hareketine sahip bir 
sarkacın ya da pervanenin periyodu kolaylıkla yakınlık sensörü yardımıyla tespit edilebilir. Yakınlık sensöründen elde 
edilen minimum ya da maksimum uzaklık değerleri analiz edilerek periyot hesaplanabilir ve bu sayede açısal hız değerine 
ulaşılabilir. 

Sonuç olarak, bu çalışmada akıllı telefon sensörlerinin açısal hız ölçümünde nasıl kullanılabileceği alanyazın göz 
önünde bulundurularak tartışılacaktır. Özellikle laboratuvar malzemesi noktasında sıkıntı çeken fizik öğretmenleri bu 
çalışmada tartışılan teknikleri kullanarak öğrencilerin açısal hız kavramını öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bunların 
yanında veri toplama, verileri analiz etme, grafik çizme gibi beceriler de öğrencilere kazandırılabilir. 

 
Anahtar Kavramlar: açısal hız, akıllı telefonlar, sensörler 



13 
 

Fizik Öğretiminde Akıllı Telefon Uygulamaları Kullanımının Üst-bilişse Etkisi: Phyphox Örneği 
 

Muhammet Mustafa ALPASLAN1 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Covid-19 pandemi tüm dünyada ülkelerin ekonomik ve sosyal faaliyetler üzerine olduğu gibi eğitim üzerine de 
olumsuz etkileri olmuştur. Pandemi ile beraber Mart 2020 tarihinden itibaren yüz yüze derslere ara verilmiş ve dersler 
uzaktan-online eğitim yoluyla yapılmıştır. Sınıflarda ders yapılmaması bireye kendi öğrenmesinde daha fazla sorumluluk 
almasını gerektirir. Bu nedenle, bireyin kendi öğrenmesini öğrenmesi ve düşünme süreci hakkında farkında olması, 
izlemesi ve kontrol etmesi olarak tanımlanan, üst-biliş (metacognition) eğitim ve öğretimde daha da önemli hale 
gelmiştir. Üst-biliş bireyin yaşam boyu ve bağımsız öğrenmesi için önemli becerilerinden biridir. Fizik dersi gibi deneysel 
uygulamalarının anlamlı öğrenmede önemli yer tuttuğu derslerde online eğitim-öğretim araçları yaygın olarak 
kullanılmıştır. Akıllı telefonların hayatımızda her alanda yer aldığı gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinden de sıklıkla 
kullanılmaktadır. Akıllı telefonların ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinden dolayı, akıllı telefon uygulamalarının eğitim- 
öğretim çıktılarına veya sürecine etkisini inceleyen çalışmalar önem kazanmaktadır. Phyphox akıllı telefonlardaki 
sensörlerden veri toplayarak deney yapılmasına olarak veren bir uygulamadır. Bu çalışma son yıllarda fizik öğretiminde 
deneysel uygulamalarda kullanılan akıllı telefon uygulaması olan phyphox uygulamasının öğrencilerin üst-biliş 
stratejilerine etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Çalışmada zayıf deneysel desenlerden tek gruplu deneysel desen seçilmiştir. Çalışmanın katılımcıları Eğe 
Bölgesindeki bir devlet üniversitesinde 2019-2020 yaz okulunda Fizik 1 dersini alan 17 fen bilgisi öğretmen adayından 
oluşmaktadır. Bu katılımcıların yaş ortalaması 20.53 ve 11 tanesi kadındır. Deneysel uygulamada 6 hafta sürmüştür. 
Katılımcılar her hafta bir konuyla ilgili phyphox uygulamasını kullanarak veri toplamış ve haftalık raporlar oluşturmuştur. 
Katılımcılar Phyphox uygulamasında şu özelliklerini kullanarak veri toplanmışlardır: Konum (GPS), yer çekimi ile 
hızlanma, sarkaç, yuvarlanma ve merkezcil ivme. Deneysel uygulamanın katılımcılarının üst-bilişlerine etkisini 
değerlendirmek amacıyla hem nitel hem de nicel veriler toplanmıştır. Nicel veriler 26 maddelik Fizik Üst-biliş Envanteri 
II kullanarak ölçülmüştür. Envanter 5’li Likert tipinde olup 6 faktörden oluşmakta Taasoobshirazi vd. (2015) tarafından 
geliştirilmiştir. Katılımcılar Envanteri uygulama öncesi ve ders doldurmuşlardır. Verilerin normal dağılım göstermesinden 
dolayı t-testi kullanılmıştır. Nitel veriler ise açık uçlu sorular yardımıyla toplanmıştır. Ders sonunda katılımcılar 7 tane 
açık uçlu soruya cevap vermiştir. Nitel verilerin analizinde içerik analizi ile analiz edilmiştir. 

 
Öğrencilerin ön-test bulgularına bakıldığında en yüksek ortalama 3.60 ortalama ile planlama alt-boyutunda 

ölçülürken en düşük ortalama ise 2.78 ile üst-bilgisel bilgi alt-faktöründedir. Son testte ise en yüksek ortalama 4.22 ile 
değerlendirme alt boyutunda iken en düşük ortalama ise 3.41 ile üst-bilişsel bilgi alt-boyutunda ölçülmüştür. T-testi 
sonuçları iki alt-boyuta anlamlı bir farklılık olduğunu diğer dört alt-boyutta ise farkın istatistiksel olarak anmalı olmadığını 
göstermiştir. Üst-bilişsel bilgi alt-boyutunda t-testi son-testin anlamlı olarak ön-testen yüksek olduğunu göstermektedir 
(t(16)=2.18, p <.05, Cohen’s d =.85). Değerlendirme alt-boyutunda ise yine son-test ortalaması ön-test ortalamasından 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklıdır (t(16)=2.71, p <.05, Cohen’s d =1.08). Diğer dört alt-boyutta son test ortalama 
puanları daha yüksek olmasına rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Nitel bulgular öğrencilerin fizik dersini 
genellikle hesaplama, matematik, zorluk, evren ve deney olarak tanımladığını göstermektedir. Diğer taraftan fizik 
laboratuvarını ise, zevkli, öğretici, gözlem ve somut olarak nitelendirmişlerdir. Pandemi döneminde özellikle fizik 
laboratuvarı derslerinin yapılmamasının öğrenmeleri olumsuz etkilerini bulunduğunu belirmişlerdir. Phyphox 
uygulaması ile evde deneyler yapılmasının ise dersin daha zevkli geçmesini sağladığını, güzel deneyler yapabildiklerini ve 
anlamlı öğrenme deneyimleri yaşadıklarını belirmişlerdir. Phyphox uygulaması ders sonunda silmeyeceklerini ve kendi 
öğretmenlik uygulamalarında kullanacaklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan öğretmen adayları özellikle excel 
kullanımında zorluk yaşadıklarını belirtmiştir. Elde edilen bulgular deneysel uygulamanın öğretmen adaylarının fizik 
dersinde üst-bilişsel becerilerini arttırdığı söylenebilir. 

 
Anahtar Kavramlar: Akıllı telefon, Deneysel uygulama, Üst-biliş, 
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Lise Fizik Deneyimleri ve Öz-yeterlik  
 

Hakan IŞIK1, Muhammet Mustafa ALPASLAN1  
 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
 

Öz-yeterlik bireyin kendi yetenekleri hakkındaki görüşleri olarak tanımlanmıştır. Öz-yeterlik bireyin öğrenmesi ve 
performansı için önemli faktörlerden biridir. Yapılan çalışmalar öz-yeterliğin öğrencilerin fizikte akademik başarılarına, 
motivasyonları ve üst-biliş stratejilerine direk ve dolaylı etkisinin olduğunu göstermektedir. Bandura’ya göre öz-yeterlik 
bireyin toplum, okul ve sınıf içerisindeki deneyimlerine göre şekillenmektedir. Derslerde kullanılan yöntemler, etkinlikler 
ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin öz-yeterlikle ilişkisinin incelenmesi bu etkinliklerin ne derecede öz-yeterlikle 
ilişkisinin olduğu ve hangi yöntem ve tekniklerin öğrencilerde öz-yeterlik gelişiminde anlamlı katkı koyduklarının 
belirlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışma Lise 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin fizik dersine yönelik öz-yeterlik algıları ile 
derslerde kullanılan yöntem ve teknikler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır.   

Bu çalışmada kesitsel çalışma (cross-sectional) yöntemi kullanılmıştır.  Tüm öğrencilere ulaşmanın ekonomik ve 
zamansal olarak zor olması nedeniyle Muğla İli Menteşe İlçesinde bulunan 4 liseden veri toplanmıştır. Çalışmaya 151 kız ve 
110 erkek olmak üzere toplamda 261 öğrenci katılmıştır.  Katılımcıların % 39,8 ( 104)  erkek ve % 57,9 (151) kız öğrencilerden 
oluşmaktadır. Veriler 2019-2020 bahar dönemini başında toplanmıştır. Öğrencilerin fizik dersinde öz-yeterliklerini 
belirlemek amacıyla Pintrich vd. (1991) tarafından geliştirilen Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin 8 maddelik öz-
yeterlik alt-boyutu kullanılmıştır. 7’li Likert tipinde olan ölçeğin güvenirlik katsayısı .77 olarak hesaplanmıştır. Lise fizik 
deneyimlerini belirlemek amacıyla 6’li Likert tipindeki Hazari vd. (2012) geliştirdikleri Envanter kullanılmıştır. Envanter, 
derste yapılan etkinlik türleri, cevaplanan problem ve soru özellikleri gibi deneyimlerle ilgili sorular içermektedir. Verilerin 
analizinde frekans analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgulara bakıldığında öğrenciler fizik derslerinde en çok öğretmenin ders anlattığını (M=5.39) en az ise okul dışı 
geziler yapıldığını (M=1.50) belirtmiştir. Sınıf içi etkinliklerde ise en çok günlük yaşam bağlantılarının kurulması en çok 
gözlemlenen durum (M=3.55) iken, en az grup çalışmalarının olduğunu belirtmiştir (M=2.29). Başkalarının deneyimleri 
açısından en çok gözlenene olay öğretmenin kişisel deneyimler olurken en az ise sınıfa davetli bilim insanın gelmesi olarak 
belirtmişlerdir. Sınıflarda ise sorular daha çok hesaplama gerektiren sorular sorulduğunu belirtmişlerdir. İlişkisel bulgulara 
bakıldığında öz-yeterlik algısının ders kitabı kullanma, sınıf arkadaşlarına bir şeyler öğretme, bilimsel video izleme, misafir 
konuşmacı gelmesi ve el yordamı ile deneyler yapma arasında pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca sorular sorulması ve 
cevap verme, günlük yaşam bağlantıları ve grup çalışması da öz-yeterlik algısıyla pozitif ilişkilidir.  Uzun yazılı soruların 
sorulması, popüler bilim kitapları okumak, kamplara katılmak belgeseller izlemek öğrencilerin fizik dersine yönelik öz-
yeterlikleriyle olumlu ilişkidir.  Bu çalışmanın bulguları, fizik derslerinde daha fazla okul dışı deneyim gerektiren, grup 
çalışması ve misafir konuşmacılara daha fazla yer verilen etkinliklerin yapılmasının öğrencilerin fizik öz-yeterlikleri için 
önemli olduğu ve öğretmenlerin bu yöntemler için teşvik edilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca öğrencilere okul dışı 
zamanları için kulüpler ve popüler bilim ile ilgili materyaller sunulması (TÜBİTAK-Okul işbirliğiyle) onların fizik öz-yeterliğiyle 
olumlu ilişkili olduğu için okullarda kütüphanelerin zenginleştirilmesi ve öğrencilerin teşvik edilmesi öz-yeterlik algıları için 
önemlidir.  

 
Anahtar Kavramlar: Fizik öğretimi, Okul deneyimi, Öz-yeterlik 
 
 
 
Not: Bu çalışma MSKÜ BAP birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 19/077/15/4 
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FeTeMM Ders Özellikleri Derecelendirme Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması 
 

Kübra Delibalta1, Haki Peşman1 
 

1Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitimi ABD 
2Fırat Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

 
Son yıllarda öğrencilerin fen kavramlarını daha anlamlı öğrenmeleri ve günlük hayatta karşılaştıkları durum veya 

problemleri öğrendikleri fen kavramlarıyla açıklayabilmeleri; başka bir deyişle de fen okuryazarı olabilmeleri için 
FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik) yaklaşımı oldukça popüler olmuştur. Bu bağlamda FeTeMM 
yaklaşımına göre çok sayıda ders içerikleri geliştirilmekte ve etkilerine bakılmaktadır. Fakat alanyazında FeTeMM 
yaklaşımı hakkında değişik anlayışlar ve uygulamalar mevcuttur. Bundan dolayı da FeTeMM yaklaşımının etkileri 
hakkında çeşitli bulgular ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla alanyazındaki bahsi geçen çalışmalarda geliştirilen ve 
kullanılan FeTeMM etkinliklerinin ne derece FeTeMM ders özelliklerini taşıdıklarının anlaşılması önemlidir. Bu bağlamda 
da bu çalışmanın iki temel amacı vardır: (1) Jolly (2017) tarafından geliştirilmiş olan FeTeMM ders özellikleri 
derecelendirilme ölçeğinin (FeTeMM-DÖ) Türkçe’ye uyarlanması, (2) bu ölçeğin alanyazında rapor edilmiş birkaç 
FeTeMM etkinliği üzerinde kullanarak ne derece amaca hizmet edebildiğini ortaya çıkarmaktır. 

Çalışma bir ölçek uyarlama çalışması olup FeTeMM-DÖ ölçeğinin geçerliği de incelenmiştir. Geçerlik test 
edilirken alanyazında uygulamaları rapor edilmiş olan bazı FeTeMM etkinliklerinin içerik analizleri yapılmıştır. Her bir 
maddenin derecelendirmesi hayır (0 puan), kısmen (1 puan) ve evet (2 puan) olmak üzere üç seviyelidir. Ölçekte 
toplamda 11 madde vardır ve alınabilecek maksimum puan 22 puandır. 

Ölçeğin Türkçeye uyarlanmasında bir Sinoloji uzmanı, bir İngiliz Dili Edebiyatı öğrencisi ve iyi derecede İngilizce 
bilgisi olan bir fizik eğitimcisinden destek alınmıştır. Sinoloji uzmanı ve alan eğitimcisi tarafından Türkçeye çevrilen ölçek 
İngiliz Dili Edebiyatı öğrencisi tarafından tekrar İngilizceye çevrildi ve orijinal ölçekle kıyaslandı. Birkaç kelime dışında çok 
büyük oranda benzerlik sağlanabilmiştir. 

Uyarlaması tamamlanan ölçek YÖK tez arşivinden bir tez çalışması ve Dergipark’ta yayınlanmış olan beş 
makaledeki FeTeMM etkinliklerinin ne derece FeTeMM ders özelliklerini taşıdıklarını anlamak amacıyla kullanılmıştır. 
Böylelikle de ölçeğin geliştirilme amacına ne derece hizmet ettiği anlaşılmıştır; başka bir deyişle geçerliği incelenmiştir. 
Seçilmiş FeTeMM araştırmaları bu çalışmanın uygulama örneklemi olup Türkiye’de yapılmış bütün FeTeMM 
araştırmalarını temsil edemeyecek kadar küçükdür ki; zaten Türkiye’de yapılmış bütün FeTeMM araştırmaları hakkında 
bir çıkarım yapmak bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Örneklemin ise uygun örnekleme yoluyla seçildiği söylenebilir. 

İlgili FeTeMM ekinlikleri su filtreleme yarışması, vücudumuzun bilmecesini çözelim, ses konusuyla ilgili 
FeTeMM etkinlikleri, karışımların ayrıştırılması, ekolojik yaşamkent etkinliği ve lastiğin gücü etkinliğidir. Ölçek 
kullanılarak etkinlikler sırasıyla 17 (%77), 17 (%77), 21 (%96), 18 (%82), 20 (%91) ve 21 (puan 96) almışlardır. Seçilen 
etkinlikler ortalama 19 puan ile FeTeMM ders özelliklerini %86 oranında yansıtmaktadır. Örneklemi oluşturan FeTeMM 
etkinliklerinin FeTeMM ders içeriklerini iyi ya da çok iyi düzeyde temsil ettikleri de söylenebilir. Sonuç olarak FeTeMM- 
DÖ’nün FeTeMM ders özelliklerini incelemede oldukça faydalı olduğu ve güvenilir puanlar ortaya koyduğu 
düşünülmektedir. 

Bu ölçek FeTeMM ders tasarımcıları tarafından etkin FeTeMM etkinlikleri tasarlamak amacıyla kullanılabilir. 
Öğretmenler tarafından FeTeMM etkinlikleri seçmek amacıyla da kullanılabilir. Araştırmacılar FeTeMM araştırmalarının 
ne derece FeTeMM ders özelliklerini yansıttıklarını ortaya çıkarmak amacıyla kullanabilir. Öğretmen yetiştirme 
programlarında ise öğretmen adaylarının etkin FeTeMM dersleri tasarlama becerilerini geliştirmek amacıyla da 
kullanılabilir. 

 
Anahtar Kavramlar: FeTeMM ders özellikleri, ölçek uyarlama, FeTeMM etkinlikleri 
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Geçmişten Günümüze Fizik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının İncelenmesi: Gazi Eğitim 
Fakültesi Örneği 

Hasan Şahin Kızılcık1, Burak Kağan Temiz2 

1Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 
2Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 

 
Bu çalışma, ülkemizdeki fizik öğretmeni yetiştirme programlarının geçmişten günümüze değişim ve gelişimini 

inceleme amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak, öğretmen yetiştirmede ülkemizin en köklü kurumu olan, tarihi 
kökeni, 29 Kasım 1926 tarihinde ortaokullara ve ilk öğretmen okullarına öğretmen yetiştirmek için öğrenci almaya 
başlayan; ilk adıyla “Orta Muallim Mektebi”nin “Fen ve Tabiat Bilgileri” bölümüne kadar dayanan Gazi Eğitim 
Fakültesinin Fizik Öğretmenliği programının son 27 yıllık kesiti seçilmiştir. Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği 
programı, 1982 yılında, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası gereğince liselerin fizik öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere, 
“Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı” adını almıştır. Ana bilim dalında uygulanan programlar zaman içinde değişmekle 
birlikte, YÖK’ün 1998’de eğitim fakültelerini yeniden yapılandırmasının ardından 2007, 2014, 2018 ve 2021 yıllarında 
yapılan yenileme ve güncelleme çalışmaları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışmada, programın 1994-2021 yılları 
arasında uygulanan öğretim programları doküman analizi yöntemi ile çeşitli bakımlardan incelenmiştir. Bu aralığın 
seçilmesinin ana nedeni, YÖK tarafından öğretmen yetiştirmede yapılanmanın gerçekleştiği 1998 yılından bir önceki ve 
sonraki programları kapsam dahiline almaktır. İlgili yapılanmadan önceki program, 1994-1998 yılları arasında uygulanan 
program olduğundan, veri seti 1994’ten günümüze dek değişimi gösterecek biçimde seçilmiştir. Çalışmanın verilerini, 
Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığından elde edilen bilgiler ve ilgili programın arşivleri oluşturmaktadır. Uygulanan her bir 
programa ait dersler önce zorunlu sonra da seçmeli dersler bazında ayrı ayrı incelenmiş, her bir kategorideki derslerin 
toplam ders saatleri teorik ve uygulamalı olarak ayrılmış ve tablolanmıştır. Veriler grafiklere dökülerek görselleştirilmiş 
ve değişim ortaya konmuştur. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. 

İncelemeler iki ana eksende yapılmıştır. Birinci eksen; fizik öğretmeni yetiştirme programlarının hangi sıklıkla 
değiştiğini, bu değişimleri tetikleyen etkenler, bu değişimlerin oluşturduğu genel eğilimler hakkındadır. Çalışmanın ikinci 
ekseni ise, programlarda okutulan zorunlu ve seçmeli derslerin içeriklerine göre ve ders tiplerinin (Alan - Alan Eğitimi - 
Eğitim - Genel Kültür vb. kategorilerle) sınıflandırılması, ders tiplerinin haftalık ders saatlerinin değişiminin incelenmesi 
ile ilgilidir. 

Çalışmada toplanan veriler, Gazi Eğitim Fakültesi Fizik öğretmeni yetiştirme lisans programında son 27 yıllık 
süreçte altı farklı program uygulandığını, toplamda beş kez değiştiğini göstermektedir. Bu değişimler, 1998, 2007, 2014, 
2018 ve 2021 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu değişimler Yüksek Öğretim Kurumunun öğretmenlik programlarını yeniden 
yapılandırması ile 1998 yılında programın dört yıldan beş yıla çıkarılması ve mezunlara tezsiz yüksek lisans derecesi 
verilmesi, 2007 yılında tezsiz yüksek lisans uygulamasının kaldırılması ve beş yıllık lisans programı olarak güncellenmesi, 
2014 yılında programın dört yıllık lisans programına dönüştürülmesi, 2018 yılında YÖK’ün öğretmenlik programlarını 
merkezi bir ortak çerçeveye alma çalışmaları ve 2021 yılında YÖK’ün yetki devri nedenleri ile gerçekleştirilmiştir. Buradan 
da görülmektedir ki, fizik öğretmenliği lisans programlarındaki tüm değişimler dış etkilerle ve en çok da YÖK’ün ilgili 
program üzerindeki tasarruflarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte en uzun uygulanan program 1998-2007 arasında 
uygulanan program olmakla birlikte, en kısa uygulanan program ise 2018-2021 arasında uygulanan programdır. Değişim 
eğilimlerine bakılacak olursa, seçmeli derslerin oranlarında bir artış görüldüğü söylenebilir. Diğer yandan, ders türleri 
açısından 2018-2021 arasındaki program dışında istikrarlı bir değişim olduğu ve bu değişimin eğitim ve alan eğitimi 
derslerinin programlarda giderek önem kazanması biçiminde olduğu görülmektedir. Bu süreçte seçmeli derslerin 
oranının yanı sıra çeşitliliğinin de arttığı görülmektedir. Gerek alan, gerek alan eğitimi, gerek genel kültür, gerekse eğitim 
kategorilerinde giderek daha çok seçmeli ders programda yer almıştır. 

 
 

Anahtar Kavramlar: fizik eğitimi, öğretmen yetiştirme, lisans programları 
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Fizik Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi 
Sistemleri Konularındaki Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi 

 
Ümmühan Dursun1, Zeynep Gürel2 

 
1Haliç Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü 

2Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi 
 

Fizik öğretim programlarında, fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay veya durumlarla 
ilişkilendirmeleri amaçlanmaktadır. Bununla birlikte günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözme becerileri 
geliştirmeleri, işlevsel projeler, kapsamlı özgün tasarımlar, buluşlar üretebilmeleri ve farklı enerji kaynaklarının 
kullanımına yönelik sosyobilimsel olaylarla ilgili çıkarımlarda bulunmaları da fizik öğretim programlarının hedefleri 
arasındadır (MEB, 2018). Son yıllarda dünyanın geleceğini tehdit eden önemli küresel çevre sorunları arasında iklim 
değişikliği ve hava kirliği yer almaktadır. Bu sorunlarla mücadele yöntemleri fizik eğitimde de önemli konuların 
başındadır. İklim değişikliği ve hava kirliliği sorunlarının çözümü için yapılan çalışmalar gün geçtikçe artan enerji 
ihtiyacının kömür, petrol ve doğalgaz gibi yenilenemeyen fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve yerine çevreye 
zararsız ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması gerektiği savunulmaktadır. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle 
yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş enerjisi potansiyeli açısından şanslı konumda yer almaktadır. Bu 
sebeple ülkemizin bu güneş enerjisi potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmek için eğitim alanında güneş enerjisi 
çalışmalarını arttırmak, öğrencileri bilinçlendirmek ve gelişen güneş enerjisi teknolojileri takip edebilmeleri sağlamak 
önem arz etmektedir. Fizik öğretiminde özellikle enerji ve enerji kaynakları önemli konular arasında yer almaktadır. 

Öğretim programları zaman içerisinde çağın sorunları ve ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmektedir. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) tarafından 2018 yılında yayınlanan Ortaöğretim Fizik Dersi Öğrenim Programında yenilenebilir enerji 
kaynakları, güneş enerjisi ve güneş enerjisi teknolojileri ile tasarım çalışmalarına yer verilmektedir (MEB, 2018). Fizik 
öğretmenlerinin müfredatın gerekliliklerini yerine getirme görevi fizik öğretmen adaylarına düşmektedir. Bu sebeple 
fizik öğretmen adaylarının güneş enerjisi ve teknolojileri alanında bilgi seviyelerinin çağın gerekliliğine uyum sağlayacak 
düzeyde olması gerekmektedir. Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine başlamadan önce lisans eğitimleri 
süresince fizik öğretim müfredatında yer alan konulara yönelik mesleki beceri kazanmaları önem arz etmektedir. Bunun 
için öncelikle fizik öğretmen adaylarının müfredatta yer alan güneş enerjisi alanında hazırbulunuşluk seviyelerinin tespit 
edilmesi gereklidir. 

Bu araştırmanın amacı fizik öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi ve güneş enerjisi 
sistemleri konularında hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 öğretim yılının güz döneminde Marmara Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi’nin Fizik Öğretmenliği bölümü son sınıfında öğrenim gören 20 fizik öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorular ve tek kelimelik yanıtlardan oluşan nitel anket ve sınıf içi tartışma verileri 
kullanılmıştır. Fizik öğretmen adaylarının anket sorularına verdikleri cevaplar iki bölümde incelenmiştir. Açık uçlu 
sorulara verilen cevaplar nitel yöntemler kullanılarak incelenmiş tek kelimelik yanıtlardan oluşan çoktan seçmeli sorulara 
verilen cevapların yüzdelik oranları incelenmiştir. Sınıf içi tartışma çevrimiçi derste gerçekleştirilmiş ve ders video 
kaydına alınmıştır. Ders videosu betimsel analiz yöntemi kullanarak incelenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde fizik öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynakları, 
güneş enerjisi ve güneş enerji sistemleri konularında bilgilerinin müfredatın beklentilerini karşılayacak düzeyde olmadığı 
Bilgi seviyelerinin yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte fizik öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji 
kaynakları ve güneş enerjisi alanındaki bilgi seviyelerinin okuldaki derslerden (lise-ortaokul-ilkokul) ve internetle sınırlı 
kaldığı görülmüştür. Ülkemizde fizik öğretmeni yetiştirme programları müfredatın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
yapılandırılması gerekliliği ve fizik öğretmenliği eğitim programlarında yenilenebilir enerji kaynakları ve özellikle de 
güneş enerjisi alanında daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulguların ışığında, 
fizik öğretmen adaylarının güneş enerjisi konusunda bilgi seviyelerini arttırmaya yönelik önerilerde bulunulması 
planlanmaktadır. 

 
Anahtar Kavramlar: Hazırbulunuşluk, yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi, fizik öğretim programı 
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Parçacık Fiziği ile İlgili Bir Etkinlik: Kuark Kart Oyunu 

Seher Pervan1, Pervin Ünlü Yavaş2 

1Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
2Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi 

 
Günümüz 21.yy. bilimini öğrencilere sevdirmek ve bu alanda bilime katkıda bulunmalarına ilham vermek; fizik 

öğretmenlerinin en önemli görevlerindendir. Bu konuda bilimsel hata içermeyen, sade bir dil içeren içerikler ve kolay 
malzemelerle yapılabilecek materyallerin ya da deneylerin tasarlanması gereklidir. Parçacık fiziği konusuna ortaöğretim 
fizik dersi öğretim programında yer verilmesiyle birlikte, eğitim fakültesinde eğitim alan fizik öğretmen adaylarının da 
bu kavramlara ve konulara ilişkin eğitim alması ve gündemi takip etmesi kaçınılmaz olmuştur. Yapılan araştırma 
sonucunda fizik öğretmen adayları yetiştiren eğitim fakültelerinde parçacık fiziği hakkında ders olmadığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca ortaöğretim fizik dersi öğretim programında atom altı parçacıklar konusu, 12. Sınıfın II. yarıyıl ders kazanımları 
içerisinde yer almaktadır. Öğrenciler parçacık fiziğine ilgili olsa da üniversiteye giriş sınavına yönelik çalışmalara daha 
fazla önem vermektedir. Konu ne kadar güncel ya da günümüz bilimini içerse de öğrencilerin motivasyonu 
yükseköğretim geçiş sınavına yöneliktir. Fizik öğretmenleri de 12. sınıf fizik dersi müfredatının aktarımı yanı sıra sınava 
yönelik çalışmaları da yapması gerekmektedir. Konu içeriğinin kısa bir sürede aktarılmasını seçen öğretmenlerimiz, konu 
alanına uygun deney ya da araştırmaları yapacak zamanı bulamamaktadır. Bu nedenle fizik öğretmenlerinin parçacık 
fiziği ile ilgili alan bilgilerinin geliştirilmesi için etkinlikler tasarlamak ve geliştirilen etkinlikleri kendi sınıflarında da 
uygulamaları için kullanımına sunmak amaçlanmıştır. 

Araştırma bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymayı hedefleyen özel durum çalışması olarak nitelendirilebilir. 
Çalışmanın amacına yönelik olarak 12. sınıf ortaöğretim fizik öğretim programı incelenerek parçacık fiziği ile ilgili 
kazanımlar belirlenmiş ve kazanımlara uygun olarak 12 etkinlik tasarlanmıştır. Bu etkinliklerden biri hem Anadolu hem 
de fen lisesine ait öğretim programında yer alan “Öğrencilerin atom altı parçacıkları standart model çerçevesinde 
tanımlamaları sağlanır” kazanımı için tasarlanan “Kuark Kart Oyunu” adlı etkinliktir. Etkinlik yazarlar tarafından alan 
yazından esinlenerek tasarlanmıştır. Etkinliğin katılımcılara uygulanmasında cevaplanması istenen sorular için yanıtlarını 
kaydetmeleri için uygun boşlukların olduğu etkinlik çalışma yaprağı hazırlanmıştır. Aynı zamanda etkinliği uygulayanlara 
yardımcı olması için etkinliğin uygulanma süresini, etkinlik için gerekli malzemeleri ve soruların yanıtlarını içeren çözüm 
yaprakları da oluşturulmuştur. Kuark Kart Oyunu etkinliğinde öncelikle parçacık sınıfları hakkında ön bilgilerin 
öğrenilmesi için açık uçlu bir soru yer almaktadır. Standart model ve kuantum renk dinamiği hakkındaki açıklamalardan 
sonra, verilen parçacıkların yüklerini hesaplanması için de bir çalışma bulunmaktadır. Son çalışma ise kazanımla ilgili 
bilgileri kazandırmaya yönelik renk yükleriyle ve anti parçacıkların olduğu toplam 36 kartla oynanacak eğitsel bir 
oyundur. Oyunun amacı mezon ya da hadron oluşturmak olarak seçilebilir. Hazırlanan etkinlik çalışma yaprakları; 
anlaşılırlık, bilimsel ve kazanım açısından uygunluk olarak üç kriter için beş uzmanın değerlendirmesine sunulmuştur. 
Uzman görüşleri doğrultusunda düzeltmeleri yapılan etkinliklerin son olarak fizik öğretmenlerine uygulanması gereklidir. 
Bunun için de 6 fizik öğretmeni ile yüz yüze bir uygulama yapılmış ve görüşleri doğrultusunda etkinliğin nihai durumuna 
ulaşılmıştır. 

Kuark Kart Oyunu etkinliğinin uygulanması salgın hastalık nedeniyle çevrim içi yapılmıştır. Zoom aracılığıyla 
uygulanan çalışmaya 14 fizik öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Kart oyunu çevrim içi uygulanması için 
learningapps.org sitesinde tekrar tasarlanması gerekmiştir. Katılımcıların parçacık sınıfları hakkında ön bilgilerinin 
yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların tamamı etkinlik sonunda yer alan kart oyununu ise büyük bir zevkle 
tamamlayarak, mezon ve hadron oluşturma çalışmasını tamamlamıştır. Çalışmadan bir hafta sonra fizik öğretmenleriyle 
yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerin kazanıma uygunluk, ilgi çekicilik, lise öğrencilerine 
uygulanabilirlik, güncel örnekler içerme ve konu hakkında bilgi düzeyini arttırma kriterlerine göre değerlendirilmesi 
istenmiştir. Elde edilen görüşlerin betimsel analizi yapılarak etkinlik hakkında görüşler elde edilmiştir. Etkinliğin 
tamamının ilgi çekici olduğu, güncel örnekler içerdiğini ve konu hakkında bilgi düzeylerini arttırdığını belirtmişlerdir. Aynı 
zamanda etkinliğin lise öğrencilerine kolayca uygulanabilir olduğu da belirtilmiştir. 

 
Anahtar Kavramlar: Fizik eğitimi, parçacık fiziği, etkinlik geliştirme. 



19 
 

LYS2 Fizik Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespit Edilmesi 
 

Erdal Taşlıdere1, 
 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
 
 

Fizik eğitimi fen eğitiminin önemli ayaklarından biridir. İçerisinde yaşadığımız ve çok hızlı değişimlerin yaşandığı 
modern çağda, etkili fizik eğitiminin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ne yazık ki, yapılan araştırmalar, fizik 
dersinin gerek dünyada gerekse Türkiye’de birçok öğrenci için halen korkulan ve akademik başarısızlıkların yaşandığı bir 
dersin ötesine geçemediğini göstermektedir. Akademik başarı karmaşık ve çok değişkenli bir konu olmakla birlikte, 
öğrencilerin, ailelerin, toplumların, okulların bilişsel, duyuşsal, sosyal, ekonomik, kültürel vb. gibi çok çeşitli özellikleri ile 
açıklanabilmektedir. Bu nedenle son on yıllarda öğrencilerin gerek genel, gerekse fizik başarısını etkileyen faktörlerin 
tespit edilmesine yönelik araştırma faaliyetlerinde artışlar gözlemlenmeye başlamıştır. 

Bu araştırma ile 12. sınıf öğrencilerinin 2015-LYS2 fizik başarılarının, öğrencilerin bazı seçilmiş bilişsel, fizik 
bağlantılı duyuşsal, bireysel ve sosyoekonomik faktörler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama 
yöntemi kullanılmıştır. Örneklem uygunluğuna göre Burdur il merkezi ve ilçelerinde bulunan toplam 18 lisede öğrenim 
görmekte olan 496 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Katılımcıların 273’ü kız, 223’ü ise erkek 
öğrencidir. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Fizik Duyuşsal Özellikler Ölçeği, Veli-Öğretmen Algı Ölçeği 
geliştirilerek kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu ile öğrencilerin bireysel ve sosyoekonomik özelliklerine ait veriler elde 
edilmiştir. Fizik Duyuşsal Özellikler Ölçeği öğrencilerin fiziğe yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla uygulanmıştır. 
Ölçek 43 adet beşli-likert tipinde sorudan oluşmakta olup, sekiz farklı alt boyutu (fizik kaygısı, fizik bağlantılı etkinlikler, 
fizik öz-yeterlilik, fizik ilgisi, fiziğin önemi, fizik özgüveni, fizik motivasyonu, fizik başarı motivasyonu) kapsamaktadır. Veli- 
Öğretmen Algı ölçeği ise öğrencilerin kendi ailelerinin okul faaliyetlerine katılımını ve öğretmenlerinin sınıf içerisinde 
gerçekleştirdikleri fizik dersi ile ilgili öğretim etkinlik ve aktivitelerini değerlendirmeye yönelik beşli-likert tipinde 10 adet 
sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, LYS2 fizik başarısı olup adayların 2015-LYS2 sınavında doğru 
cevapladıkları fizik soru sayılarından oluşmaktadır. 21 adet bağımsız değişken dört farklı faktör grubu altında 
toplanmıştır. Bu faktörler; bilişsel, duyuşsal, bireysel ve sosyoekonomik faktörlerdir. Adayların 2015-YGS2 sınavından 
aldıkları puanlar (YGS2 fen başarısı) ve 12. sınıf birinci dönem sonu fizik dersi karne notları bilişsel faktör grubunu 
oluşturmuştur. Fizik Duyuşsal Özellikler anketinde yer alan sekiz alt boyut ise duyuşsal özellikler faktör grubunu 
oluşturmuştur. Bireysel faktörler grubu ise, cinsiyet, okul fizik derslerine çalışmak ve ödevlerini yapmak için harcanılan 
süre, YGS2/LYS2 sınavı kapsamındaki fizik konularına çalışmak için ayrılan süre, öğrencilerin kendi ailelerinin okul 
faaliyetlerine katılımını ve öğretmenlerinin sınıf içerisinde fizik derslerinde gerçekleştirdikleri öğretim etkinliklerini 
değerlendirme değişkenlerinden oluşmaktadır. Son faktör grubu olan sosyoekonomik faktörler ise baba eğitim durumu, 
anne eğitim durumu, kardeş sayısı, aylık aile geliri, fizik için özel ders alma durumu ve dershane veya herhangi bir etüt 
merkezi etkinliklerine katılım değişkenlerinden oluşmaktadır. 

Araştırma izinleri alındıktan sonra, araştırmacı tarafından ölçüm araçları çalışma grubuna uygulanmıştır. YGS2 
fen başarısı, LYS2 fizik başarısı, birinci dönem sonu fizik karne notları ilgili okul müdürlüklerinden, geri kalan diğer tüm 
veriler ölçüm araçlarından elde edilmiştir. Toplanan veriler çok değişkenli regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Alan yazın 
incelendiğinde, başarının yaklaşık %50’ sinin bilişsel değişkenler tarafından, diğer kısmının ise duyuşsal özellikler ve diğer 
faktörler ile açıklandığı belirtilmektedir. Bu nedenle, alan yazından elde edilen araştırma sonuçları da dikkate alınarak, 
regresyon analizine, ilk sırada bilişsel, sonrasında duyuşsal, üçüncü sırada bireysel özellikler ve en son aşamada 
sosyoekonomik faktör grupları hiyerarşik ekleme metodu ile eklenmiştir. Analize ait tüm sayıltılar test edilmiş ve 
herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Sonrasında bilişsel, duyuşsal, bireysel ve sosyoekonomik faktör gruplarının LYS2 
fizik başarısına aşamalı etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda dört farklı model elde edilmiş olup, tüm modeller anlamlı 
bulunmuştur. Tüm faktörler fizik başarısındaki varyansın %64’ ünü açıklamıştır. Söz konusu varyansın %60,6’ lık kısmını 
bilişsel faktörler, %2.3’ lük kısmını duyuşsal özellikler, %1’ lik kısmını bireysel özellikler ve geriye kalan % 0.1’ lik kısmını 
da sosyoekonomik faktörler açıklamıştır. Bilişsel faktör grubu içerisinde yer alan her iki YGS2 fen başarısı (β=0.695) ve 
fizik dersi karne notları (β=0.080) değişkenleri başarı için anlamlı bulunurken, varyansdaki en büyük açıklama YGS2 fen 
başarısı değişkeni tarafından elde edilmiştir. Duyuşsal özellikler faktör grubundan sadece iki faktör, fizik ilgisi (β=0.100) 
ve fizik motivasyonu (β=-0.109) başarı için anlamlı bulunmuştur. Bireysel özellikler grubundan ise erkekler lehine cinsiyet 
(β=0.079) ve öğrencilerin öğretmenlerinin sınıf içerisinde gerçekleştirdikleri öğretim etkinliklerini değerlendirme (β=- 
0.078) değişkeni fizik başarısının açıklanmasında önemli değişkenler olarak tespit edilmiştir. Sosyoekonomik faktör 
grubundaki hiçbir değişken başarının açıklanmasında anlamlı bulunmamıştır. Tüm sonuçlar dikkate alındığında, LYS2 fizik 
başarısının açıklanmasında önemli bir katkısı bulunan YGS2 fen başarısına etki eden faktörlerin daha geniş bir 
spektrumda araştırılarak, LYS2 fizik başarının arttırılması için gerekli önlemlerin alınması önemli görülmüştür. 
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Newton kanunları ortaokul Fen Bilgisi ve lise Fizik derslerinde öğretim programlarında yer alan ve öğretilen 

temel konular arasındadır. Newton kanunlarının öğretiminde farklı yaklaşımların kullanılmasının etkisinin araştırıldığı 
çokça çalışma hem ulusal ve hem de uluslararası bağlamda görülmektedir. Alan yazın incelendiğinde çoklu temsille 
öğretimin öğrencilerin her alanda olduğu gibi fizik konularının anlaşılmasında da olumlu etkisinin olduğu işaret 
edilmektedir. Çoklu temsillerin kullanılmasıyla öğrenenin soyut kavramların somutlaştırılması, farklı öğrenme yollarını 
desteklemesi ve birbirini destekleyen farklı yapılardaki bilgiler ile kendi kavramsallaştırmasını bilimsel olanla uyumlu hale 
getirerek anlamlı öğrenmenin ortaya çıkabileceği vurgulanmaktadır. Öğrencilerin bilgiyi temsillerinin gelişimini 
desteklemek için öğretimde öğrenci çizimi etkinliklerinin kullanımı yaygın bir öğretim stratejisi olarak özellikle son 
yıllarda fen bilimleri eğitiminde araştırma konusu olarak ortaya çıkmıştır. Fen bilimleri eğitiminde öğrencilerin çizimini 
içeren etkinliklerin kavramsal öğrenme, muhakeme, iletişim ve bilimsel okuryazarlık gibi pek çok alanda faydalar 
sağladığı çeşitli çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Diğer taraftan fizik veya fen bilgisi derslerinde yaygın olarak kullanılan 
çoklu temsille öğretim uygulamalarının öğrencilerin bilgiyi temsillerinde nasıl sonuçlanmaktadır konusunun hala 
incelemeye değer olduğu da vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın fen bilgisi öğretmen adaylarının Newton 
kanunlarına ilişkin kavrayışlarının incelenmesi bakımından alanyazına katkı sağlayacağı ve diğer taraftan yazarlar da dahil 
olmak üzere konu ile ilgili Temel Fizik dersini veren öğretim elemanlarının çalışmada ortaya çıkan öğrenci anlamalarını 
dikkate alarak öğretimlerini geliştirmelerine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu araçsal durum çalışmasının amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının Newton kanunlarını anlamalarını 
incelemektir. Çalışmada esas odak öğrenenin bilgiyi temsileri seçilen durum üzerinden anlaşılmaya çalışıldığı için araçsal 
durum çalışması araştırma stratejisi olarak seçilmiştir. Stake (1995), araçsal durum çalışması stratejisini seçilmiş olan 
durumu derinlemesine anlamak yerine araştırma odağı olan olayı seçilmiş durum üzerinden tasvir etmek, anlamaya 
çalışmak olarak açıklamaktadır. Çalışmanın araştırma grubunu bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde farklı sınıf 
seviyelerinden toplamda çalışmaya gönüllü olarak katılan 84 Fen Bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışmada 
öğretmen adaylarının Newton kanunlarını a) sözel, b) görsel, c) matematiksel olarak açıklamalarının, d) günlük hayattan 
örneklendirmelerinin istendiği ve açık uçlu sorulardan oluşan bir form ile veriler toplanılmıştır. Elde edilen verilerin 
analizi tümdengelimli içerik analizi ile yürütülmüş, Abraham ve diğ. (1992) ve başka benzer amaçlı çalışmalarda işlevsel 
olan kategorik ölçütler kullanılmıştır. 

Elde edilen verilerin incelenmesi sonucu aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Newton’un birinci kanununa ilişkin 
metinsel-sözel temsillerinin bütün sınıf seviyelerinde ağırlıklı olarak ‘kısmi ve tam anlama’ kategorisinde olduğu; ancak 
ikinci sınıflarda öğretmen adaylarının üçte birinden fazlasının alternatif kavramlara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 
Newton’un ikinci kanununa ilişkin öğretmen adaylarının metinsel-sözel temsillerinin bütün sınıf seviyelerinde öğretmen 
adaylarının yarıdan fazlasının ‘kısmi ve tam anlama’ kategorisinde olduğu; ancak birinci sınıfların üçte birinin alternatif 
kavramlara sahip olduğu, ikinci sınıfların dörtte biri ‘bir alternatif anlamayı barındıran kısmi anlama’ ve üçüncü sınıfların 
üçte birinden fazlasının ‘boş, ilgisiz veya yanlış’ cevaplarıyla ‘anlama yok’ kategorisinde oldukları belirlenmiştir. 
Newton’un üçüncü kanununa ilişkin öğretmen adaylarının metinsel-sözel temsillerinin bütün sınıf seviyelerinde 
çoğunlukla kısmi ve tam anlama kategorisinde olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının görsel temsilleri 
incelendiğinde her üç kanunda da bilimsel görsel tasvirde güçlüklere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Öğretmen 
adaylarının Newton kanunlarını matematik modellemeleri incelendiğinde ise birinci kanunda önemli yanlışların olduğu 
diğerlerinde ise öğretmen adaylarının üçte ikisinden fazlasının kısmen doğru ve doğru kategorisinde olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Bilginin Çoklu Temsili, Newton Kanunları, Anlama 
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Fizik Eğitiminde Web Araçlarının Kullanılması Ve Nearpod Uygulaması İncelenmesi 
 

İlker Kaya1, Doğuş Kara1 
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Son yıllarda yaşamış olduğumuz deneyimler bizlere bilimin ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 
Yaşamış olduğumuz pandemi döneminde dersleri büyük bir çoğunluğunu online yapmak zorunda kaldık, buda bizlere 
eğitimin her koşulda ve şartta devam etmesi gerektiğini bizlere gösterdi. Pandemi olmasa bile teknolojinin gelişmesi ile 
beraber derslerde iletişim araçları ve teknoloji artık olmazsa olmazımız. Her geçen gün eğitim ve teknoloji iç içe girmekte 
ve teknoloji vazgeçilmez olmaktadır. 

Online derslere başlamadan öncede sınıf içi etkinliklerde web araçlarını kullanımı her geçen gün daha fazla 
önem arz ediyordu. Çünkü değişen dünyada öğrencilerin talep istekleri de değişmektedir. Biz öğretmenler olarak ta bu 
değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. 

Teknoloji kullanımı ders anlatımı sırasında bazı olumsuz etkileri olsa da teknoloji ve web araçları mutlaka eğitim 
içerisinde olmalıdır. Gelecekte teknolojinin eğitimde daha etkili ve yararlı kullanılması için güncel araştırmalar, teknolojik 
gelişmelere uygun eğitim programları, ders içeriklerinin sunumu ile teknolojinin uyum, yapay zeka ve bilgisayar 
programları vb daha çok çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Pandemi döneminde öğretmenler olarak en çok zorlandığımız kısım ekran karşısında bulunan öğrenicinin derse 
olan ilgisini çekmek ve sürekli ders içerisinde aktif olarak katılımını sağlamaktı. Biz öğreticiler sadece anlatıcı olduğumuz 
zaman dersin ilk beş dakikasından sonraki geçen sürelerde derse katılım giderek azalmaktadır. Online bir derste 22 kişilik 
bir sınıfta derse ilk girişte sorulan sorulara verilen cevap oranı %5-10 arasındadır. Dersin sonlarına doğru bu oran giderek 
azalmaktadır. Düz anlatım tekniğinin normal yüz yüze derslerde bile öğrencinin ilgisini çok az çektiğini bütün öğretmenler 
deneyimlemiştir. Bu sebepten dolayı derslerin daha çok ilgi çekmesi ve daha çok katılım olması için derslerimizin yaşam 
temelli örnekler ve Stem, SEM gibi etkinliklerle destekliyoruz. Öğrenicinin ilgisini çekme ve yaparak yaşayarak 
öğrenmenin daha etkili ve daha kalıcı bir öğrenme şekli olduğunu hepimiz deneyimlemişizdir. Online eğitime 
geçtiğimizde ise bizleri bekleyen en büyük zorluk derse olan ilgiyi çekmek ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini 
artırmak, bu sorunu çözümü için web araçlarını daha etkin kullanmaya karar verdik. Ders planlarını hazırlarken o günkü 
konuya ilgiyi çekmek ilk başlarda konu ile alakalı videolar göstermeye başladık fakat burada önümüze öğrenciler videoları 
izliyor mu izlemiyor mu acaba ne kadar ilgi çekiyor gibi sorunlar ortaya çıktı. Ayrıca videolarda belirli yerinde durdurup 
sınıfa soru sorduğumuzda gene ekran başındaki öğrenici sorulara kayıtsız kaldı. Katılım oranı hala çok düşüktü. Phet 
Colorado sanal laboratuvarı kullanarak öğrencilerin ilgilerini çekme ve öğrendikleri bilgileri deneyimle olanağı oldu. Fakat 
burada yapılan deney simülasyonları tamamen öğretmen kontrolü dışında olduğu için hangi öğrencinin ne yaptığı yada 
ne düşündüğünü bilmek çok zor oluyor. Burada Phet Colorado simülasyonu kendiniz yaparak ancak gösteri deneyleri 
konusunda işimize yaradı fakat tam beklenen etkiyi yaratamadı. Web araçları kullanmak derse olan ilgiyi artırma 
konusunda işimize yarasada öğrenciyi aktif olarak derse dahil etme konusunda en çok işimize yarayan uygulama Nearpod 
uygulaması oldu. Bu uygulamada ders başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini artırmak ve ön bilgilerini ölçmek 
için Post it uygulaması kullanılabilir. Burada her öğrenci bir yorum yazdığı için derse ilk başlarken derse olan katılımı %90 
seviyesine kadar çıkıyor. İkinci bölümde ders içerikleri hazırlanırken ders içi etkinlikler konuya göre bir hayli fazla burada 
video koyabilir videonun belirli yerlerinde öğrencilerden yorum isteyebilirsiniz ve her öğrenci ayrı ayrı cevap verdiği için 
hangi öğrencinin ne kadar anladığı ve ne kadar bilgisi olduğunu ölçmekte hayli kolay olmaktadır. Ayrıca bu bölümde 
öğrencilerinizden boşluk doldurma, Çizim yapma, açık uçlu sorular sorma vb bir sürü etkinlik yaptırabilirsiniz. Son bölüm 
de ise dersiniz ile ilgili anket yapabilir veya bilgi yarışması yaparak derslerinizi daha eğlenceli ve daha kalıcı hale getire 
bilirisiniz. Öğrencilerinde yazarak, çizerek, yorum yaparak dersin içerisinde olduğu bir uygulama. Ayrıca konu sonunda 
sorulan sorulara verilen cevaplar size istatiksel olarak gelmektedir. Böylelikle kazanımların ne kadar hedefe ulaştığı 
konusunda bilgi sahibi olabilirisiniz. Ders bittikten sonra öğrencilerinize ödev verip onlarında kontrolünü buradan 
yapabilirisiniz. Bu uygulamayı pandemi sonrası ders içinde öğrenci cep telefonları veya bilgisayar laboratuvarın da 
kullandığımızda da çok olumlu tepkiler aldık. Dersimize katlım oranı gene online da olduğu gibi %90 civarlarında 
olmuştur. Siz değerli öğretmelerde kendinize uygun ders planı hazırlayıp sınıf içi etkinlik olarak kullanabilirsiniz. 
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Fizik bilimi, gözlem ve deney gibi çeşitli süreçleri sistematik bir şekilde kullanarak doğal olgulara veya olaylara 

yönelik açıklamalar geliştirmeyi ve bilgi üretmeyi, fizik eğitimi ise bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen bilgilerin 
bireylere kazandırılmasını, bu sayede onların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları doğal olaylara açıklamalar 
getirebilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bireyler bu gibi durumlarda gözlem yapmanın yanı sıra mevcut bilimsel bilgi 
birikimlerinden yola çıkarak çeşitli bilişsel süreçler yoluyla doğal olguları açıklamaya çalışırlar. Bu nedenle bilim 
insanlarının bilimsel bilginin üretiminde kullandıkları süreçler ve bilimin doğası üzerine gerçekleştirilecek faaliyetler de 
fizik eğitiminin bir parçası olarak görülmelidir. Gözlemler; bilgi edinmek, bir olguya yönelik açıklama veya anlayış 
geliştirmek gibi epistemik ürünlere ulaşmak için güvenilir bir süreç olarak görülmektedir. Bilimsel olgular üzerine 
yapılacak gözlemlerde olguyu doğal işleyişine zarar vermeden mümkün olduğunca objektif şekilde ele almak esastır. 
Bireylerin gündelik yaşam gözlemlerinin fiziksel olayın doğasına yönelik temsiliyeti yetersiz olabileceğinden belirli 
kriterleri karşılamayan gözlemler yoluyla edinilen inançların haklılığının sorgulanabilir durumda olacağı söylenebilir. 
Öğrenciler fizik derslerinde kendilerine sunulan bilgi iddialarını gündelik yaşam gözlemleriyle ilişkilendirebilmekte, 
derslerde kendilerine sunulan bilimsel bilgi iddialarına yönelik inanç oluşturma sürecinde bu gözlemleri gerekçelendirme 
aracı olarak kullanabilmektedirler. Bu nedenle kişilerin sadece belirli koşullar altında yapılan gözlemlerin güvenilir 
olduğuna yönelik inanç geliştirmeleri halinde bu durumun karşılaştıkları bilgi iddialarını değerlendirme süreçlerini 
etkileyebileceği gibi bilimsel bilgiyle uyumlu olan doğru inanç geliştirebilmelerine sebep olabileceği söylenebilir. Buradan 
hareketle bilimsel gözlemin doğasına yönelik yapılacak keşfedici nitelikte bir etkinliğin öğrencilerde gündelik yaşam 
gözlemlerine yönelik üstbilişsel farkındalık oluşturarak, onların güvenilir bir kaynak olarak gözlemlemeye ve fizik 
derslerinde karşılaşabilecekleri bilgi iddialarına olan yaklaşımlarını etkileyebileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı keşfedici nitelikteki bir gözlem etkinliğinin öğrencilerin güvenilir bir kaynak olarak 
gözlemlemeye yaklaşımları ve öğrencilerin gündelik yaşam gözlemlerinin fizik derslerindeki bilgi iddialarına (bilimsel 
teori, model veya açıklamalar) yaklaşımları üzerindeki etkisinin araştırılması üzerinedir. Araştırmacılar tarafından 90 
dakika süresince laboratuvar ortamında yürütülen gözlem etkinliği, sıralı şekilde yapılan bir dizi uygulamayı içermektedir. 
Katılımcıları yönlendirmeden, kavramları yansıtıcı nitelikte ifadeler kullanımına özen gösterilerek gözlem kavramı ve 
bilimsel gözlemin doğasının tanıtılmış, gündelik yaşam gözlemleri ile bilimsel gözlemler arasındaki benzerlik ve farklılıklar 
üzerine tartışma ortamı oluşturulmuş ve öğrencilerin konu hakkında akıl yürütmeleri teşvik edilmiştir. Daha sonra 
gözlemlerin epistemolojik yapısına dikkat çekilerek, gözlemin özne ile nesne arasında kurulan nedensel ilişkiden doğan 
bir deneyim olduğuna vurgu yapılarak algılayandan kaynaklanabilecek gözlem sorunlarına değinilerek bunlara bilim 
tarihinden bazı örnekler verilmiştir. Buna ilaveten kırılma olayı sebebiyle nesnelerin farklı konumda algılanması, aynı 
düzlemde bulunmayan iki özdeş nesnenin boyutlarının farklı algılanması, hareketli ses kaynağının frekansının farklı 
algılanması, ısıl iletkenlikleri farklı olan eşit sıcaklıktaki cisimlere dokunulduğunda cisimlerin farklı sıcaklıkta 
algılanmalarına ve ölçüm araçlarından kaynaklanabilecek hatalara yönelik öğrencilerin gözlem yapmaları sağlanmıştır. 
Araştırmanın örneklemini araştırmacıların görev yaptıkları Fen Lisesi’nde eğitim görmekte olan 10. sınıflardan rastgele 
seçilmiş bir tanesinde yer alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada nicel yöntemlerden tek gruplu ön test son test 
deneysel deseni tercih edilmiştir. Yazarlar tarafından oluşturulmuş 5’li Likert tipi sorulardan oluşan bir ölçeğin ön test ve 
son test olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Benzer özelliklere sahip katılımcı grubuyla pilot çalışması yapılmış ve bir 
alan uzmanına inceletilerek son hali verilmiştir. Öğrencilerin ölçekte yer alan maddelerin her birine verdiği yanıtlar tek 
tek incelenerek elde edilen verilere ilişkin yüzde ve frekans değerleri sunulacaktır. Bu çalışma ile uygulayıcı konumunda 
olan öğretmenlere yönelik; öğrencilerin kendi bilgi üretim süreçleri üzerine düşünmelerinin önemi, epistemoloji üzerine 
yapılabilecek etkinliklerin öğrencilerin fizik eğitimine yaklaşımları üzerindeki etkileri, öğrencilerin bilimsel bilgi iddialarını 
değerlendirirken gündelik yaşam gözlemlerine yaklaşımları gibi konular hakkında farkındalık oluşturulması 
hedeflenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: kişisel epistemoloji, gündelik yaşam gözlemleri, epistemik ürünlere ulaşmak için güvenilir 
ya da güvenilmez bir süreç olarak gözlem 
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Fizik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Çevrim İçi Ortamda Gerçekleştirilen 
Laboratuvar Derslerine İlişkin Görüşleri 

 
Sevim Bezen1, Celal Bayrak1 

1Hacettepe Üniversitesi 

Günümüz koşullarında küresel salgın tüm dünyada etkisini göstermiş ve bu salgın eğitim üzerinde önemli 
değişikliklere neden olmuştur. Eğitim modelinde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim süreci içerisinde eğitim 
faaliyetlerinin devam etmesine karar verilmiştir. Ülkemizde de uzaktan eğitim modeline geçilmiş ve öğreten ile 
öğrenenin fiziksel olarak aynı yerde olmadığı eğitim sistemi benimsenmiştir. Yükseköğretime bağlı eğitim kurumlarında 
da çevrim içi ortamda eğitim ve öğretim süreci devam ettirilerek, zaman ve mekân sınırlaması olmadan iletişim 
teknolojileri aracılığıyla öğreten ve öğrenen arasında etkileşim kurulması istenmiştir. Eğitim kurumlarında eş zamanlı 
olan ve eş zamanlı olmayan öğrenme ortamları aracılığıyla eğitimde süreklilik amaçlanmıştır. Yükseköğretim 
kurumlarında fizik öğretimi de aynı şekilde bilişim teknolojileri ile öğrencilere görsel yönden öğretim zenginliği sunularak 
gerçekleştirilmeye devam ettirilmiştir. Fizik eğitiminin en önemli dersleri arasında yer alan laboratuvar dersleri de bu 
şekilde çevrim içi ortamda ilerlemiştir. Öğrencilerin bireysel sorgulama yapabilmelerine olanak sağlayan laboratuvar 
derslerinin öğretiminde küresel salgının olumsuzlukları yerine teknolojinin avantajlarına odaklanılarak öğrencilerin 
ihtiyaçları göz önüne alınmış ve onların bilgiye kolaylıkla ulaşmaları amaçlanmıştır. Bu şekilde kavramların 
yapılandırılması ve zihinde kolaylıkla canlandırılması istenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin öğrenim esnasında 
sorumluluk almaları ve bu şekilde öğrenme istekleri ile derse olan ilgilerinin artması hedeflenmiştir. Çünkü fen alanında 
olduğu gibi fizik eğitiminde de laboratuvar derslerinin öğrenci başarısında etken olduğu bilinmektedir. Ayrıca 
öğrencilerin doğayı anlamlandırabilmelerinde ve karşılaştıkları problemleri çözebilmelerinde deney yapmanın 
dolayısıyla laboratuvar derslerinin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Yani, laboratuvar derslerinde gerçekleştirilen 
deneylerin öğrenciyi yaparak ve yaşayarak öğrenmeye yönelttiği ve aktif katılım ile öğrenimin kalıcılığına katkı 
sağlandığına inanılmaktadır. Bu bağlamda araştırmada küresel salgından dolayı acil olarak geçilen uzaktan eğitim 
sürecinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilen laboratuvar derslerine ilişkin fizik öğretmen adaylarının görüşlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yüz yüze eğitime bir alternatif olarak görülen uzaktan eğitim sürecinde fizik 
eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan laboratuvar derslerinin avantajlarına, dezavantajlarına ve uygulanabilirliğine yönelik 
önerilere odaklanılmak istenmiştir. Dolayısıyla araştırmada “Uzaktan eğitim sürecinde çevrim içi ortamda 
gerçekleştirilen laboratuvar derslerine ilişkin fizik öğretmen adaylarının görüşleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. 
Nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan durum çalışması ile desenlenmiş bu araştırma, bir devlet üniversitesinin 
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi içerisinde fizik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 25 öğretmen 
adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gönüllük ilkesi dahilinde araştırmaya katılan öğretmen adayları amaçlı 
örnekleme yöntemleri arasında yer alan ölçüt örneklemeye uygun seçilmiştir. Araştırmada ölçüt, uzaktan eğitim 
sürecinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilen laboratuvar derslerinin öğrenimini görmüş olan fizik öğretmen adayları ile 
çalışılması olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve içerisinde 
dört açık uçlu sorunun yer aldığı görüş formu kullanılmıştır. Görüş formu iki uzmanın görüşüne sunulmuş ve uzman 
görüşleri doğrultusunda son halini almıştır. Uygulama ise ders saati dışında ve öğretmen adaylarına uygun olan zaman 
aralığında 20-25 dakikalık bir süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi aracılığıyla 
çözümlenmiştir. Araştırmada içerik analizi ile görüş formunda yer alan açık uçlu sorular kodlanarak araştırmanın odağı 
ile ilgili görüşlerin, ilişkilerin ve eğilimlerin tanımlanması amaçlanmıştır. Analizde öncelikle her bir öğretmen adayının 
yanıtı tek tek incelenmiş ve her soru ile ilişkili kodlar belirlenmiştir. Kodlar birbirlerine benzerliklerine göre bir araya 
getirilerek araştırmanın kategorileri oluşturulmuştur. Kategorilerde temalar çerçevesinde bir araya getirilerek 
yorumlanmıştır. Veri analizinde uzmanlardan yardım alınmış, uzmanlar arasındaki kodlama tutarlığı hesaplanmış ve 
uzmanlar arasındaki tutarlığın .90 olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ise, öğretmen adaylarının çevrim içi 
ortamda gerçekleştirilen laboratuvar derslerinin daha çok dezavantajlarından bahsettikleri ve uzaktan eğitim sürecinde 
gerçekleştirilen laboratuvar derslerinin beklentilerini karşılamadığı belirlenmiştir. Öğretmen adayları çevrim içi ortamda 
gerçekleşen laboratuvar derslerinde anlamlı öğrenmenin gerçekleşmediğini, konu ile deney arasında bağlantı kurmada 
zorlandıklarını, deneye odaklanamadıklarını ve araç-gereç kullanımı ile deney kurulumunda yeterli bilgeye sahip 
olamadıklarını ifade etmişlerdir. Çevrim içi ortamda gerçekleşen laboratuvar derslerinin niteliğinin arttırılması için de 
öğretmen adayları deneylerin çevrim içi ortamda eş zamanlı yapılmasını, yardımcı uygulamalara başvurulmasını, deney 
bilgisinin detaylandırılmasını ve kullanılan araçların detaylıca tanıtılmasını önermişlerdir. Araştırmada öğretmen 
adaylarının görüşleri doğrultusunda, adayların çevrim içi ortamda gerçekleşen laboratuvar derslerinde yeterli donanıma 
sahip olamadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çevrim içi ortamda gerçekleşen laboratuvar derslerinde sürece 
aktif katılımın önemli olduğuna inanıldığından, bu derslerdeki yetersizliklerin giderilmesi ile öğrencilerin anlamlı 
öğrenmelerinin desteklenmesi gerektiği ifade edilebilir. 

Anahtar Kavramlar: Laboratuvar dersi, fizik öğretmen adayları, uzaktan eğitim 
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Fizik Eğitiminde Metafor ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi: YÖK Veri 
Tabanı Örneklemi 

Aslı Şavuk1, Şebnem Kandil İngeç2 

1Gazi Üniversitesi 
2Gazi Üniversitesi 

 
 

Çalışmada eğitim alanında metafor ile ilgili yapılmış tezlerin karşılaştırmalı analizini yaparak var olan durumu 
ortaya koymak, eğilimleri tespit etmek ve fizik eğitimine odaklanarak bu alandaki metafor çalışmalarını incelemek 
amaçlanmıştır. Alan yazın incelendiğinde metafor çalışmalarıyla ilgili içerik analizinin olduğu bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu nedenle tematik ve metodolojik değerlendirmenin yapıldığı bu çalışma, “metafor” konusunda 
araştırma yapacak araştırmacılara alan yazındaki eğilimleri ve boşlukları resmederek yol gösterici nitelikte katkı 
sağlaması açısından önemli görülmektedir. Çalışmada nitel araştırma modelinin durum çalışması deseni kullanılmıştır. 
Veriler YÖK veri tabanındaki lisansüstü tez dokümanları aracılığıyla elde edilmiş ve içerik analizi yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında YÖK veri tabanına “metafor” “anahtar kelimesi girilerek tarama yapılmıştır. 1992 
ile 2021 yılları arasında yayınlanmış 558 teze ulaşılmış ve ulaşılan tüm tezler araştırma kapsamına alınmıştır. İkinci 
aşamada tüm veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve veriler düzenlenmiştir. Üçüncü aşamada ise lisansüstü metafor ile 
ilgili ulaşılan 558 tezin branş, tez türü ve yıllara göre dağılımı incelenmiştir. Bu incelemenin ardından tüm veri seti 
“eğitim” ve ardından “fizik eğitimi” alanında metafor çalışmalarına indirgenmiştir. Fizik eğitiminde metafor 
çalışmalarının; konu alanları, amaçları, elde edilen sonuçların neler olduğu ortaya koyulmuştur. Araştırmanın bulgularına 
göre YÖK veri tabanından elde edilen 558 metafor çalışması; eğitim, reklamcılık, felsefe, güzel sanatlar gibi toplam 46 
tema altında toplanmıştır. Eğitim teması altındaki 230 metafor çalışması; fizik, kimya, biyoloji, matematik, fen bilimleri, 
sosyal bilgiler, coğrafya, eğitim, Türkçe, rehberlik ve psikolojik danışma, eğitim yönetimi ve denetimi, eğitim yönetimi 
teftişi planlaması ve ekonomisi, eğitim yönetimi ve planlaması, eğitimde ölçme ve değerlendirme, yükseköğretim 
çalışmaları, eğitimde program geliştirme, eğitim programları ve öğretim, sınıf eğitimi, resim-iş, müzik, beden eğitimi ve 
spor, engelli çalışmaları, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, yabancı dil eğitimi, okul öncesi, Türk dili ve edebiyatı, drama, 
özel yeteneklilerin öğretmenliği şeklinde 28 kategori altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 
göre eğitimde metafor çalışmalarının %2.6’sının fizik eğitimi üzerine olduğu görülmüştür. Fizik eğitimindeki çalışmaların 
%16,67 (f=1)’si doktora, %83.33 (f=5)’ü yüksek lisans olmak üzere lisansüstü düzeyde 6 çalışma bulunduğu belirlenmiştir. 
Çalışmalardaki konu alanlarının; fizik dersi, elektrik, modern fizik, fizik ders kitapları, kuantum üzerine olduğu tespit 
edilmiştir. Çalışmalardaki amaçlar ise genel olarak öğrencilerin fizik dersine olan algılarını ortaya koymaya, fizik dersinde 
kullanılan metaforları nasıl algıladıklarını tespit etmeye ve fizik ders kitaplarındaki metaforik terimleri belirlemeye 
yönelik olduğu saptanmıştır. 

 
 

Anahtar Kavramlar: Fizik eğitimi, metafor, metaforik algı, metafor yöntemi 
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STEM Eğitimi ve Fizik Ana Disiplininde Kazanım Odaklı Ders Plan Örnekleri 
 

M. Serhan Kal1, Benay Tümkaya1, Cüneyt Dostoğlu1 

1Bahçeşehir Okulları 

STEM eğitim modeli çevresindeki, problemleri fark eden ve problemleri çözmek için odaklanan, bunun için 
araştırmalar yapan, yeni ve farklı fikirler üreten, elde ettiği bilgileri kullanarak ürünlere dönüştüren bunu yaparken de 
grup halinde çalışabilen işbirlikçi ve iletişimi güçlü bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda STEM 
eğitiminin okullarımızda uygulanması 21. yy becerilerin edinilmesi, gelişmesi ve kalıcı hale gelmesi açısından önem arz 
etmektedir. Ülkemizde üniversite sınav baskısı sonucu dersler çoğunlukla öğretmen merkezli ve test çözme odaklı 
kurgulanmaktadır. Bu da öğrencilerin öğrenmenin bağlamından koparak anlamsızlaşması ve zaman içinde sıkılarak 
motivasyonlarının düşmesine neden olmaktadır. STEM bu süreci geri çevirmek için uygun bir ortam sunmaktadır. Fizik 
derslerinde Milli eğitim Bakanlığının Kazanımları doğrultusunda hazırlanmış ders plan ve etkili sınıf-süreç yönetim 
örnekleri ile karşılaşmayan öğretmenlerin birçoğu STEM uygulamalarını zaman kaybı olarak görmekte ve müfredat 
yetiştirme ve üniversite sınavlarına hazırlanama sürecine negatif etkileri olduğunu düşünmektedir. Bu çalışmada 
amacımız lise seviyesinde altı yıldır okullarımızda uygulamalı olarak elde ettiğimiz STEM uygulama deneyimleri, 
problemeler için geliştirdiğimiz çözüm önerileri ve kazanım odaklı örnek uygulamalarını, STEM yaklaşımını derslerinde 
uygulamak isteyen öğretmenlerimiz ile tartışarak paylaşmaktır. Çalışmaya katılacak öğretmenlerimizin bu süreçte STEM 
eğitiminin bütün basamakları ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve deneyim kazanma şansı yakalamaları hedeflenmektedir. 

Çalıştayın etkili olabilmesi için en fazla 25 kişinin katılması ve sürenin 45 dakika olması önerilir. 
 
 

Anahtar Kavramlar: STEM, Ders Planı 
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Araştırma Proje Yarışmalarına Hazırlık Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar, Alınan Önlemler ve 
Sonuçları 

 
M. Serhan Kal1 

1Bahçeşehir Okulları 

 
Araştırma proje yarışmalarının temel amacı, öğrencileri merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya, gözlem 

yapmaya bulgular üzerinde düşünmeye teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen 21. 
Yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Öğrencilerin bir soru veya sorundan yola çıkarak, 
araştırmalar yapma, deneyler/ürünler tasarlama, karar verme, problem çözme, veri toplama, analiz etme ve sonuç 
çıkarma gibi süreçleri içerir. Öğrenciler bu süreçte bir bilim insanı veya o alanda çalışan bir profesyonel gibi davranır. 
Projeler, derinlemesine öğrenme için fırsatlar sunar. Öğrenciler bir proje geliştirirken, ilgili kavramları, ilkeleri ve bilgileri 
öğrenmek ile kalmaz birden çok bilgi ve beceriyi bir arada işe koşarak yeni bir problem durumuna aktarmaları ve 
uygulamaları gerektiği için üst düzey beceriler geliştirirler. Bu anlamda öğrencilerimizi proje hazırlamaya teşvik etmek 
önem arz etmektedir. Proje hazırlama süreci uzun soluklu ve iyi organize edilmesi gerektiğinden öğrenciler danışman 
öğretmenin yönlendirilmesine ihtiyaç duyarlar. Proje hazırlamada danışman öğretmenler oldukça önemli bir rol 
oynamaktadır. TÜBİTAK tarafından yıllardır oldukça profesyonelce yürütülen proje yarışmalarında genellikle hep aynı 
öğretmenlerin danışmanlık yaptığı gözlemlenmiştir. Bunun üzerine projelere danışmanlık yapacak öğretmen dolayısı ile 
de öğrenci sayısını artıracak çalışmalar planlanmıştır. Bu çalışmada eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. TÜBİTAK, 
Teknofest vb. yarışmalara katılan öğretmen ve proje sayımızı artırmak adına, online formlar yardımı ile öncesinde ve 
proje hazırlama sürecinde yaşanan problemler tespit edilerek çözümler üretilmiştir. Bu kapsamda öğrenciler için basılı 
materyaller, animasyonlar, öğretmenler için eğitimler ve eş zamanlı yönlendirmeler yapılarak proje yarışmalarında 
başarılarımız artırılmaya yönelik bir sistem kurgulanmıştır. 2204-A TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışmasında bölge sergisine davet sayısı 2020 yılında 45 iken yukarıda bahsi geçen uygulamalar sonrasında pandemiye 
rağmen 2021 yılında 122 projeye ulaşılmış toplam kabule oran ile %66 oranında net artış sağlanmıştır. Bu çalışmanın 
amacı, proje hazırlama sürecinde yaşanan problemleri, çözüm önerilerini, yukarıda bahsi geçen deneyimleri, süreçte 
kullandığımız materyal ve yöntemleri Fizik dersi özelinde tartışarak fizik öğretmenleri ile paylaşmaktır. 

 
Çalıştayın etkili olabilmesi için en fazla 25 kişinin katılması ve sürenin 45 dakika olması önerilir. 

 
Anahtar Kavramlar: Araştırma Proje Yarışmaları, Proje Tabanlı Öğrenme, Proje Danışman Öğretmen Yetkinlikleri 
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Bağlam Temelli Yaklaşım İle Fizik Derslerine Yapay Zeka Uygulamaları Entegrasyonu 
 

M. Serhan Kal1 

1Bahçeşehir Okulları 

Etrafımızdaki fiziksel dünyayı anlayarak yüz ve nesneleri tanıyan, sürücüsüz araçlar, dijital asistanlar ile günlük 
yaşamımıza giren, yabancı dillerden çeviriler yapan, hatta bir bilim insanı gibi verileri analiz edip sonuçlar çıkaran, tıpta, 
savunma sanayinde giderek artan yapay zekâ uygulamaları, dünyayı hızla değiştirmektedir. Bu değişimi kaçırmadan aktif 
olarak yapay zekâ teknolojilerine yön veren toplumlardan biri olmanın yolu, gençlerimizi erken dönemlerinde yapay zekâ 
kavramları ile tanıştırmak ve bu teknolojileri üreten bireyler olmaları için motive olmalarını sağlamaktır. Yapay zekâ, 
gelecekteki küresel dijital ekonomiyi besleyecek önemli bir güç olarak tanımlanmakta ve birçok ülke, gençlerini yapay 
zekâ teknolojilerinin yönlendirici olduğu bir ortamda çalışmaya hazırlamak için önlemler almaktadır. Bu gereklilikten yola 
çıkarak Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonunda da yapay zekâ eğitimine vurgu yapılmıştır. Yapay zekâ 
tek başına bir çalışma veya uygulama alanı olmayıp birçok disiplinin bilgi ve birikiminden beslenmektedir. Fizik de bu 
alanların başında gelmektedir. Yapay zekanın ses, görüntü ve veri işleme gibi birçok uygulamalarında Fizik bilimi yoğun 
olarak kullanılmaktadır. Bu özelliği, Fizik derslerinde yapay zekâ uygulamalarını bağlam temelli yaklaşım ile kullanılmasını 
mümkün kılmaktadır. Yapılmış çalışmalarda öğrencilerin bağlam temelli yaklaşımla yürütülen dersleri daha eğlenceli, 
konuları daha ilgi çekici buldukları belirtilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bağlam temelli yaklaşımla verilen konuları çalışmaya 
değer olarak algıladıkları bildirilmiştir. Fiziğin birçok yapay zekâ alanında kullanılıyor olması ve bağlam olarak kullanılması 
öğrencilerin Fizik dersine karşı tutumunu olumlu yönde değiştirerek motivasyonunu artıracağı aşikardır. Bu çalışmanın 
amacı, ilgi çekici ve eğlenceli yapay zekâ uygulamalarından biri kullanılarak fizik derslerinde bağlam temelli yaklaşımla 
etkili bir örnek ders tasarımı oluşturmaktır. Bunun için 10. Sınıf Fizik dersi dalgalar konu kazanımları üzerine tasarım 
yapılmış ve bu kazanımların etkin olarak kullanıldığı denetimsiz makine öğrenmesi modellerini kullanan bir yapay zekâ 
uygulaması tercih edilmiştir. Bu ilgi çekici uygulama, sesleri analiz edip, benzer sesleri tespit ederek arasındaki farklılıkları 
belirler. Bunu yaparken seslerin genlik, frekans gibi ses özelliklerini kullanır. Ders tasarımı öğrencilerin yapay zekâ 
uygulaması yardımıyla, makinenin sesleri yorumlamada kullandığı titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, 
hız ve genlik kavramlarını açıklamalarını ve uygulamada nasıl kullanıldıklarını anlamalarını sağlayacak şekilde 
kurgulanmıştır. Öğrencilerin fizik dersi kazanımlarının yanı sıra yapay zekâ kavramlarını da fark ederek yapay zekâ 
uygulamalarının nasıl çalıştıkları ile ilgili bilgi ve fikir sahibi olacakları, eğlenceli, etkili bir ders planı hazırlanmaya 
çalışılmıştır. Daha sonra ders planın sınıfta uygulanarak sonuçlarının gözlemlenmesi planlanmaktadır. 

 
Anahtar Kavramlar: Yapay Zekâ, Bağlam Temelli Yaklaşım, Fizik Eğitimi 
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Eğitim sistemimizin temel amaçları arasında öğrencilerin hayatları boyunca kullanabileceği bilgileri 

kazanmalarını sağlamak ve bilimsel okuryazar bireyler yetiştirmek bulunur. Bu amaçların gerçekleşebilmesi için 
öğrencilerin; bilimsel süreç becerilerinin ve üst düzey düşünme becerilerinin etkili bir biçimde kullanmayı öğrenmeleri 
gerekmektedir. Bu da fizik eğitiminin amaçlarından biridir. Fizik eğitiminde bilimsel okuryazar bireyler yetiştirme 
amacının önem kazanması ile birlikte bilim tarihi etkili bir yol olarak ifade edilmektedir. Bilim tarihini etkin bir şekilde 
sınıf ortamına getirmede en önemli araçlardan birisi de ders kitaplarıdır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda okutulması uygun görülmüş lise fizik ders kitaplarında bulunan bilim tarihi 
kullanımının kavramsal, prosedürel ve bağlamsal anlayış açısından yeterliliğini incelemektir. Lise fizik ders kitaplarında 
bilim tarihine ne kadar ve ne sıklıkla yer verildiği araştırılmıştır. 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada 
ortaöğretimin bütün kademelerinde okutulmakta olan fizik ders kitaplarında bilim tarihi konularının kullanımının 
yeterliliği araştırmada tanımlanan amaç doğrultusunda doküman analizi kullanılarak incelenmektedir. Çalışmada MEB 
tarafından onaylanmış 2020-2021 eğitim öğretim yılında basılan fizik ders kitapları (9. ,10. ,11. ve 12. sınıf) incelenmiştir. 
Ders kitaplarında yer alan bilim tarihi hikâyelerinin incelenmesi için Wong ve Marsh’ın (2012) yılında oluşturduğu ve 
Yıldız (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Bilim Tarihi Öğretimsel Ölçeği” kullanılmıştır. 

Lise fizik ders kitaplarının bilim tarihi bakımından incelenmesi 3 aşamalı bir süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. 
İlk aşamada lise fizik ders kitapları iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak okunarak her bir ders kitabındaki bilim tarihi 
içeren metinler tespit edilmiştir. İkinci aşamada belirlenen metinler “Bilim Tarihi Öğretimsel Ölçeği” içerisinde yer alan 
boyutlara (kavramsal, prosedürel ve bağlamsal) göre tekrar okunup puanlanmıştır ve her bir bilim tarihi metnine ölçekte 
yer alan boyutların alt kriterlerine göre ayrı ayrı olacak şekilde 1 ile 5 puan arasında puan verilmiştir. Kriteri en iyi 
sağlayan metine beş (5) puan; kriterin hiç bulunmadığı metine ise sıfır (0) puan verilmiştir. Üçüncü aşamada ise 
puanlamanın güvenilirliğini belirlemek için iki puanlayıcı arasındaki tutarlılık incelenmiştir (% 86.91) ve araştırmacılar 
arasında fikir birliği sağlanarak metinlerin nihai puanlaması yapılmıştır. 

Yapılan bu çalışmada incelenen fizik ders kitaplarında toplam 116 bilim tarihi metni tespit edilmiştir. Bu 
metinlerin 22 tanesi 9.sınıf; 19 tanesi 10.sınıf; 27 tanesi 11.sınıf; 48 tanesi de 12.sınıf fizik ders kitabında yer almaktadır. 
En fazla bilim tarihi metni (f:19) 11. sınıf fizik ders kitabının 2. ünitesi olan “Elektrik ve Manyetizma” ünitesinde yer 
almaktadır. Ayrıca 12 sınıf fizik ders kitabının son üç ünitesinde [Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite (f:12); Modern Fizik 
(f:13) ve Modern Fiziğin Uygulamaları (f:10)] çok sayıda bilim tarihi metnine yer verildiği görülmektedir. Araştırma 
sonucunda lise fizik ders kitaplarında kavramsal, prosedürel ve bağlamsal anlayış için bilim tarihine yer verildiği fakat bu 
üç boyutun birlikte kullanımı açısından sınırlı olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulgularından hareketle incelenen dört 
kitapta yer alan metinlerin genel olarak kavramsal düzeyde kaldığı ve diğer kategorilerde istenilen düzeye çıkılamadığı 
belirlenmiştir. 

Ders kitaplarında bilim tarihinin, kavramsal, bağlamsal ve prosedürel boyut bakımından bir bütün halinde ele 
alınarak düzenlenmesi önerilmektedir. Çünkü ders kitaplarındaki bilim tarihi ile ilgili bölümler; bilimsel bilginin ne anlama 
geldiğini, nasıl, ne zaman ve kim tarafından oluşturulduğunu, geliştiğini ve günümüze kadar geldiğini, bilim insanlarının 
bireysel özelliklerini, bilimsel araştırma sürecinde neler yaşadıklarını, nelerden ilham aldıklarını, diğer bilim insanları ve 
çevreleriyle ilişkilerini, bilimsel süreç aşamalarını, bilimsel araştırmanın ruhunu, araştırmanın yapıldığı zamanın 
özelliklerini yansıtarak öğrencilerin hem içerik hem de bilimin doğası konusundaki anlayışlarının gelişimine destek 
olacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Bilim tarihi, fizik ders kitabı, kavramsal anlayış, prosedürel anlayış, bağlamsal anlayış 
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Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının hareket konusundaki akıl yürütme süreçlerinin 
araştırılmasıdır. Özel olarak fen bilimleri öğretmen adaylarının hareketli sistemler, ölçme ve ışık hızı kavramlarını nasıl 
ele aldığı ve kullandığı incelenmektedir. Bu kavramlar öğretmen adaylarında fizikteki görelilik anlayışının oluşturulması 
için çok büyük öneme sahiptir. Görelilik kuramı fizikteki en başarılı kuramlardan biri olup fizik tarihinde birçok sınavı 
başarıyla vermiştir. Göreliliğin öğretimi, yeni bilimsel kavramların kazandırılmasıyla birlikte, öğrencilere bilimsel bakış 
açısının ve mantıksal bir perspektifin sunulması açısından oldukça önemlidir. Modern fiziğin temeli olması ve evrendeki 
olayları çok iyi açıklamasına rağmen, Einstein Fiziği’nin dünya genelinde öğretim programlarında yaygın olarak yer 
almadığı görülmektedir (Kaur, Blair, Moschilla, Stannard ve Zadnik, 2017). Einstein fiziği genellikle üniversite düzeyinde 
öğrenimin bir parçası olarak görülmektedir. Einstein fiziğinin genel olarak zor olduğu, yüksek düzeyde matematik 
gerektirdiği ve sadece üstün yetenekli öğrenciler için uygun olduğuna yönelik düşünceler vardır (Johnson, Crawford ve 
Fletcher, 1998). Öğrenciler, konunun matematiksel zorluklarına ve öğretim yöntemlerinden kaynaklı güçlüklere dikkat 
çekmektedir (Kızılcık ve Yavaş, 2017). Öğrencilerin konunun öğrenilmesiyle ilgili düşüncelerinin ötesinde kavram 
öğrenme çalışmalarında öğrencilerin özel göreliliğin temel kavramlarını öğrenmede güçlük yaşadığı görülmüştür 
(Dimitriadi ve Halkia, 2012; Villani ve Pacca, 1987; Sherr vd, 2001; Sherr, 2007). Göreliliğin fizikteki öneminden ve bu 
konudaki çalışmaların sınırlılığından yola çıkılarak, bu çalışmada fen öğretmen adaylarının hareket kavramını nasıl 
yorumladıkları araştırılmıştır. 

Araştırma nitel bir çalışma olup, belli bir grup öğretmen adayıyla gerçekleştirilen bir durum çalışmasıdır. Bu 
öğretmen adayları farklı sınıf seviyelerinde olup fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalında öğrenim görmektedir. 
Araştırma henüz devam etmektedir. Bu çalışmada araştırmadan elde edilen ön bulgular ele alınarak incelenmiştir. 
Araştırmanın verileri araştırmanın yazarları olan iki araştırmacının hazırladığı üç farklı sorunun öğretmen adaylarıyla 
online ve yüz yüze görüşmelerle paylaşılmasıyla toplanmaktadır. Bu sorular hazırlanırken farklı kaynaklardaki görelilik ve 
hareket soruları incelenmiştir (Hogg, 1997; Sardesai, 2004; Einstein, 2020; Einstein ve Infeld 2005; Giulini, 2005; Şen, 
2019) ve öğretmen adaylarının akıl yürütme süreçlerinin açıklanabilmesi için problem durumları üretilerek sorular 
oluşturulmuştur. Bu soruların hazırlanması sürecinde soruların amacına hizmet etme düzeyleri, anlaşılırlık ve bilimsel 
uygunluk düzeyleri fizik eğitimi ve fizik alan uzman görüşleri ve hedef kitle olan öğretmen adaylarının görüşleri 
doğrultusunda değerlendirilmiş ve son hali verilmiştir. 

Bu çalışmada özel olarak, hareketin durgun ve hareketli gözlemcilere göre nasıl tanımlandığını, eylemsiz gözlem 
çerçevelerinin nasıl belirlendiğini ve hız, uzay ve zaman kavramlarının nasıl ele alındığını anlamayı amaçlayan birinci soru 
ele alınmıştır. Öğretmen adaylarının görüşmelerde yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar içerik analizi yapılarak 
değerlendirilmektedir. İçerik analiziyle birlikte araştırmanın sonunda hareket kavramının değerlendirilmesine yönelik bir 
şablon oluşturulması planlanmaktadır. Araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreci devam etmektedir. 

Araştırmadan elde edilen ilk bulgularla fen bilimleri öğretmen adaylarının problem çözme sürecinde hareket 
kavramını bilimsel bir çerçeveden ele almak yerine günlük deneyimlerine dayanarak yorumladıkları ve problemi çözmeye 
çalışırken temel fizik kavramlarını kullanmadıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının problemi çözerken kullandıkları 
yöntemler sınıf düzeyine göre farklılaşmamıştır. Öğretmen adayları birinci sorudaki olayı genel olarak mutlak algılamıştır 
ve olayı mutlak algıladıkları için yorumlarını farklı gözlemcilere göre yapmaya çalışırken tutarlı bir perspektif kullanmakta 
güçlük çekmişlerdir. Tutarsız açıklamalara kuvvet, hız, ivme, yer çekimi ve zaman kavramlarının da bağlamından kopuk 
ifade edilmesi ve açıklamalara gerekçelendirme yapılmakta güçlük çekilmesi eşlik etmiştir. Öğretmen adaylarına olayla 
ilgili sonda soruları sorulduğunda bilişsel çatışmaya düştükleri gözlemlenmiştir. Araştırmanın ön bulguları öğretmen 
adaylarının problem durumuna yaklaşımlarının tutarlılık açısından zayıf olup, kopuk bilgi ve gözlemlere dayandığını 
göstermektedir. Bu yönüyle araştırma, fen alanında öğrenim görmüş olan ve fen bilimleri öğretmenleri olarak yetişen 
katılımcı öğretmen adaylarının temel mekanik kavramlarına dayalı açıklamalar yapma ve bilimsel dili tutarlı ve sistemli 
bir bütün olarak kullanmada problemler yaşadıklarını göstermektedir. Bu konuyla bağlantılı biçimde öğretim programları, 
öğretmen eğitimi ve düşünme becerileriyle ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
Anahtar Kavramlar: Hareket, Görelilik, Fen Bilimleri Öğretmen Adayları 
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Ülkemizde yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle bir süre ara verilen yüz yüze öğretim uygulamaları çevrim içi 

ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte öğretmenlerin çevrim içi derslerde en çok zaman harcadıkları ve aynı zamanda 
en çok sorun yaşadıkları durumların ders öncesi hazırlık ve ders işleme süreci olduğu bildirilmiştir. Diğer yandan çevrimiçi 
bu uygulamalarda öğretmenlerin yaşadığı önemli sorunlardan birinin öğrencilerle daha etkili etkileşim sağlayabilecekleri 
ayrıntılı öğretim planlarının ve materyallerinin olmaması olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla çevrim içi ortamda yürütülen 
derslerin etkililiğini artırmak için belirlenen yöntem ve tekniklerin hem öğrenciler arasındaki etkileşimi hem de kavram 
öğrenmeyi artıracak şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir. Aynı zamanda çevrim içi derslerde öğretmen-öğrenci, 
öğrenci-öğrenci ve öğrenci-içerik arasında yeterli etkileşimin sağlayabilen materyaller kullanılmasıyla daha etkili ve 
işlevsel öğrenmeler gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda hem sınıf içi etkileşimi artırmak hem de 
kavramsal değişimi desteklemek için kavram karikatürlerinin çevrim içi fen bilimleri derslerine entegre edilmesinin 
uygun bağlamlar oluşturması beklenmektedir. Bu araştırmada, atom kavramı konusunda kavram karikatürleriyle 
desteklenmiş kavramsal değişim yaklaşımına uygun fen bilimleri dersleri tasarlamak ve çevrimiçi ortamdaki uygulama 
sürecini incelemek amaçlanmıştır. Tasarım ve geliştirme araştırması yöntemine göre yürütülen bu araştırmada; analiz, 
tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşan ADDIE modeli temel alınmıştır. Buna göre 
araştırmanın analiz aşamasında; literatür incelemesi yapılarak öğrencilerin atom konusundaki kavram yanılgıları ve bu 
konunun öğretiminde etkili olduğu ifade edilen metin, şekil, grafik, video ve çeşitli medya içerikleri belirlenmiştir. 
Tasarım aşamasında; kavram karikatürlerinin görsel tasarımı için web 2.0 araçlarından Pixton programı kullanılarak 
karakterler oluşturulmuştur. Diğer yandan önceki aşamada atomla ilgili literatür incelemesiyle belirlenen kavram 
yanılgıları ve öğrenci açıklamalarından yararlanarak konuşma metinleri hazırlanmıştır. Kavramsal değişim yaklaşımının 
hem hoşnutsuzluk hem de verimlilik basamakları için toplam 8 kavram karikatürü oluşturulmuştur. Aynı zamanda Fen 
Bilimleri Dersi Öğretim programındaki kazanımlar ve 7.sınıf öğrencilerinin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak günlük 
hayatla ilişkili belirlenen görseller ve videolar amaca uygun olarak düzenlenmiştir. Böylece kavramsal değişim 
yaklaşımına uygun kavram karikatürleriyle desteklenmiş dört ders planı tasarlanmıştır. Geliştirme aşamasında; 
tasarlanan ders planları görsel tasarımı, anlaşılırlığı, öğrenci düzeyine ve program kazanımlarına uygunluğu gibi yönleri 
bakımından değerlendirilmek üzere uzman görüşüne sunulmuştur. Belirlenen öneriler doğrultusunda ders planlarında 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Uygulama aşamasında; ders planları işlevselliği ve verimliliğine yönelik bilimsel veri 
toplamak amacıyla bir sınıfta uygulanmıştır. Uygulama sürecinde gözlemler yoluyla veriler toplanmıştır. Elde edilen nitel 
veriler içerik ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular öğrencilerin kavram karikatürlerine verdikleri 
cevaplardan ve bunlar hakkında yürütülen sınıf içi tartışmalardan atom kavramı ile ilgili kavram yanılgılarına sahip 
olduklarını göstermiştir. Aynı zamanda çevrimiçi yürütülen fen bilimleri derslerinde öğrencilerin kavramlarla ilgili 
fikirlerini belirlemede kavram karikatürlerinin kolaylaştırıcı bir etkisi olduğu, öğrencilerin kendi aralarındaki ve 
öğretmenle olan etkileşimlerine de katkı sağladığı anlaşılmıştır. Ders sonunda çok az sayıda da olsa bazı öğrencilerin 
yanılgılı açıklamalarında ısrar etmelerinin bir nedeni çevrimiçi derslerde öğrencilerin internet bağlantı problemleri ve 
derse geç girmeleri gibi durumların konsantrasyon eksikliğine neden olması olabilir. ADDIE’nin değerlendirme 
aşamasında ise; öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde öğrencilerin çevrimiçi dersleri 
ilgi çekici buldukları, ders sürecinde eğlenerek öğrendikleri, tartışma ortamında aktif katılım sağlayabildikleri, ön 
bilgilerin harekete geçirilmesini sağladığı, teknoloji kullanım becerilerini geliştirdiği gibi olumlu yansımaları ortaya 
çıkmıştır. Diğer yandan öğrencilerin kavram karikatürlerinde karar verme, kendi fikirlerini yazma, önceki bilgilerini 
hatırlama ve konu hakkında diğerlerinin açıklamalarına karşın kendi görüşünü savunma gibi konularda zorluk çektikleri 
belirlenmiştir. Bu aşamada elde edilen bulgular değerlendirilerek materyale son hali verilmiştir. Araştırma sonucunda, 
tasarlanan kavram karikatürleri ile desteklenmiş kavramsal değişim yaklaşımına uygun çevrimiçi fen bilimleri derslerinin 
kavram öğrenmeyi ve sınıf içi etkileşimi artırdığı söylenebilir. Bu bağlamda salgın nedeniyle zaman zaman çevrimiçi 
yürütülen fen bilimleri dersleri için bu tür ders planlarının hazırlanması önerilmiştir. 

 
Anahtar Kavramlar: Atom kavramı, kavram karikatürleri, kavramsal değişim yaklaşımı, çevrimiçi dersler 

 
 

* Bu çalışma, Prof. Dr. Şengül ATASOY danışmanlığında devam etmekte olan Fen Bilimleri Öğretmeni Ersin 
ÇOLAK’ın yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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1974 yılından itibaren ülkemizde ortaöğretimden yükseköğretime geçiş işlemi merkezi sınavlarla 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Her ne kadar zaman zaman bu sınavların yapı, şekil veya uygulama zamanı değişse de 
soru içeriklerinin Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatlarının (öğretim programlarında yer alan) hedef ve kazanımlarına 
sadık kalınarak hazırlanması temel amaç olmuştur. Bununla birlikte her sınav döneminden sonra soruların bilişsel 
düzeyleri hem akademik hayatta hem de toplum içinde tartışma konusu olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 2021 
yılında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yer alan fizik sorularının, ortaöğretim fizik dersi öğretim 
programında yer alan kazanımlarla örtüşme durumu ve yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç 
boyutlarının hangi basamaklarına karşılık geldiğini belirlemektir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, bu çalışmada yazılı materyallerin belirli bir amaca yönelik incelenmesine 
olanak sağladığı için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi bir çalışma 
ile ilgili olan kayıt ve belgeleri toplayarak belirli bir norm veya sisteme göre kodlayıp incelemektir. Bu çalışmada 
Ortaöğretim Fizik Dersi (9 - 12. Sınıflar) Öğretim Programı ile 2021 YKS fizik soruları doküman olarak kullanılmıştır. 
Araştırmanın verilerini 2021 yılında yapılan Temel Yetenek Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) testlerinde yer alan 
toplam 21 fizik sorusu oluşturmaktadır. Verilerin analizinin güvenirliğini sağlamak amacıyla araştırmacılar sınavlarda yer 
alan Fizik sorularını birbirlerinden bağımsız olarak analiz etmişlerdir. Bu çalışma ile, ders öğretmenlerine, ders kitabı 
yazarlarına ve öğretim programlarını hazırlayan uzmanlara yol göstermek amaçlanmıştır. 

Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, TYT ve AYT testlerindeki fizik sorularının ait olduğu 
sınıf düzeyleri ve kazanımlara göre sınıflandırılması MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından 
2018yılındakabul edilen Ortaöğretim Fizik Dersi (9- 12. Sınıflar) Öğretim Programına göre yapılmıştır. İkinci aşamada 
öncelikle her bir sorunun olası çözümleri yapılmış, bu çözümler göz önünde bulundurularak araştırmacılar yenilenmiş 
Bloom Taksonomisine göre bu soruları bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre sınıflandırmışlar ve iki boyutlu taksonomisi 
tablosuna yerleştirmişlerdir. Daha sonra fizik sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisinin hangi basamağına ait 
olduğunu belirlemek amacıyla araştırmacılar bir araya gelmiş, bir araya gelerek farklılıkları tartışmış ve analizi yapmak 
üzere sınıflandırmaya son şeklini vermişlerdir. Elde edilen verilerin frekans ve yüzdelik oranları hesaplanmış ve sonuçlar 
tablolar haline getirilerek yorumlanmıştır. 

Elde edilen verilere göre, 2021 yılında gerçekleştirilen TYT ve AYT testlerinde yer alan fizik sorularının 
ortaöğretim fizik dersi öğretim programı ile örtüştüğü ortaya çıkarılmıştır. TYT ve AYT testlerinde sorulan fizik sorularının 
sınıf düzeyine göre dağılımı incelendiğinde %41,82’sinin (n=3) 9. Sınıf, %58,18’inin (n=4) 10. Sınıf düzeyinde olduğu; 
AYT’inde yer alan fizik sorularının ise %50’sinin (n=7) 11. Sınıf ve %50’sının (n=7) 12. Sınıf düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 
2021 TYT fizik soruları yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreç boyutuna göre incelendiğinde soruların 
%28,57’sinin (n=2) anlama, %42,86’sının (n=3) uygulama ve %28,57’sinin (n=2) ise çözümleme basamaklarına, AYT’inde 
yer alan fizik sorularının %14,29’unun (n=2) hatırlama, %21,43’ünün (n=3) anlama, %21,43’ünün (n=3) uygulama, 
%35,71’inin (n=5) çözümleme ve %7,14’sinin de (n=1) değerlendirme basamaklarına ait olduğu görülmüştür. 2021 YKS 
fizik sorularının Yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilgi boyutuna göre analizinden ise soruların %57,14’ünün (n=12) 
prosedür bilgi, %38,10’unun (n=8) kavramsal bilgi, %4,76’sının (n=1) ise olgusal bilgi boyutlarından sorulduğu 
görülmüştür. TYT’deki soruların %28,57’si (n=2), AYT’deki soruların ise %42,86’sının (n=6) öğrencileri düşünmeye yönelik 
daha yüksek bilgi ve bilişsel başarı isteyen çözümleme, değerlendirme basamaklarına ait olduğu, yeniden oluşturma 
basamağından hiç soru sorulmadığı görülmüştür. Bunun sebebinin sınav sisteminin sahip olduğu çoktan seçmeli soru 
oluşturma dinamiğinden kaynaklı olabileceğine yönelik tartışmalar yapılmıştır. 

 
Anahtar Kavramlar: Fizik Soruları, Fizik Dersi Öğretim Programı, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi 
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Pedagojik alan bilgisi (PAB), içerik bilgisi ve pedagojik bilginin harmanlanması sonucu oluşur ve belirli bir ders 
konusunu öğrenciler tarafından anlaşılır hale getirme bilgisini kapsar (Shulman, 1987). Pek çok araştırma, öğretmenlerin 
pedagojik alan bilgisinin derse hazırlık sürecini, sınıf içi öğretimi, yenilikçi öğretim yöntemlerine olan yaklaşımı ve öğrenci 
çıktılarını etkilediğini göstermektedir (van Driel, Verloop & de Vos, 1998; Borko & Putnam, 1996; Roth vd., 2011). Bu 
bağlamda, pedagojik alan bilgisinin tanımlanması ve ölçülmesi konusunda pek çok araştırma gerçekleştirilmektedir. 
Pedagojik alan bilgisiyle ilgili farklı modeller ortaya atılmış olsa da araştırmacıların hemfikir olduğu bazı temel özellikler 
bulunmaktadır. Buna göre, pedagojik alan bilgisi farklı boyutlardan oluşmaktadır ve konuya özel bir yapıya sahiptir (Park, 
Suh, & Seo, 2017). Pedagojik alan bilgisi literatürde sıklıkla nitel yöntemler kullanılarak araştırılmıştır (Baxter & 
Lederman, 1999; Chan, Rollnick & Gess-Newsome, 2019). Nitel yöntemler pedagojik alan bilgisine yönelik zengin bakış 
açıları sunsa da geniş ölçekli değerlendirmelerde, neden sonuç ilişkisi kurmada ve genelleme yapmada nicel yöntemlere 
göre daha sınırlıdır (Park, et al., 2017; Bahçivan, 2012; Kirschner et al., 2016). Bu kapsamda, pedagojik alan bilgisini nicel 
olarak ölçen çalışma sayısında son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bu çalışmalarda çoğunlukla matematik 
öğretmenlerinin pedagojik alan bilgisini ölçen testler geliştirilmiştir. Araştırmacılar fizik, kimya ve biyoloji 
öğretmenlerinin pedagojik alan bilgisini nicel olarak ölçen ölçek sayısının oldukça az olduğunu belirtmektedir (Chan, 
Rollnick & Gess-Newsome, 2019; Sağlam, Yerdelen-Damar & Özel, 2021). Bu bağlamda, fizik öğretmenlerinin pedagojik 
alan bilgisini ölçen geçerli ve güvenilir veri sağlayacak ölçek geliştirme çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Bununla 
birlikte, ölçek geliştirme çalışmalarında geçerlilik ve güvenirlik sağlama yöntemlerinin titizlikle uygulanması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, fizik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgisini ölçmeyi hedefleyen bir testin belirli maddeleri 
öğretmenlere uygulanmış ve elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. Test, fizik öğretmenlerinin ısı ve sıcaklık konusuyla 
ilgili pedagojik alan bilgilerini ölçmeyi hedeflemektedir ve iki farklı PAB boyutuna odaklanmaktadır: (1) Öğrenci 
anlayışlarına dair bilgi ve (2) öğretim yöntemleri bilgisi. Çalışma ayrıca fizik öğretmenlerinin ısı ve sıcaklık konusundaki 
pedagojik alan bilgilerini ölçen bir testin belirli maddelerinin kapsam geçerliliğini ve yapı geçerliliğini sağlamayı 
hedeflemektedir. Bu amaçla hem fizik hem fizik dışı alanlardan olmak üzere toplam dokuz öğretmenle bilişsel görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Bilişsel görüşmeler, ölçek maddelerini önceden test etmek ve maddelerde yapılması gereken 
değişiklikleri belirlemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Çalışmaya dört fizik öğretmeni, bir rehberlik öğretmeni, bir 
tarih öğretmeni, bir fen bilgisi öğretmeni ve bir kimya öğretmeni katılmıştır. Bilişsel görüşmeler sırasında öğretmenler 
önceden seçilmiş belirli test sorularını sesli bir şekilde düşünerek cevaplamıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler 
betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizinden elde edilen sonuçlara göre fizik öğretmenlerinin 
ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarıyla ilgili öğrenci zorluklarını belirleme konusunda ayrıştıkları saptanmıştır. Ayrıca, fizik 
öğretmenlerinin ısı ve sıcaklıkla ilgili kavramsal düşünmeyi gerektiren sorulardan aldıkları puanlar arasında bir dağılım 
olduğu gözlenmiştir. Test maddelerinin kapsam ve yapı geçerliliklerini sağlayıp sağlamadığı da incelenmiştir. Kapsam 
geçerliliğini sağlamak amacıyla, öğretmenlerin soruları araştırmacının kastettiği şekilde algılayıp algılamadığına yönelik 
kanıtlar toplanmıştır. Ayrıca yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla fizik ve fizik dışı branşlardan olan öğretmenlerin 
sorulardan aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, ölçek maddelerinin büyük çoğunluğunun kapsam 
ve yapı geçerliliğini sağladığı gözlenmiştir. Katılımcılar, soruları anlaşılır ve akıcı bulduklarını belirtmiştir. Ayrıca, fizik 
öğretmenlerinin fizik alanı dışındaki öğretmenlerden daha yüksek puanlar aldıkları gözlenmiştir. Bununla birlikte, fizik 
öğretmenlerinin aldıkları puanlar arasında da bir dağılım olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Pandemi sürecinde öğretmenler yeterince hazırlıkları olmamalarına rağmen ilk kez uzaktan eğitimi deneyimlemek 

durumunda kalmışlardır. Eğitim-öğretim ortamındaki rolü ile etkililiği en yüksek olduğu düşünülen öğretmenlerin bu sürece 
ilişkin görüşlerinin ve deneyimlerin belirlenmesi ile eğitim-öğretimin daha etkili olabilmesi adına önemli bilgilere ulaşılabilir. 
Literatürdeki çalışmalarla öğretmenlerin pandemi sürecinin sunduğu avantajlar-dezavantajlar hakkında görüşleri, bu 
süreçte yaşadıkları sorunlara ya da ölçme-değerlendirme gibi belirli bir boyuta ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Çalışmalarda 
genellikle yer alan katılımcıların/örneklemin farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerden oluştuğu dikkat çekmektedir.  
Farklı kazanımların, öğretmenlerin farklı öğretim stratejilerini, ölçme yöntemlerini kullanmalarını gerektirmesinden dolayı 
her branş öğretmeninin bu sürece ilişkin görüşleri farklılık gösterebilir. Fizik dersinin hem teorik hem uygulamalı kazanımlar 
içermesi ve öğrencilerin çoğu tarafından soyut olarak görülmesi nedeni ile fizik öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecini 
nasıl deneyimlediklerinin belirlenmesi önemlidir. Fizik öğretmenlerinin pandemi sürecindeki deneyimlerinden uzaktan ve 
yüz yüze eğitimle ilgili önemli önerilere ulaşılabilir. Bu doğrultuda çalışmada öğretmenlerin pandemi sürecinde uzaktan 
yürüttükleri fizik derslerine ilişkin deneyimleri üzerinden bu sürecin nasıl geçtiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Çalışma için etik kurul izni alındıktan sonra, Google Formlar aracılığıyla oluşturulan anket fizik öğretmenlerine 
ulaştırılmıştır. Anketin ilk bölümünde öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini yürütme bağlamını anlamaya yönelik dersleri 
nereden yürüttüğü, bakımını üstlendiği kişi olup olmadığı, evde dersleri yürütmeye uygun ortamın olup olmadığı, internete 
erişim durumu, gerekli donanıma sahip olma durumu gibi demografik bilgileri içeren sorular yer almaktadır. Anketin ikinci 
bölümünde ise öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine ilişkin bir deneyimlerinin anlatılması, anlatılan deneyimlerin 
oluşturduğu izlenim ve duyguların açıklanmasına yönelik sorular yer almaktadır.  Gönüllü olarak araştırmaya katılan 
öğretmenlerden 33 öğretmenin ankete vermiş olduğu yanıtların araştırmanın verilerini oluşturabilecek düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. İçerik analizine tabi tutulan veriler iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmış ve kodlayıcılar arası uyumun 
sağlanmasına yönelik yürütülen tartışmalar sonucunda nihai kodlara ulaşılmıştır.  Ulaşılan kodlar kategorilendirilerek 
bulgulara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin en çok öğrencilerin derse aktif katılmamaları, öğretimin amacına ulaşmaması, 
öğretmen ya da öğrencinin ders işlenişine uygun ortama sahip olmamaları gibi derslerin işleniş süreci ile ilgili deneyimleri 
açıkladıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin deneyimledikleri diğer olayların ise teknolojiyle ya da sürecin planlanmasıyla 
ilgili olduğu belirlenmiştir.  Öğretmenlerin yaşadıkları deneyimlerin onlarda sırasıyla en çok eğitim-öğretim şekline, öğretim 
sürecinde etkileşime ve fiziki alt yapıya ilişkin izlenimler oluşturduğu tespit edilmiştir.  Öğretmenler bu süreçte çaresizlik, 
üzüntü, endişe gibi olumsuz duygular yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin derslere uygun şekilde bağlanmamaları 
ve ilgisiz olmaları süreci olumsuz etkilemiştir. Öğretmenlerin bazılarının evde bakımını üstlendiği kişilerin olması, 
öğrencilerin çalışmak zorunda olmaları gibi durumlar da dersin verimliliğini olumsuz etkilemiştir. Süreç boyunca sık 
değişiklikler yapılması, öğretmenlerin denetlenmesi ve öğretmenlerin bazı olumsuz durumları düzeltme fırsatının olmaması 
öğretmenlerde olumsuz duygu ve düşünceler oluşturmuştur. Uzaktan eğitimin tek başına yeterli olmadığını, yüz yüze 
eğitimin, öğrenci ile etkileşimin ne kadar önemli olduğunu tekrar düşünmelerine yol açmıştır.  

Genel olarak fizik öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinin verimli geçtiğini düşünmedikleri, bu nedenle onlarda 
bu sürecin olumsuz duygu ve düşüncelere sebep olduğu söylenebilir. Ulaşılan bulguların fizik dersinin içeriğine yönelik 
olmadığı dikkat çekmektedir. Ulaşılan bulgu ve sonuçların literatürdeki diğer branşlardan öğretmenler ile yürütülen 
çalışmalarla örtüşmesi, bu sürecin bütün öğretmenler tarafından benzer şekilde geçtiğini düşündürmektedir. Bu durum 
uzaktan eğitim sürecinde derslerin özelleştirilmesinden ziyade derslerin gerçekleştirilmesine odaklanıldığının bir göstergesi 
olabilir. Verimli bir uzaktan eğitim süreci için donanım ve altyapı eksikliklerinin belirlenerek giderilmesi, öğrencilerin derse 
katılımlarını artırmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve sürecin daha iyi planlanması gerektiği söylenebilir. 
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Duran dalgalar bir ortamda yayılan dalgaların üst üste binmesi sonucu meydana gelen sürekli sabit görünümlü 
bir salınım deseni olarak tanımlanabilir. Bir yayda duran dalgalar oluşturulduğunda, yay sabit bir desende iki tarafa doğru 
titreşen parçalardan oluşuyor gibi gözükür. Gerilmiş tellerde veya yaylarda bu olay sadece dalganın yayıldığı ortamın 
temel rezonans frekansı veya rezonans frekansının tam katları frekansa sahip dalgalar tarafından oluşturulabilir. Yayın 
hareketsiz kaldığı yıkıcı girişim noktaları düğüm noktaları; maksimum genlikte titreştiği yapıcı girişim noktaları karın 
noktaları olarak ifade edilir. Yay temel rezonans frekansında salınım yaparken oluşan desene birinci harmonik, temel 
rezonans frekansının n (n tam sayı olmak üzere) katında salınım yaparken oluşan desene n. harmonik olarak 
isimlendirilir. Diğer bir deyişle duran dalgalarda, karın noktalarının sayısı kaçıncı harmonik olduğunu ifade eder. 

Duran dalgalar konusu fen bilgisi öğretmenliği ve fizik öğretmenliği lisans programları içerisinde yer alan bir 
konudur. Hâlihazırda, fizik laboratuvarlarında duran dalgalar konusu ile alakalı birkaç farklı deney düzeneği 
kullanılmaktadır. Bu düzeneklerde genellikle elektrikle çalışan dalga kaynağı veya doğrudan AC güç kaynağı 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada duran dalgalar konusunda kullanılabilecek, öğrencilerin dalgaları kendilerinin 
oluşturduğu alternatif bir deney düzeneği tanıtılacaktır. 

Deneyde, Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM) ürün kataloğunda sarmal yaylar takımı içerisinde yer alan 
dikdörtgen kesitli yaylık sacdan 7,5 cm çapında çinko kaplanmış 11 cm boyundaki yay veya tel çapı 1,2 mm, yay çapı 18 
mm olan 180 cm uzunluğundaki yay kullanılabilmektedir. Ayrıca deneyde kronometre, elektronik terazi ve metre 
kullanılır. Deney en az üç kişi ile gerçekleştirilebilmektedir. Deneyin uygulama sürecinde, iki öğrenciden yayı gererek 
zemine sermeleri istenir. Öğrencilerden birinin yayın ucunu sabit tutması diğerinin duran dalgalar elde edilene kadar 
yere paralel olarak gitgide frekansı artan periyodik dalgalar oluşturması istenir. Duran dalgalar elde edildiğinde 
oluşturulan dalgaların frekansı üçüncü öğrencinin tuttuğu kronometre yardımıyla belirlenir. İki kişi arasındaki mesafe ve 
yayın kütlesi ölçülür. Tespit edilen frekans, yayın kütlesi ve yayın gerginkenki uzunluğu kullanılarak yayı geren kuvvet 
hesaplanır. Daha sonra yayın sallanma frekansı artırılarak ikinci ve üçüncü harmonikler elde edilir ve aynı hesaplamalar 
yapılır. Daha sonra yayı geren kuvvet ölçülerek hesaplamalarla karşılaştırılabilir. Ayrıca iki öğrenci arasındaki mesafeyi 
değiştirerek deney tekrarlanabilir ve farklı durumlarda yayı geren kuvvetler karşılaştırılabilir. 

Bu önerilen deneyin duran dalgalar konusunda hâlihazırda kullanılan deneylere göre bazı avantajları ve 
dezavantajları bulunmaktadır. Deneyin temel fizik laboratuvarlarında bulunan basit aletlerle gerçekleştirilebiliyor olması 
avantaj olarak görülmektedir. Ayrıca, bir sarmal yayda oluşturulan farklı duran dalgaların frekanslarını karşılaştırma ve 
farklı harmoniklerde yayı geren kuvvetin değişmediğini ispatlama olanağı sunmaktadır. Öğrencilerin dalgaları 
kendilerinin oluşturması hem avantaj hem de dezavantaj sağlayabilmektedir. Öğrenciler dalgaları kendileri 
oluşturduğunda periyod ve frekans kavramlarını yaşayarak pekiştirecek ve daha iyi bir kavramaya neden olabilecektir. 
Diğer taraftan ölçüm hatalarını artırarak hata payını yükseltebilecektir. Bu çalışma duran dalgalar konusunda 
laboratuvarda yapılabilecek deneylere bir alternatif oluşturduğu için önemli olarak görülmektedir. 

 
Anahtar Kavramlar: Duran dalgalar, deney, sarmal yaylar 
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Formülsüz Hayat’a Didaktiksel Dönüşüm Teorisi Penceresinden Bakış 
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İnsan yaşadığı çevresiyle sürekli etkileşim halinde bulunurken bazı karşılaştığı durumlarda bilimsel kavramlar 
daha ön plana çıkmaktadır. Alışkanlıklar yüzünden çoğu kişinin görmediği hatta görmezden geldiği güncel olayların 
birçoğunun arkasında fizik bilimi yatmaktadır. Bu tür karşılaşılan olayların açıklamasında fizik biliminin kullanılması ise 
öğrenen kişilerde fiziğe karşı bakış açısında değişikliklere sebep olmaktadır. Soyut fen kavramlarının uygun etkinliklerle 
somutlaştırılması ve bu fen kavramlarının halkın anlayacağı şekilde ele alınması fen öğretimindeki didaktiksel 
dönüşümde önemli yer tutmaktadır. Alanyazın incelendiğinde güncel olayların açıklanmasında bilimsel belgesellerin 
kullanımının farklı seviyelerdeki öğrencilerin bilimsel okuryazarlığını ve dolayısıyla bilimsel süreç becerilerini etkilediğini 
gösteren çalışmalarla karşılaşılmaktadır. Bu durumda temel fizik kavramlarının halkın anlayacağı seviyelere adapte 
edilmesi didaktiksel dönüşüm teorisinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Halbwachs’ın belirttiği gibi fizikçinin fiziği, 
öğretmenin fiziği ve öğrencinin fiziği didaktiksel dönüşüm teorisini temellerini oluşturmaktadır. Didaktiksel dönüşüm 
teorisi üniversitelerde üretilen bilimsel bilgilerin içinde bulundukları toplumların ihtiyaçları doğrultusunda öğretilen bilgi 
oluncaya kadar maruz kaldığı değişimleri inceleyen teoridir. Bu teori farklı bilgi türlerinin (bilimsel bilgi, öğretilecek bilgi, 
öğrenilen bilgi ve özümlenen bilgi) kendi aralarındaki etkileşimini incelemektedir. Belgesellerde ele alınan temel fizik 
kavramlarına bakılınca bu dönüşümün nasıl yapılması gerektiği ve dolayısıyla bu dönüşümü etkileyen faktörlerin neler 
olduğu sorusu akla gelmektedir. 

Bu çalışmada belgesellerde ele alınan temel fizik konularının didaktiksel dönüşüm teorisi kuramsal 
çerçevesinden incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel verilerin analizinde tercih edilen yöntemlerden olan doküman analizi 
çalışma kapsamında kullanılmıştır. Dokümanların niteliği ve biçimleri analiz yapılan araştırmanın amacına bağlı olarak 
metin, görsel, fotoğraf ve video gibi farklı formatlarda ele alınmaktadır. Bu kapsamda TRT Belgesel kanalında yayınlanan 
fizik kavramlarının ele alındığı ve izleyicilerin anlayabileceği seviyelere göre düzenlenen Formülsüz Hayat adlı belgeselin 
incelenmesine karar verilmiştir. Formülsüz Hayat, hayatları boyunca fizikle arası iyi olmayan dört kişinin fizik korkusunu 
yenmek için fizik alanında uzman bir üniversite öğretim üyesi rehberliğinde bir araya gelmesini ve güncel karşılaşılan 
olayların çözümünde fiziğin yerini özel deneylerle gösteren bir belgesel programdır. Hedef kitlesinin sadece belirli yaş 
grubundaki öğrenciler olmaması ve büyük kitlelere ulaşması dolayısıyla da içeriğin bu kapsamda hazırlanması didaktiksel 
dönüşüm teorisinin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında Formülsüz Hayat belgeseldeki basınç konusunun 
ele alındığı bölüm incelenmiştir. Analiz aşamasında didaktiksel dönüşüm teorisinin iç etkilerinden oluşan basamakları 
temel alınmıştır. Analiz sonucunda basınç konusunun sıvı ve katılarda olmak üzere iki farklı ortamda nasıl ele alındığı, 
güncel olaylarla nasıl ilişkilendirildiği, hangi basınç kavramlarının nasıl açıklandığı didaktiksel dönüşüm teorisi kavramları 
kapsamında yorumlanmıştır. Basınç kavramındaki temel fizik bilgilerinin güncel hayat olayları içerisinde güvenli deneyler 
aracılığıyla verilmesinde bilimsel bilginin aktaranlar tarafından tercih edilmesinde didaktiksel dönüşüm teorisinin tüm 
özellikleriyle karşılaşıldığı gözlenmiştir. Bu özelliklerin başında bilimsel bilginin sadeleştirilmesi, kişisellikten arındırılması, 
bilginin özünün kullanılması ve bilginin yaygınlaştırılması gelmektedir. Sonuç olarak didaktiksel dönüşüm teorisi 
kuramsal çerçevesi kullanılarak analiz edilen Formülsüz Hayat belgeselindeki basınç kavramının geniş kitleler tarafından 
yaş sınırı olmaksızın anlaşılmasında iyi uygulama örneği kapsamında kabul edilebileceği belirtilmiştir. Elde edilen bulgular 
ışığında temel fizik kavramlarından olan basıncın didaktiksel dönüşüm teorisi kapsamında öğretilecek bilgi halini alırken 
paydaşlar tarafından nasıl ele alınması gerektiği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

 
Anahtar Kavramalar: Basınç, Didaktiksel Dönüşüm Teorisi, Fizik, Formülsüz Hayat. 
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Fizik Eğitimi Alanında Doktoralı Kişilerin İstihdamı 
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Eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme politikaları, yalnızca lisans eğitimini değil; lisansüstü eğitimi, hatta 
öğretim elemanı istihdamını da etkilemektedir. İyi bir şekilde yönetilen eğitim politikaları ile bilimsel çalışmalar çoğalarak 
alana yapılan katkı artar ve bilimin gelişmesinde önemli değişimler yaşanır. Fizik eğitimi açısından, lisansüstü özellikle 
doktora yapan araştırmacıların mevcut durumunun incelenmesi alana sağlanacak katkının belirlenmesi ve fizik eğitimi 
alanının geleceği hakkında fikir yürütmeye yardımcı olabilir. Bunun için fizik eğitimi doktoralı mezunların istihdamı ve bu 
istihdamın alanla ilişkililik düzeyi hem alanda yürütülecek araştırmaların, hem de bu alanda yetişecek öğretmenlerin 
kalitelerinin artması açısından oldukça önemlidir. Bu gerçekten hareketle mevcut çalışmanın amacı; fizik eğitimi 
alanındaki doktora derecesine sahip kişilerin istihdam edilme durumlarını incelemektir. Bu ana amaç doğrultusunda 
çalışmanın iki alt problemi; 

1. Fizik eğitimi alanında doktora derecesine sahip öğretim elemanları yıllara göre üniversitelerde nasıl 
istihdam edilmiştir? 

2. Fizik eğitimi lisans programı olan eğitim faküllerinde yer alan öğretim üyelerinin profilleri nasıldır? 
Bu amaç doğrultusunda çalışmada doküman analizinden yararlanılmıştır. Bunun için ilk olarak “tez.yok.gov.tr” 

adresinden detaylı arama seçeneği işaretlenip bilim dalı olarak “fizik eğitimi” ve fizik öğretmenliği” terimleri ayrı ayrı 
seçilmiş, tez türü kısmı ise doktora olarak işaretlenmiştir. Arama sonucu elde edilen kişilere ait isim, tezin tamamlandığı 
üniversite ve tez tamamlama yılına ait veriler elde edilmiş ve bu veriler bir tabloda toplanmıştır. Ardından bu kişiler 
“akademik.yok.gov.tr” adresinden basit arama seçeneği işaretlenerek aranmış ve eğer yök akademik personeli iseler 
çalıştıkları üniversite ve anabilim- bilim dalı belirlenerek analiz edilmiş ve sonuçlar bir tabloda yerini almıştır. Çalışmanın 
ikinci aşamasında eğitim fakültesi olan tüm üniversiteler yök web sayfasından elde edilmiş ve bu üniversitelerin her 
birinin web sayfalarında aktif veya pasif fizik eğitimi programı olup olmadığı kontrol edilerek incelenmiştir. Fizik 
öğretmenliği programında çalışan akademisyenler yine “akademik.yok.gov.tr” adresinden incelenerek unvanları ve 
doktora mezuniyet alanları analiz edilerek ikinci bir tabloda toplanmıştır. Çalışmada ulaşılan tezler 2006 ile 2021 yılları 
arasında yök’ün veri tabanına kayıtlı çalışmalardır. Bu tarihten önceki tezler çalışmaya tabi tutulmamıştır. Bu doğrultuda 
97 kişiye ait tez çalışmasına ulaşılmıştır. İkinci alt problemde ise 19 eğitim fakültesinde yer alan fizik eğitimi bilim dalı 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmada her iki alt probleme ait veri analizinde betimsel analiz teknikleri 
kullanılmıştır. Araştırmada her iki alt problem için ayrı ayrı tablolar oluşturulmuş ve bu tablolardan yararlanarak veri 
analiz edilmiştir. Elde edilen veriler sayısallaştırılarak tablolarla sunulmuş ve bu tablolardan sonuçlar çıkarılmıştır. 

Çalışma sonucunda 2009 yılından sonra doktora tez çalışmalarında bir artış yaşanırken bu artışın 2016 yılında 
sonra düşüşe geçtiği görülmüştür. Bu durum son yıllarla birçok üniversitede yer alan fizik öğretmenliği lisans 
programlarının pasif konumda olması ile orantılıdır. Çalışmada örneklemde yer alan 36 kişinin herhangi bir üniversite 
bünyesinde çalışmadığı, 4 kişinin vakıf üniversitelerinde, 57 kişinin ise kamu üniversitelerinde akademisyen olarak 
çalışmalarına devam ettiği belirlenmiştir. Kamu ve vakıf üniversitelerinde çalışılan bölümler değerlendirildiğinde fizik 
eğitimi doktora yapan kişilerin en fazla fen bilgisi öğretmenliği programında (28) istihdam edildiği belirlenmiştir. Bunu 
fizik öğretmenliği (16) programı izlemiştir. Fen bilgisi öğretmenliği programında istihdamın fazla olmasının bir nedeni 
fizik eğitimi alanına en yakın, aktif bölüm olmasından ve içeriğinin bir kısmında fizik eğitimini de barındırmasından 
kaynaklanabilir. En fazla doktora çalışması yapılan üniversiteler Karadeniz Teknik Üniversitesi- Trabzon üniversitesi (19), 
Atatürk Üniversitesi (16), Gazi Üniversitesi (15), Marmara Üniversitesi (12) ve Balıkesir Üniversiteleridir (12). 

Fizik eğitimi bilim dalında istihdam edilen 88 öğretim üyesi tespit edilmiştir. Bu öğretim üyelerinden 45’i fizik 
eğitimi alanında doktorasını tamamlamışken, 43’ü fizik anabilim dalında doktora yapmıştır. Fizik öğretmenliği 
programlarında fizik anabilim dalından fazla öğretim elemanının bulunması eğitim çalışmalarının ülkemizde geç 
başlamasına bağlı olarak başlangıçta bu istihdamın fizik anabilim dalı doktoralı öğretim elemanlarından karşılanmasına 
bağlı olduğu düşünülmektedir. Çalışma sonucunda fizik eğitimi doktoralı kişilerin ya iş bulmakta zorlandığı veya farklı 
alanlara yöneldiği ortaya çıkmıştır. Bunun bir nedenin fizik öğretmenliği programlarının çok fazla öğrenci alamaması iken 
bir diğer nedeni fizik anabilim dalı doktoralıların alandaki boşluğu önceden doldurması kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
Üniversitelerde uygulanan norm kadro planlamasının fizik eğitimi istihdamında önemli bir engel olduğu ortadadır. Bu 
doğrultuda norm kadro uygulamasının kaldırılması önerilmektedir. 

 
Anahtar Kavramlar: fizik eğitimi, doktora, istihdam 



37 
 

Ortaokul MYP Fen Ders Kitabında Dünya ve Güneş Sistemi Konusunun Didaktiksel 
Dönüşüm Teorisine Göre İncelenmesi 

 
Özge Akgümüş1, Mustafa Ergun1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD 
 

Eğitim programlarının yansımalarından biri olan ders kitabı, öğrencilerin öğretim programında 
amaçlanan nitelikleri, hedefleri ve içerikleri kazanmalarını sağlamak için hazırlanan iki böyutlu önemli bir 
materyaldir. Son yıllarda sıklıkla kullanılan öğretim teknolojilerinin ders kitapları içeriklerini farklı ve etkin şekilde 
öğrencilere aktarılmasında kullanıldığı gözlenmektedir. Bu sebepten dolayı ders kitapları varolduğu zamandan 
beri öğrenme öğretme süresindeki etkin ve önemli yerini korumaktadır. Ders kitapları, öğrenende ilgili bilim 
alanına ilişkin ilk algılamayı oluşturduğu ve bilimsel bilginin alt yapısının karşılaşıldığı ilk ortam olmasından dolayı 
kazanımların aktarılmasında çoğu zaman birincil kaynak olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla eğitim ve öğretimin 
amaç ve hedeflerine uygun olarak tasarlanmış ders kitapları, öğretmene ve öğrencilere yol göstererek öğretim 
programının önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Öğretim programının esas aldığı bilimsel bilgiler 
doğrultusunda hazırlanan fen bilimleri ders kitapları, belirli bir alan ile ilgili bilimsel bilgileri öğrencinin seviyesine 
uyarlayarak sunulmasını hedeflemektedir. Fen alan eğitimi ile ilgili ders kitaplarının bu süreçteki önemini 
araştıran çalışmalar incelendiğinde genelde fen özel de ise astronomi konularıyla ilgili kavram yanılgılarından 
öğrenme güçlüklerine kadar birçok durumda ders kitaplarını hazırlanmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bilimsel 
bilginin fen bilimleri ders kitaplarına yansıması didaktiksel dönüşüm teorisinin uygun bir örneği olarak ele 
alınmaktadır. Didaktiksel dönüşüm teorisi, bilimsel bilginin öğrenci tarafından özümlenen bilgi oluncaya kadar bu 
süreçte etkinlendiği unsurları açıklayan kuramsal bir çerçevedir. Bu aktarım sırasında bilimsel bilginin öğretilecek 
olan bilgiye dönüşmesi bu bilimsel bilginin öğretim programları ve müfredata yansımasını şeklinde kendini 
göstermektedir. Chevallard tarafından ortaya atılan didaktiksel dönüşüm teorisine göre kurumlar ve toplum 
tarafından akla yatkın, mantıklı, kabul edilen bilgi o toplum tarafından tanımlamadan bilimsel bilginin, toplumun 
karakterine ve kültürüne göre yorumlandığı sonucuna varılabilir. Bilimsel bir bilgi her bir toplum tarafından aynı 
şekilde alınsa da içerdiği anlam kültürden kültüre farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Bilimsel içerikler her bir 
toplum tarafından farklı şekilde yorumlandığı için ders kitaplarına ve müfredata yansıması da değişiklik 
gösterecektir. Diğer bir deyişle, farklı ülkelerde bilimsel bilginin dönüşümü, toplumun sosyokültürel öğelerinden 
etkileneceği ve bu öğelere göre yorumlanacağı için bilimsel bilgilerin ders kitaplarına ve müfredata yansıması 
ülkeden ülkeye farklılık gösterecektir. Ortaokul MYP (Middle Years Program) 11-16 yaş arası öğrenciler için 
tasarlanmış uluslararası bakalorya programının alt yapısını oluşturan unsurlardan biri olup farklı ülkelerde 
ingilizce eğitim veren kurumlar tarafında tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı Dünya ve Güneş Sistemi’nin 
ele alındığı ortaokul MYP kapsamındaki fen bilimleri ders kitabının didaktiksel dönüşüm teorisi kuramsal 
çerçevesinde incelenmesidir. Bu kapsamda farklı ülkelerde ingilizce fen ders kitabı olarak uluslararası sınavlara 
hazırlık aşamasında tercih edilen ortaokul MYP kapsamındaki Essential Science Stage 7 bilimsel bilginin 
öğretilecek bilgiye yansıma ürünü olarak kabul edilmiş ve incelenmiştir. Çalışmada nitel bir araştırma yöntemi 
olan döküman analizinden yararlanılmıştır. Doküman analizi belglerin toplanıp belirli bir sınıflandırmaya göre 
kodlanıp işlenmesidir. Bu çalışmada fen bilimleri ders kitabı görsel düzen, bilimsel içerik ve fiziksel özellikler ve 
tasarım olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir. Fen bilimleri ders kitabının incelemesinde bilimsel içerik 
olarak güncel olaylar ile ilişkilendirilerek konuya giriş yapıldığı, görsel düzen olarak hem resimlerin hem de 
illüstrasyonların sıklıkla kullanıldığı, modellemeye imkan sağlayan etkinlerin varolan kavram yanılgılarını ortadan 
kaldırmak için tasarlandığı, tasarın olarak birbirini tamamlayan unsurların sıralı olarak verildiği ve bu sıralamanın 
ön plana alındığı bulgularına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında didaktiksel dönüşüm teorisinde ele alanın 
bilimsel bilgiden öğretilecek bilgiye geçişte ders kitapları yazarları tarafından Dünya ve Güneş sistemi konusunda 
gerçekleştirilen bilimsel dönüşümün olduğu sonucuna varılmıştır. Bulgulardan yola çıkarak didaktiksel dönüşüm 
teorisi kapsamında ders kitapları paydaşlarına önerilerde bulunulmuştur. 

 
Anahtar Kavramlar: Fen Eğitimi, Didaktiksel Dönüşüm Teorisi, Ders kitabı, Astronomi, Güneş Sistemi 
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Dünyada ve ülkemizde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri lisans programlarına fizik, kimya ve biyoloji gibi temel 

bilim alan derslerinin entegrasyonuna yer verilmektedirler (Finnerty, Chauvin, Bonaminio, Andrews, Carroll ve Pangaro, 
2010, s. 351). Bu programlarda mesleki eğitimine devam edecek öğrencilerin mesleki bilgilerinin temel bilimler üzerine 
inşa edilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. “Geleceğin Doktorları için Bilimsel Temeller” [Scientific Foundations for 
Future Physicians] raporunda belirtilen yeterlilikler içerisinde sağlık profesyonellerinin canlıların sistemlerini / yaşamını 
anlayabilmekte temel fiziksel bilgi ve prensiplerin uygulanabilmesi ya da bilgisini gösterebilmesi gibi yeterlikler de yer 
almaktadır (Hilborn ve Friedlander, 2013). Sağlık Bilimleri içerisinde Odyoloji alanı anatomi, fizik ve mühendislik 
bilimlerini temel alan multidisipliner bir bilim dalıdır. İşitme ve denge fonksiyonlarına yönelik sorunların 
değerlendirilmesi sürecinde sıklıkla odyometrik cihazların kullanımına bağımlı bir alandır. Odyoloji alanında çalışan 
profesyonellerin farklı ölçüm cihazlarının kullanımı ve kalibrasyonu hakkında teknik bilgi ve donanıma sahip olması 
gerekmektedir. Bu kapsamda, Başkent Üniversitesi Odyoloji Bölümü lisans programında iki zorunlu (Fizik, Ses Fiziği ve 
Akustik) ve bir seçmeli (Odyologlar için Elektroniğin Temelleri) fizik dersleri verilmektedir. Bu çalışmada, birinci sınıf 
odyoloji bölümü öğrencilerinin elektrik devreleriyle ilgili kavramsal anlamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmaya 2021-2022 Güz Dönemi Fizik dersine kayıtlı toplam 22 (Kadın:17 Erkek:5) birinci sınıf Odyoloji Bölümü 
öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 19,18±0,94 yıldır. Bir katılımcı odyometri önlisans programını 
tamamlayarak dikey geçişle odyoloji lisans programına girmiştir. Çalışma verileri Elektrik ve Manyetizma konusu 
işlenmeden bir hafta önce, 30 dakikalık süre içerisinde sınıf ortamında toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 
Peşman (2005) tarafından geliştirilmiş olan üç aşamalı Basit Elektrik Devrelerinde Tanı Testi (BEDTT) kullanılmıştır. Test 
toplam 12 sorudan oluşmaktadır ve 11 farklı kavram yanılgısı kategorisini ölçebilmektedir. Bu bağlamda katılımcıların 
her sorunun ilk aşamasına doğru yanıt verip verdiği yanıtlardan emin olma durumuna göre sorular doğru ([D]: Doğru- 
Doğru--Emin), yanlış ({Y]: Yanlış-Yanlış-Emin kavram yanılgısı cevaplarından farklı seçenekler işaretlenmiş ise), bilgi 
eksikliği ([BE]: Doğru-Doğru-Emin Değil; Doğru-Yanlış-Emin Değil; Yanlış-Doğru-Emin Değil; Yanlış-Yanlış-Emin Değil) ve 
kavram yanılgısı [KY] olarak sınıflandırılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 22.0 programında analiz edilerek 
betimsel analiz sonuçları raporlanmıştır. 

Katılımcıların BEDTT’den aldıkları en yüksek doğru cevap sayısı 12 üzerinden 9’dur. Doğru cevaplama ortalaması 
ise 4,3’tür. Üç katılımcı hiçbir soruya doğru yanıt verememiştir. Genel olarak doğru cevap verme ve kavram yanılgısına 
düşme sıklığı değişkenlik gösterirken testin üçüncü aşamasına (ilk iki aşamaya verilen cevaplardan emin olma) bağlı 
olarak oluşturulan kategoride bilgi eksikliği (%13,6 –54,5) tüm sorularda görülmektedir. Bu örneklemde BEDTT’de 
ölçülen 11 kavram yanılgısı kategorisinden en sık görülenler şunlardır: KY10 (Bölgesel düşünme: %63,6), KY4 (Çarpışan 
akımlar modeli: %63,6) ve KY7 (Sabit akım kaynağı gibi güç kaynağı modeli: %50,0). Katılımcılar KY8 (Paralel devre 
modeli) ve K11 (Suyun akışına benzer akım akışı) kategorilerine hiç düşmemişlerdir. Diğer kategorilerde ise kavram 
yanılgısına düşme sıklığı 1 ile 4 kişi arasında değişmektedir. Bireysel analizlerde ise katılımcıların en fazla 4 farklı kavram 
yanılgısına sahip olduğu görülmüştür. Belirli bir kavram yanılgısını ölçen birden fazla soruyu yanlış cevaplama yüzdesi ise 
oldukça düşüktür. Örneğin KY7 testteki üç soru (3, 5 ve 9) ile ölçülmekteyken sadece dört katılımcı iki farklı soruda aynı 
kavram yanılgısına düşmüştür. Benzer bulgular KY3 (Paylaşılan akım modeli, n=1), KY4 (n=3), KY5 (n=1), ve KY10 (n=3) 
için de gözlemlenmiştir. 

Alanyazındaki çalışmalara bakıldığında, Çepni ve Keleş’in (2006) yaptığı çalışmada en sık görülen kavram 
yanılgıları şu şekilde sıralanmıştır: güç çeken model, çarpışan akımlar modeli ve zayıflayan akım modelidir. Fen bilgisi 
öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada, Altun (2009) kısa devre önyargısı, paylaşılan akım modeli, zayıflayan akım modeli 
ve çarpışan akımlar modeli en sık görülen kavram yanılgıları olarak rapor etmiştir. Peşman ve Eryılmaz (2010) ise 
paylaşılan akım modeli, çarpışan akımlar modeli, kısa devre kavram yanılgısı, güç kaynağının sabit akım kaynağı olarak 
algılanması ve bölgesel düşünme kategorilerini en yaygın karşılaşılan kavram yanılgıları olarak bulmuştur. Fizyoterapi ve 
rehabilitasyon bölümü öğrencileri ile yapılan bir çalışmada ise çarpışan akımlar modeli ve bölgesel düşünme kategorileri 
diğerlerinden daha fazla karşılaşılan kavram yanılgıları olarak bulunmuştur (Özmen, 2019). Bu çalışmada, Odyoloji 
öğrencileri arasında önceki araştırmalara benzer olarak çarpışan akımlar modeli ve tüm devrede olayların aynı anda 
gerçekleştiği düşünülmeden bölgesel olarak elektrik devresinin ele alınmasından kaynaklanan kavram yanılgısı en fazla 
düşülen kavram yanılgıları olmuştur. 

Sonuç olarak, birinci sınıf odyoloji öğrencileri BEDTT’de doğru cevap verme açısından düşük performans 
göstermelerine rağmen bireysel bazda farklı kavram yanılgılarına düşme sıklıkları (KY4, KY7 ve KY10 hariç) yüksek 
bulunmamıştır. Buna karşılık, bilgi eksikliğinin test sonuçlarında baskın olduğu görülmektedir. Değiştirilmesi ya da 
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düzeltilmesi zor olan kavram yanılgılarına kıyasla bilgi eksikliklerinin ders ortamında farklı metotlar (örn: kavramsal 
değişim stratejileri, analoji) kullanılarak ele alınması öğrencilerin konu ile ilgili daha iyi kavrayışa sahip olmalarını 
sağlayabilir. Fizik kavramlarına yönelik anlamanın iyileştirilmesi biyolojik sistemler ya da canlıların yaşadıkları fiziksel 
ortamlardaki etkileşimlerini anlamak açısından sağlık bilimleri öğrencilerine fayda sağlayacaktır. Bu açıdan lisans 
eğitimleri sürecinde fizik gibi temel alan derslerinin içeriğinin gelecekteki profesyonellerin ihtiyacını karşılayacak şekilde 
yeniden ele alınması ve düzenlenmesi gerektiği ihtiyacını göze çarpmaktadır. 

 
Anahtar Kavramlar: odyoloji eğitimi, fizik eğitimi, basit elektrik devreleri 
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Yıldız Oluşum Süreci Konusunda Geliştirilmiş Mobil Uygulama 
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Okul öncesinden başlayarak tüm seviyelerde ele alınan astronomi kavramları öğrencilerin dikkatini 

çekmektedir. Fen Bilimleri dersi öğretim programında gerçekleştirilen yenilikler neticesinde astronomi konuları dönem 
başında ele alınan konular halini almıştır. Özellikle ortaokul seviyesinde ele alınan astronomi kavramlarına bakıldığında 
Dünya’nın ve Güneş’in hareketleri, Ay’ın evreleri, Güneş Sistemi ve ötesiyle gök cisimleri ile ilgili alanyazında çalışmalar 
olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmaların çoğunlukla öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgıları ve bu kavram 
yanılgılarının giderilmesine yönelik öğrenme öğretme sürecinde müdahaleler içeren çalışmalar olduğu anlaşılmaktadır. 
Astronomi kavramlarının öğretilmesinde öğretim teknolojileri son yıllarda önemli rol oynamaya başlamıştır. Bu öğretim 
teknolojileri arasında simülasyonlar, animasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve mobil uygulamalar vardır. 
Özelliklede ortaokul ve lise seviyesinde gerçek zamanlı gökyüzü simülasyonları öğrencilerin dikkatini çekmekte ve 
astronomi kavramlarına karşı olan meraklarının detaylı şekilde ele alınmasına ve öğrenilmesine imkân sağlamaktadır. 
Güncel olarak gökyüzünü incelemeye izin veren gerek ios gerekse android tabanlı birçok uygulama mevcuttur. Bu 
uygulamaların yıldızların konumundan özelliklerine kadar birçok detayı anlık kullanıcılarına sunduğu görülmektedir. 
Yıldız oluşumu konusu fen bilimleri dersi öğretim programında yer almasına rağmen öğretim teknolojileri destekli ders 
materyallerinin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada fen bilimleri dersi öğretim programındaki kazanımlara 
uygun yıldız oluşum sürecini ele alan mobil uygulama geliştirme amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında soyut kavramların 
somutlaştırılmasına öğretim teknolojilerinden olan mobil uygulamadan yararlanılmıştır. Bir oyun motoru ve geliştirme 
platformu olan Unity tabanlı hazırlanan mobil uygulamada yıldız oluşum süreci modellenmiştir. Mobil uygulama 
hazırlanırken 7. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan “F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.” 
kazanımı temel alınmıştır. Mobil uygulamanın bilimsel içeriğine karar verilirken hem ilgili kazanımın sınırlıkları hem de 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ders kitapları incelenmiştir. Bulutsu kavramı, örnekleri ve karadelik 
kavramının kazanımda belirtildiği şekliyle sınırlı biçimde gösterimi sağlanmıştır. Mobil uygulama içeriğinde Yıldız oluşum 
evrelerinden Bulutsu (Nebula), Küçük Yıldız, Kırmızı Dev, Beyaz Cüce, Büyük Yıldız, Kırmızı Üstdev, Süpernova Patlaması, 
Nötron Yıldızı ve Kara Delik’ten oluşan 3B görseller hazırlanmıştır. Görseller arasındaki geçişler evrelerin oluşum süreci 
temel alınarak tasarlanmıştır. Aynı şekilde mobil uygulamada yer alan bu kavramlar ile ilgili açıklamalı metinler 
oluşturulmuştur. Ele alınan kavramların ortaokul seviyesindeki öğrencilere uygunluğu hususunda ders kitaplarındaki 
metinler kaynak alınmıştır. Yıldız oluşum süresindeki her bir astronomi kavramına ilişkin etkileşimli görseller 
hazırlanmıştır. Bu görseller uygun programlarla modellenmiş ve öğrencilerin uygulama ekranından etkileşimde 
bulunmasına imkân sağlanmıştır. Örneğin Nebula’nın farklı açılardan görüntülenmesi ve bu görüntünün sürekli hareket 
halinde olması öğrencilere bu kavram hakkında daha somut bilgiler sunmaktadır. Diğer taraftan Yıldız oluşum süresiyle 
ilgili geliştirilen bu mobil uygulamanın okullarda bulunan etkileşimli tahtalarda da kullanılabiliyor olması akıllı telefonu 
veya tableti olmayan öğrencilerin sınıf içerinde kullanmasına da izin verdiği belirtilebilir. Sonuç olarak mobil uygulamanın 
geliştirilmesi sürecinde karşılaşılan hem bilimsel içerik sıkıntılarıyla hem de teknik sorunlar hakkında önerilerde 
bulunulmuştur. 

 
 

Anahtar Kavramlar: Yıldız Oluşum Süreci, Mobil Uygulama, Fen Bilimleri, Astronomi 
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Arduino Ve Yapay Zekâdan Faydalanarak Bütün Renklerin Elde Edilmesi 
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Eğitimde, Soyut ve zor olan kavramların görsel olarak somutlaştırılması bunun için deney düzeneklerinin ve 

yapay zekânın kullanımı son derece önemlidir. Geleneksel laboratuar çalışması herhangi bir eğitim programının 
tamamlayıcı bölümünü oluşturur. Deneyler ile yapılan çalışmalar öğrencilere pratik beceri kazandırır ve onları gerçek 
yaşam ortamına hazır hale getirmekte yardımcı olur. Bunun yanısıra geleneksel deneylerin değişik kısıtlamaları nedeni 
ile daha uygun alternatiflere başvurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Arduino kolay programlanması ve elektronik arka 
planları ile kolaylıkla kullanılabilecek ve rahatça taşınabilecek bir araçtır. Güvenirlik, küçük boyutlarda olma gibi özellikleri 
ve tüm işlevleri ile birlikte Arduino uzaktan kontrol ve ölçüme yönelik çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesinde, çevre ile 
etkileşimde ve kesintisiz faaliyet gerektiren görevlerin uygulanmasında oldukça başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 

Tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda STEM eğitimi ve programlama eğitimi yoğun ilgi  görmekte 
ve bu alana kaynaklar ayrılmaktadır. Okulöncesi dönemden yükseköğretime tüm kademelerde gerek okul ortamında 
gerekse okul dışı ortamlarda uygulamalı eğitimler ve etkinlikler düzenlenmektedir. Eğitim politikası anlamında ise 2018 
Fen Bilimleri Öğretim Programına “Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları” adı altında çatı ünite eklenerek bu 
eğitim anlayışı öğretim programına yansıtılmıştır. Günümüzde STEM eğitimi ve bir parçası olarak Arduino 
uygulamalarının yaygınlaştırılması ayrı bir öneme sahiptir. Bu programların sürece katkı sağlayabilmesi için içeriğinin 
sorgulanması ve uygulama sürecinde karşılaşılan problemlere çözüm aranması önemlidir. Bu gerekçe ile Mamak Bilim 
Sanat Merkezinde fizik dersinde STEM eğitimi ve bir parçası olarak Arduino ile fiziksel programlama kapsamında 
öğrenciler uygulamalı etkinliklerle tanıştırılarak ders esnasında ve uygulama esnasında öğrencilerin yaşadıklarını, derse 
karşı tutum ve davranışlarını incelenmektedir. Öğrencilerin konu anlatımından sonra Arduino ile etkinlik yapmak için çok 
istekli oldukları gözlenmiştir. Arduino kullanılarak gerçekleştirilen fizik derslerinin lise ve ortaokul öğrencilerinde konuyu 
kavrama, elektronik bileşenleri bir araya getirme, mevcut problemleri çözmek için gruplarla çalışma, elektronik cihazlar 
tasarlama ve çalıştırma becerilerinin kazandırılması konularında özgüven sağladığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin fizik 
konularında tutum ve problem çözme becerilerini arttırdığı, öğrencilere çok yönlü düşünme becerisi kazandırdığı 
saptanmıştır. Ayrıca etkinliklerin konuyu somutlaştırdığı, öğrenmeyi daha kalıcı, zevkli hale getirdiği ve öğrencilerin 
motivasyonlarını arttırdığı belirlenmiştir. 

Çağımızda teknolojide tüm görüntüleme sistemlerinin çalışma prensipleri RGB olarak bilinen ışık renk teorisine 
dayanmaktadır. Kırmızı, yeşil ve koyu mavi ışık kaynaklarından çakıştırıldığında; mavi ve yeşil ışınların karışımı cyan 
mavisini, kırmızı ve mavi ışınların karışımı magentayı, kırmızı ve yeşil ışınların karışımı sarıyı, kırmızı, mavi ve yeşil ışınların 
karışımı ise beyaz rengi oluşturmaktadır. Bu etkinlik ile sanal ve görsel ders materyali geliştirmek, görsel okuryazarlığın 
ortaokul ve lise öğrencilerinin fizik dersindeki başarılarına etkisini artırmak amacıyla renk konusunun öğrenilmesinde 
kullanılmak için etkinlik olarak hazırlanmıştır. Konu için hazırladığımız devre; Arduino uno, çoklu RGB, 3 tane potansiyel 
metre ve dirençlerden oluşmaktadır. Devre hazırlanıp kodlar yüklendikten sonra, potansiyel metreleri sırayla tek tek 
çevirip açtığımızda sırasıyla kırmızı, mavi, yeşil renkler elde edilmektedir. 2 tane potansiyel metre kullanılarak ara renkler, 
3 tane potansiyel metre ile ise beyaz renk elde edilmektedir. Bu şekilde beyaz ışığın bütün renkleri içerdiğini; ışığın ana 
renklerinin kırmızı, mavi ve yeşil olduğunu; sarı, cyan ve magentanın ışığın ara renkleri olduğu gösterilmiştir. Bu etkinlik 
ile günlük hayatta çokça kullandığımız renklerin elde edilmesi ve kavramların öğrenilmesinde etkisinin yüksek olduğu 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kavramlar: renk, arduino, RGB, yapay zekâ 
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Bu çalışmanın amacı, 5. sınıf “Işığın Yayılması” ünitesini çizgi film etkinliği ile değerlendirmek ve öğrenci 
görüşlerini incelemektir. 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Durum çalışmasının amacı 
‘bir veya birkaç durumu kendi sınırları içinde (ortam, zaman, vb.) bütüncül olarak analiz etme sürecidir’. (Yıldırım ve 
Şimşek, 2013, s.85). Araştırmanın çalışma grubunu, Kahramanmaraş ilinde bulunan bir devlet ortaokulunda öğrenim 
görmekte olan ortaokul 5. sınıf 6 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu uygun örneklem yöntemi ile seçilmiştir. 
Çalışmada, TRT ÇOCUK kanalında yayınlanan “Ege ile Gaga” adlı çizgi filmin ışığın yayılması, tam gölgenin oluşumu, yarı 
saydam madde kavramlarını içeren “Gölge Tiyatrosu” bölümü kullanılmıştır. Uygulama, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim 
Yılının 2. Döneminde pandemi nedeniyle uzaktan eğitim platformuyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın geçerliliği ve 
güvenirliliğinin sağlanması amacıyla veri kaynağı çeşitlemesine ve çoklu veri kaynağı kullanımına dikkat edilmiştir. 
Çalışmada “Çizgi Film Etkinlik Kâğıdı, Yarı Yapılandırılmış Görüş Formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 
Çalışmadan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Bu araştırmada fen bilimleri dersi 5. sınıf “Işığın Yayılması” ünitesinin değerlendirilmesinde çizgi film etkinliği 
kullanılarak, daha etkili bir ders yapabilmek ve uygulama esnasında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek 
amacıyla bir ders planı hazırlanmıştır. Hazırlanan ders planı her aşamada uzman görüşü alınarak düzenlenmiş ve plana 
son şekli verilmiştir. Oluşturulan ders planının sınıf seviyesine ve dersin kazanımına uygun olmasına dikkat edilmiştir. 
Uygulama 3 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Dersin uygulama aşaması öncesinde öğrencilere uygulama hakkında bilgi 
verilmiştir. Derse kazanıma uygun olarak araştırmacı tarafından belirlenen çizgi film ile başlanmıştır. Çizgi film belli 
dakikalarda durdurularak ünite ile ilgili hazırlanan çizgi film etkinlik kâğıdında yer alan sorular sorulmuş, öğrencilerin 
cevaplarını kâğıtlara not etmeleri sağlanmıştır. Etkinlik kâğıdında yer alan sorulara verilen cevaplar tartışılarak 
öğrencilere araştırmacı tarafından konu ile ilgili yol gösterici bilgiler verilmiştir. Etkinlik sonunda öğrencilere yarı 
yapılandırılmış görüş formu gönderilmiş ve öğrencilerden çizgi film etkinliği ile ilgili görüşleri alınmıştır. 

Çizgi film etkinlik kâğıdında yer alan ışığın yayılması ile ilgili soruya öğrencilerden dördü ışığın doğrusal olarak 
yayıldığı; iki öğrenci ise ışığın doğrusal olarak her yönde yayıldığı cevabını vermiştir. Etkinlikte yer alan tam gölge 
oluşumuyla ilgili soruya tüm öğrenciler, tam gölge oluşmuştur cevabını vermişlerdir. Bunlar arasında beş öğrenci tam 
gölge oluşumunun gerçekleşebilmesi için ışık kaynağının önüne opak maddenin gelmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 
ışığın yarı saydam bir madde ile karşılaştığında nasıl davrandığı ile ilgili soruya ise öğrencilerden üçü yarı saydam 
maddelerin, ışığın bir kısmını geçirdiğini belirtmiştir. Yarı yapılandırılmış görüş formundan elde edilen bulgulara göre 
uygulamaya katılan tüm öğrenciler fen bilgisi dersinde çizgi film kullanımını beğendiklerini söylemişlerdir. Öğrenciler, 
uygulama sürecinde çok eğlendiklerini, dersi daha dikkatli dinlediklerini, çizgi filmin eğitici olduğunu ve bilgi verici 
olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca fen dersinin diğer konularında da çizgi film etkinliklerinin kullanılmasını ifade eden 
öğrenciler, farklı yöntemlerle dersi dinlemenin daha etkili olacağını ve eğlenerek öğrenmenin katkı sağlayacağı 
görüşlerini bildirmişlerdir. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara bakıldığında öğrencilerin çizgi film etkinlik kâğıdında yer alan sorulara 
genellikle doğru cevaplar verdikleri görülmektedir. Bu bulgular doğrultusunda fen bilgisi derslerinde çizgi film 
etkinliklerinin bir değerlendirme aracı olarak kullanımının olumlu sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin 
derslerde çizgi film etkinliğini beğendiği, daha çok dikkat çekici ve kavramların öğretiminde etkili bir uygulama olduğu 
görüşü sonucuna varılmıştır. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin sık karşılaştıkları çizgi filmlerde yer alan fen kavramlarının 
farkına varmaları açısından etkili olacağı düşünülmektedir. Kavramların öğretilmesinde, içeriği uyumlu olan çizgi film 
etkinliklerinin fen bilgisi derslerinde kullanılması önerilmektedir. 

 
Anahtar Kavramlar: Fen bilgisi, çizgi film etkinliği, ışığın yayılması, görüş 
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1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 
 

Sanal ortamlar kullanıcılarına sundukları zengin içerikleri ile (performans sanatları, interaktif ve canlı 
performanslar, online etkinlikler, oyunlar vb.) onlara etkileşimli deneyimler yaşatarak mevcut bilgilerini genişletmelerine 
yardımcı olmaktadır. Bu nedenle sanal ortamların eğitim/öğrenim süreci içerisinde yer alması, teknolojinin eğitime 
entegre edilmesinin bir parçası olarak karşımıza çıkmakta ve erişimi imkansız olan bir çok ortamın sınıf içerisine 
getirilmesini de mümkün kılmaktadır. Öyle ki son zamanlarda yapılan çalışmalarda, sanal ortamlar bir çok yaş grubu için 
bilim eğitimi vermenin uygun ve kolay bir yolu olarak gösterilmektedir. Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), 3- 
boyutlu nesneler ile etkileşim ve diğer farklı internet teknolojilerinin kullanımıyla sanal ortamlar, eğlenceli, eğitici ve 
yaratıcı manipülasyonlar vasıtası ile kullanıcıların ihtiyaçlarına çeşitli şekillerde yanıt vermektedir. Özellikle fizik gibi 
hayatın farklı alanlarında, farklı şekillerde karşımıza çıkan bir çok disiplinler için, sanal ortamlar bireylerin deneyim ve 
gözlemlerini genişletmelerinde erişim kolaylığı sağlamakta, aynı zamanda soyut kavramların 3-boyutlu olarak 
gösterimine yardımcı olmaktadır. Fakat ülkemizde yapılan çalışmalar, öğretmenlerin sanal ortamların derslerde 
kullanımlarına aşina olmadıklarını, ve fen ve matematik alanlarında olan öğretmenlerin de sanal müzelerin kendi 
derslerine uygun olmadığını düşündüklerini göstermektedir. 

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının sanal ortamları fizik kavramlarının öğretilmesindeki rolüne 
yönelik düşüncelerinin etkinlik geliştirme çalışmalarının öncesi ve sonrasında nasıl değiştiği incelenmiştir. Ayrıca süreç 
içerisinde öğretmen adaylarının düşüncelerinin geliştirdikleri etkinliklerin niteliklerine yansımaları incelenerek sonuçları 
tartışılmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan 4 öğretmen adayı daha önce okul dışı öğrenme ortamları dersini başarı ile 
tamamlamış, ve sanal ortamlar konusunda farklı çalışmalar yapmıştır. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanan 
bu çalışmada her bir öğretmen adayının süreci, durum çalışması yöntemine uygun olarak takip edilmiştir. Dolayısı ile 
çalışmada toplanan veriler çoklu durum çalışması yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Veri toplama süreci öncelikle öğretmen adayları ile yapılan bireysel yarı yapılandırılmış mülakat ile başlamış ve 
adayların sanal ortamların fizik kavramlarını öğretmedeki etkililiği üzerine düşünceleri tespit edilmiştir. Daha sonrasında 
her bir adayın kendi belirledikleri bir fizik kazanımına uygun olan bir sanal ortam seçmeleri, ve seçtikleri bu sanal 
ortamları içeren bir etkinlik planı oluşturmaları istenmiştir. Üç haftalık etkinlik oluşturma sürecinde iki defa adaylar ile 
bir araya gelinip, fikir alış-verişinde bulunulmuş, ve adayların etkinliğin hazırlanması aşamasındaki düşünceleri, 
yaşadıkları zorluklar vb. konularda odak görüşmeleri yapılmıştır. Son olarak adaylar etkinlikleri tamamladıktan sonra 
tekrar her bir öğretmen adayı ile bireysel olarak yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak süreç tamamlanmıştır. 

Öğretmen adayları ile yapılan ön görüşmelerde, sanal ortamların eğitimde önemli bir yere sahip olduğunu ve 
derslerde kullanılmasının öğrencilerin motivasyonlarını arttıracağını dile getirmişlerdir. Aynı zamanda sanal ortamların 
fen öğretiminde kullanılmasının sözel disiplinlere göre daha zor olduğunu vurgulamışlardır. Etkinlik tasarlama sürecinin 
sonunda da öğretmen adaylarından bazıları sanal ortamların fizik kavramlarının öğretilmesinde yeteri kadar interaktif 
bir ortam sağlamadığı konusunda hemfikir olmuşlardır. Tasarlanan etkinliklerin içeriklerinin incelenmesi sonucunda, 
öğretmen adaylarının süreç içerisindeki negatif düşüncelerinin sanal ortamın etkili olarak kullanılmasından, etkinliğin 
öğrenci merkezli doğasına kadar bir çok unsura etki ettiği tespit edilmiştir. 

Çalışmanın sonuçları, öncelikle öğretmen yetiştirme programlarındaki eğitimcileri ve program geliştiricileri, 
öğretmen adaylarının geleceğin bir eğitim materyali olması beklenen sanal ortamların etkili kullanımını öğrenecekleri bir 
ortam sağlama noktasında çıkarımlarda bulunmalarına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda öğretmenlerin, fizik 
konularının öğretilmesinde rutin ders materyallerinin kullanılmasının yanı sıra farklı alternatiflerinin de olduğunu farkına 
varmalarını ve sanal ortamların bu anlamda öğrencilerin ilgisini çekecek ve bazı soyut kavramların öğrenilmesinde 
kolaylık sağlayacak bir araç olarak görmelerine yardımcı olacaktır. 

 
 
 

Anahtar Kavramlar: Sanal ortamlar, okul dışı öğrenme, fen bilgisi öğretmen adayları 



44 
 

Türkiye'deki Fizik Öğretmenliği Programlarının 2015 - 2021 Arasındaki Öğrenci Girdi Nitelikleri 
 

Fatih Çağlayan Mercan1 

1Boğaziçi Üniversitesi 

 
Türkiye'de 2021 yılı itibariyle sekiz üniversite Fizik Öğretmenliği Programlarına öğrenci almaktadır. Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sağladığı YÖK Atlas hizmeti tüm yükseköğretim programlarının yıllara göre 
Yükseköğretim Kurumları Sınavları sonuçlarına göre öğrenci girdileriyle ilgili ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Bu araştırmanın 
amacı 2015 - 2021 yılları arasında Fizik Öğretmenliği Programlarının öğrenci girdi niteliklerinin nasıl eğilimler gösterdiğini 
betimsel istatistikler kullanarak saptamaktır. Araştırma soruları şöyledir: Fizik öğretmenliği programlarına yerleşen 
öğrencilerin yıllara ve üniversitelere göre: (1) cinsiyet dağılımı nasıldır, (2) aynı şehirden ya da farklı şehirden gelen erkek 
ve kadın öğrencilerin dağılımı nasıldır? (3) Üniversitelere göre taban başarı sırası (TBS) ve (4) ortalama diploma notu nasıl 
dağılmıştır? (5) Lise türlerine göre yıllara ve üniversitelere göre dağılım nasıldır? (6) YKS Fen Bilimleri ve Fizik net 
ortalamaları nasıl dağılmıştır? 

Veri, YÖK Atlas'tan 2019 - 2021 yılları arasında sekiz programın 2015 - 2021 yıllarını kapsayan sınav 
istatistiklerini barındıran sayfaların indirilmesiyle elde edilmiştir. Her programın her yıla ait web sayfası işlenmiş ve bir 
veri tabanına girilmiştir. Veri tabanında her programın genel bilgileri, öğrencilerin geldiği iller, öğrencilerin cinsiyeti ve 
lise türleri gibi bilgiler derlenmiştir. Bu veriler kullanılarak araştırma sorularına yanıt oluşturacak betimsel istatistikler R 
programlama dili kullanılarak elde edilmiştir. 

Öne çıkan ilk bulgu sekiz üniversitenin tümünün 2015 - 2021 yılları arasındaki kontenjanın 20 kişi olması ve tüm 
kontenjanların neredeyse her yıl tamamen dolmasıdır. Bu bulgu Fizik Öğretmeni arz - talep dengesinin sağlandığı 
şeklinde yorumlanabilir. Ancak pedagojik formasyon programlarının tekrar açılmasıyla Fizik Öğretmeni arzının artması 
gelecek yıllarda talebi azaltabilir. 

Kadın öğrenci oranlarının 2015'ten 2021'e dek düzenli olarak azaldığı saptanmıştır. 2015 yılında toplam öğrenci 
sayısının %60'ından fazlası kadınken 2021 yılında bu oran %45 civarına düşmüştür. Sekiz üniversitenin altısında bu düşüş 
eğilimi görülmektedir, Boğaziçi, Gazi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi için bu oran 2021 yılında %40'ın altındadır. Kadın 
Fizik Öğretmeni adaylarının oranının düşüş eğilimi kadınların bu alana tekrar cezbedilmesi için çareler düşünmeyi 
gerektirebilir. 

Hem erkek hem kadın öğrencilerin yerleştikleri üniversitelere daha çok farklı şehirlerden geldikleri saptanmıştır. 
2015'ten 2021'e doğru hem erkek hem de kadın öğrencilerin aynı ilden gelme oranlarının azaldığı göze çarpmaktadır. 
Öğretmen adaylarının farklı şehirlerde üniversite okumaya gelmeleri farklı kültürel ortamlarla karşılaşmaları açısından 
olumlu olarak değerlendirilebilir. 

Genel olarak Fizik Öğretmenliği öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavında TBS değerlerinin 52.000 - 
294.00 arasında olduğu saptanmıştır. TBS'nin yıllara göre değişimi üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Bir 
öğretmenlik programına yerleşmek için gereken asgari TBS'nin 300.000 olması olumlu bir gelişme olarak fizik 
öğretmenliği programına da yansımaktadır. 

Neredeyse tüm üniversiteler için ortalama diploma notu yıllara göre artmıştır. Bu eğilim ortaöğretimde not 
enflasyonu olasılığının araştırılmasını gerektirebilir. 

Yerleşen öğrencilerin büyük çoğunluğu Devlet ve Özel Anadolu Lisesi mezunlarıdır, yerleşen Fen Lisesi 
mezunlarının sayısının artmıştır, Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları artık neredeyse hiç yerleşmemektedir. Fizik 
öğretmenliği öğrencilerinin daha çok Anadolu ve Fen Liselerinden gelmesi Fizik öğretmenliği öğrenci girdisinin zaten 
daha önce ortaöğretimde seçilmiş öğrencilerden oluştuğu anlamına gelebilir. 

Öğrencilerin Fizik netlerinin toplam soru sayısına oranı %30'u civarı, Fen Bilimleri netlerinin oranı %50 civarıdır. 
Bu bulgu öğretmen adaylarının ortaöğretimde fen bilimleri ve fizik eğitimlerinin geliştirilmesi gerektiği biçiminde 
yorumlanabilir. 

 
Anahtar Kavramlar: Fizik öğretmenliği, öğrenci girdi niteliği, yükseköğretim kurumları sınavı 



45 
 

Öğretim Programlarındaki Değişimin TF-IDF İstatistiği ile İncelenmesi: Fen Bilimleri Ders Kitapları 
Fizik Konu Alanı Örneği 

 
Muhammet Kuzucu1, Ahmet Yavuz2 

 
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
 
 

Ders kitabı, öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan yazılı metinlerden oluşan ve yürürlükte olan öğretim 
programlarına göre hazırlanan öğretim materyalidir. Geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde fen bilimleri dersi öğretim 
programlarında dört değişiklik gerçekleşmiştir. Son yıllarda makine öğrenimi ve doğal dil işleme (Natural Language 
Processing) gibi alanlardaki çalışmaların artmasıyla birlikte otomatik metin analizi de araştırmalarda önemli bir yer 
tutmaya başlamıştır. Bu araştırmanın amacı 2000 yılından günümüze fen bilimleri ders kitapları fizik konu alanında 
meydana gelen değişikliği otomatik metin analizinde sıklıkla kullanılan yöntemlerinden birisi olan TF-IDF istatistiği ile 
analiz etmektir. TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) terim frekansı ve ters doküman frekansını ifade 
etmektedir. Belgeler arasında ortak olan kelimelerin TF-IDF değerleri düşük, sadece bir belgeye özgü kelimelerin TF-IDF 
değerleri ise yüksektir. Araştırma kapsamında her bir programa ait ders kitapları bir belge olarak kabul edilmiş ve dört 
farklı belge oluşturulmuştur. Bu belgeler arasındaki ayırt edici kelimeler TF-IDF istatistiği yardımıyla tespit edilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini 2000, 2007, 2013 ve 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programına göre hazırlanan, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitabı olarak kabul edilen her sınıf düzeyinden bir ders kitabı oluşturmaktadır. 
2000,2007 ve 2013 öğretim programına ait ders kitapları Ankara Ferit Ragıp Tuncor Bakanlık Arşiv ve Dokümantasyon 
Kütüphanesinden elde edilmiş, kütüphanede bulunmayan kitaplar ise sahaflardan temin edilmiştir. 2018 öğretim 
programına ait ders kitapları Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden PDF formatında elde edilmiştir. Bu 
PDF dosyaları Adobe Acrobat Pro DC yazılımı kullanılarak kitaptaki görsellerden arındırılmış ve Word dosyasına 
dönüştürülmüştür. Word dosyası, gerekli kontroller yapılıp orijinal metinle karşılaştırıldıktan sonra metin dosyası 
formatına (txt) dönüştürülmüştür. Diğer kitapların metin dosyası formatına dönüştürülmesi, OCR (Optik Karakter 
Tanıma) yazılımları ile gerçekleştirilmiştir. Metin dosyaları orijinal metinle karşılaştırılmış OCR programından kaynaklı 
olası hatalar giderilmiştir. 

Metin dosyalarının bilgisayarlar aracılığıyla anlaşılır ve sayısal analizlere hazır hale getirilmesi için metinlerin 
sayısal temsiline ihtiyaç vardır. Yapılması gereken bu işlem, verilerin analiz edilmesi için makine öğrenimi sürecinde ilk 
basamak olarak görülmektedir. Veri kümesini meydana getiren temel yapı terimler yani kelimelerin sıklık listesidir. 
Kelime frekans listelerinin elde edilmesinde açık kaynak kodlu Türkçe doğal dil işleme kütüphanesi olan Zemberek NLP 
uygulama programlama arayüzünü kullanan ve yazarlardan biri tarafından tasarlanan Nkod isimli yazılımdan 
yararlanılmıştır. Nkod yazılımında metin dosyaları sisteme yüklenerek isim, sıfat, zarf, bağlaç olarak kelime frekans 
listeleri oluşturulmuştur. Yapılan çalışmada fizik kavramlarına daha kolay erişebilmek amacıyla sadece isim frekans 
listeleri kullanılmıştır. Oluşturulan isim kelime frekans listeleri Microsoft Excel formatında kaydedilmiştir. Verilerin 
analizinde R programlama dili kullanılmıştır. TF-IDF istatistiği hesaplamaları bu programlama dilinde Tidytext 
kütüphanesi yardımıyla hesaplanmıştır. R programlama dilinin tercih edilme sebebi veri işlemede esneklik sunması, açık 
kaynak ve ücretsiz olması, ayrıca kelime frekans listelerini analiz etmek gibi birçok kütüphaneyi bünyesinde 
barındırmasıdır. 

Dört farklı programa göre hazırlanmış ders kitaplarında fizik konu alanlarının incelenmesi sonucunda kitapların 
ayırt ediciliğini ortaya koyan TF-IDF değerlerinin büyükten küçüğe sıralanması sonucunda 2000 programına ait ders 
kitaplarındaki anahtar kelimelerin fiziğe özgü kavram ve terimlerden oluştuğu, 2007 programına göre hazırlanan ders 
kitaplarında bu kavram ve terimlerin sayısının azaldığı, 2013 ve 2018 programına göre hazırlanan ders kitaplarında ise 
bu oranın gittikçe azaldığı görülmüştür. Diğer bir ifadeyle TF-IDF analizi son yirmi yıllık süreç içerisinde fen bilimleri ders 
kitabında fiziğe özgü kavram ve terimlerde ünite ve konu bazında azalma meydana geldiğini, bunun yanı sıra 2000 yılı 
programında karşılaşılmayan ve değişimin niteliğini özetleyen kelimelerin TF-IDF frekans listelerinde üst sıralarda yer 
aldığını göstermiştir. Böylece meydana gelen değişimler çok kısa sürede otomatik metin analizi yardımıyla 
gösterilebilmiştir. Ayrıca elde edilen anahtar kelimeler araştırmacıya değişimin nerelerde meydana geldiğini 
derinlemesine analiz etmek için bir yol haritası sunmaktadır. 

 
Anahtar Kavramlar: Ders Kitabı, Fizik Konu Alanı, Kelime Frekans Listeleri, Kitap Analizi, TF-IDF İstatistiği 
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Ülkemizde yükseköğretime giriş sınavları 1974 yılından bu yana bugünkü adıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Zaman içerisinde bu sınavlarda çeşitli değişiklikler olmuş soru sayıları ve 
kapsamları değişmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretime geçiş için Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS), ÖSYM uygulanmaya başlanmıştır. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere 
iki oturumda gerçekleşmektedir. TYT öğrencilerin sahip oldukları temel yeterliliklerini ölçen birinci oturum sınavıdır. AYT 
ise öğrencilerin kendi alanlarında sahip oldukları başarılarını ölçen ikinci oturum sınavıdır. TYT yükseköğretime geçiş 
yapmak isteyen tüm bireylerin girmesinin zorunlu olduğu bir sınav olup Türkçe ve Matematik ağırlıklı gerçekleşmektedir. 
TYT'de 40 Matematik, 40 Türkçe, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimler olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. 
AYT'de ise 40 Matematik, 40 Türkçe, 40 Fen Bilimleri ve 40 Sosyal Bilimler olmak üzere 160 soru içermektedir. Sayısal 
alandan tercih yapmak isteyen adaylar Matematik ve Fen Bilimleri alanlarını cevaplamakla yükümlüdür. TYT Fen Bilimleri 
testinde 7, AYT Fen Bilimleri testinde ise 14 fizik sorusu yer almaktadır. 

Fizik öğretmenliği lisans programına yerleşecek adayların TYT, AYT Matematik ve Fen Bilimleri testlerini 
cevaplamaları gerekmektedir. Fizik öğretmenliği lisans programlarına yerleşen adayların bu testlerdeki başarılarını 
izlemek bu programlara yerleşen öğretmen adaylarının hazır bulunuşluk düzeylerine ait fikir verebilir. Ayrıca bu 
programlara olan ilginin yıllara göre nasıl değiştiğinin belirlenmesi fizik öğretmeni aday adaylarına, program 
yöneticilerine ve yükseköğretim kurumları yöneticilerine karar süreçlerinde veri sağlayabilir. Bu nedenlerden dolayı, bu 
araştırmanın amacı 2019, 2020, 2021 yıllarında fizik öğretmenliği lisans programlarına yerleşen adayların fizik ve 
matematik başarılarını belirlemektir. Ayrıca fizik öğretmenliği programına olan ilginin yıllara göre nasıl değiştiğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın amacına yönelik verileri elde edebilmek için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kurulan ve 
adayların tercih sürecinde yararlandıkları çevrim içi bir yazılım olan YÖKATLAS internet sitesinden faydalanılmıştır. Bu 
yazılımdan, toplamda 8 farklı üniversitenin fizik öğretmenliği programlarını tercih eden adayların 2019-2021 yılları 
arasındaki istatistiki bilgilerine ulaşılmıştır. Yıllara göre değişen verilerin ortalama değerleri hesaplanarak 
yorumlanmıştır. Buna göre, 2019-2021 yılları arasında üniversitelerin fizik öğretmenliği programlarına yerleşen 
öğretmen adaylarının AYT fizik testindeki 14 soruda ortalama 4,76 net, AYT matematik testindeki 40 soruda 16,85 net 
ortalamasına sahip oldukları görülmüştür. Yine bu yıllar arasında adaylar, TYT fen bilimleri testinde 9,77 ve TYT 
matematik testinde 15,73 net ortalamasına sahiptirler. AYT fizik netlerinin yıllara göre değişimine bakıldığında ise 
standart sapma 0,49 olduğu hesaplanmıştır. Bunun anlamı da analize dahil edilen yıllarda adayların netlerinin çok fazla 
değişkenlik göstermediğidir. Fizik öğretmenliği lisans programlarına olan ilginin belirlenebilmesi için yıllara göre 
kontenjan doluluk oranları belirlenmiştir. Ayrıca üniversitelere yerleşen adaylardan, son adayın başarı sıralamaları 
belirlenmiş, 8 üniversitenin ortalama değerleri yıllara göre tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre ortalama doluluk 
oranı 2019 yılı için %81, 2020 yılı için %95, 2021 yılı için ise %100 olmuştur. Programlara yerleşen son adayın başarı 
sıralaması ortalamaları ise 2019 yılı için 221882, 2020 yılı için 200751, 2021 yılı için ise 196370 olmuştur. 

Araştırmanın sonucunda fizik öğretmenliği lisans programlarına yerleşen adayların fizik ve matematik 
yeterliliklerinin göreli olarak düşük olduğu, ortaöğretim fizik ve matematik dersleri kazanımlarına ulaşmakta problem 
yaşadıkları söylenebilir. Öte yandan, programlarının doluluk oranlarına ve yerleşen son adayın başarı sıralamasına 
bakıldığında, fizik öğretmenliği lisans programlarına 2019-2021 yılları arasında ilginin arttığı söylenebilir. Ancak 
öğretmenlik lisans programlarına tercih için 300000 sıralama barajının olduğunu göz önünde bulundurursak, fizik 
öğretmenliği lisans programlarına yerleşen adayların bu baraja yakın olduğu görülmektedir. Nitelikli öğretmen yetiştirme 
arzusunun, eğitim camiasının tüm paydaşlarının ortak amacı olduğunu kabul ettiğimizde, fizik gibi birçok uygulamalı 
bilim dalının merkezinde yer alan temel bir bilim dalında nitelikli öğretmen yetiştirmek için bu programlara yerleşen 
adayların niteliğini yükseltmek gerekmektedir. 

 
Anahtar Kavramlar: Fizik öğretmenliği lisans programı, fizik yeterlilik, matematik yeterlilik, doluluk oranı 
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1Gazi Üniversitesi 
2Gazi Üniversitesi 

 
Küçük yaşta teknoloji ile tanışan bireyler kitap, dergi gibi kaynaklardan öğrenmek veya kütüphaneye gidip 

araştırma yaparak zahmete girmek yerine internet çağının getirdiği imkanlarla bilgiye en kolay yoldan ulaşmayı tercih 
etmektedirler. Hal böyleyken yalnızca dört duvar arasında kitap, defter ile eğitim verilmesi yetersiz olacaktır. 
Öğrenmenin kalıcı olabilmesi için bilgiyi somutlaştırmak gereklidir. Bu durumda görerek, dokunarak, yaparak, yaşayarak 
öğrenme için okul dışı öğrenme ortamları bu ihtiyaçları karşılaması gerekmektedir. 

Bu çalışmada örneklemdeki bilim merkezinin sergilerinden biri olan Temel Adımlar sergisinde kurulmuş 
etkinliklerin ortaöğretim fizik dersi öğretim programındaki ünite ve kazanımları destekleme oranı araştırılmıştır. 
Araştırma, bu durumu incelemeyi kapsadığından, olay ve olguları kendi doğal ortamları içinde çalışmasına ve 
anlamlandırmasına imkan vererek derinlemesine tanıma fırsatı sağlayan nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde 
geliştirilirken, nitel araştırma deseni olan araştırmanın doğasına uygun olarak ‘durum (vaka) çalışması (örnek olay) 
deseni’ kullanılmıştır. Araştırmaya öncelikle literatür taraması yapılarak başlanmıştır. Tarama sonrasında bilim 
merkezinde bulunan serginin etkinliklerine erişim sağlanmıştır. Sergi alanı video, fotoğraf ve bilgilendirme afişlerini 
içerdiğinden, verileri toplama yöntemi olarak gözlemleme ve doküman incelemesi kullanılmıştır. Birden fazla veri 
toplama tekniği veya aracı kullanılarak veri çeşitliliği sağlanmış ve araştırmanın güvenirlik ve geçerliği artırılmıştır. 
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; yapılandırılmamış gözlem, uygulama, rehberli sunum, bilgilendirme panosu 
olup bu araçlar saha notları olarak derlenmiştir. Oluşturulan saha notları dikkate alınarak tablolaştırıldıktan sonra 
incelenen sergideki etkinlikler akış diyagramı üzerinden geliştirilen analiz tablosunda incelenmiştir. Saha notları ile 
açıklanması öncelikli olarak verilmiş ardından etkinlik analiz tablosu sunulmuştur. Etkinlik analiz tablosunda saha 
notlarından kavramlar, kavramlardan kazanımlar, kazanımlardan da ünite tespiti yapılmıştır. Sınıf düzeyi ve ünite 
şeklinde gruplandırılarak sergide tespit edilen ünite kazanım sayısı ile öğretim programındaki ünitenin toplam kazanım 
sayıları karşılaştırılmıştır. Analiz edilen sergi göz önünde bulundurularak sınıf seviyelerine göre tablo oluşturulmuştur. 
Oluşturulan bu tabloda ise sınıf düzeyinin ünite isimlerine yer verilmiştir. Sergideki etkinliklerde karşılaşılan ünite 
kazanımı sayısı ait olduğu ünite karşısında belirtilmiştir. Sonuç olarak kazanım sayısı karşılama yüzdesi hesaplanmıştır. 
Sergide toplam 26 adet etkinlik bulunmakta ve bu etkinliklerin 18 adedi ise fizik eğitimi ile ilişkilendirilmiştir. Ortaöğretim 
fizik dersi öğretim programında toplam 213 kazanım bulunmaktadır. Temel Adımlar sergisi ise bu kazanımların 42 
tanesini karşılamaktadır. Buna göre bakıldığında; 9. Sınıf %18,18, 10.sınıf %23,07, 11. Sınıf %32,25, 12. Sınıf %7,35 
oranında ortaöğretim fizik dersi öğretim programındaki kazanımları desteklemektedir. Bu araştırmada etkinlikler tek tek 
analiz edildiğinde ise Temel Adımlar sergisinin, 'Madde ve Özellikleri' ünitesinin kavramlarının tamamını karşıladığı 
görülmüştür. 

Bilim merkezinde bu sergide kurulan etkinlikler yüksek oranda fizik ile ilgili olmakla birlikte, örtüşen kazanım 
oranının düşük olması, sergide aynı kazanımların tekrarlandığını göstermektedir. Hangi kazanımların tekrarlandığını 
tespit etmek için frekans tablosu oluşturulmuştur. Sık tekrarlanan kazanımlara bakıldığında “enerji, teknoloji, 
yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları, nanoteknoloji, nanobilim, fizik bilimi, evren” kavramları ile karşılaşıldığı 
görülmüştür. Teknoloji fiziğin içinde var olmuştur. Fizik kuralları teknolojiyi açıklar ve geliştirirken, teknoloji faaliyetleri 
sonucunda fizik için yeni formüller oluşmaktadır. Bu sebeple fizik teknolojiden, teknoloji de fizikten ayrılmamaktadır. 
Teknolojik gelişmeleri gördüğümüz etkinlikler fizik ile ilişkili olmakla beraber bilim merkezleri teknolojinin yuvasıdır. 
Gelişen dünyada hızla ilerleyen teknolojide yeni neslin beyin fırtınası yaparken dört duvar arasındaki sınıfların yetersiz 
gelmesi muhtemeldir. 

Öğretmenlerin derslerini bilim merkezinde işlemeleri, öğrenmeyi somutlaştırmakta, öğrencilerin yaparak, 
yaşayarak birden fazla duyuya hitap ederek kendi öğrenmesini desteklemekte, etkili ve kalıcı öğrenme için verimli ortam 
sunmakta önemli rol oynamaktadır. Teknoloji çağının gereksinimlerine bakarak bilime bir adım daha yakın olmak 
maksadıyla görerek, dokunarak, yaparak, yaşayarak öğrenme için bu ihtiyaçları okul dışı öğrenme ortamları 
karşılamalıdır. Konya Bilim Merkezinde incelenen Temel Adımlar sergisi etkinlikleri fizik dersi içinde öğrenmeleri için 
olanak sağlayabilirken, öğretmenler ders içi etkinliklerinde bilim merkezinden yararlanabilirler. Bilim merkezlerinde 
kazanımlara hitap eden etkinlik yelpazesi genişletilebilir. Etkinlikler daha çok kazanıma hitap edebilir veya kazanımları 
karşılayacak etkinlik sayısı artırılabilir. Ayrıca etkinlikler hitap ettiği okul kademesi açısından bakılıp sınırlandırma durumu 
göz önünde bulundurulduğunda, uygulama yapılan etkinliklerde her öğrenme düzeyinin faydalanacağı bir kazanım 
görülmesi mümkün olabilir. 

 
Anahtar Kavramlar: Öğretim Programı, Fizik Müfredatı, Bilim Merkezi 
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Yazılı materyaller öğretmenin en büyük yardımcısıdır. Dersin anlatımı, laboratuvar aktiviteleri ve sınıf içinde 

yapılan tartışmalar daha çok yazılı materyallerin içeriğine göre olur. Ders kitabı en çok kullanılan yazılı materyaldir ve 
sadece öğrencilerin neyi nasıl öğrendiklerini değil, aynı zamanda öğretmenin neyi nasıl öğrettiğini de etkiler. 
Araştırmalar öğretmenlerin çoğuna göre ders kitabının tek kaynak olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerle eğitim 
sistemindeki gelişmeler ve yeni öğretme, öğrenme ve ölçme yaklaşımları ders kitabına yansıtılmalıdır. Bu araştırmada 
fizik öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanan ve 9-12. sınıf fizik derslerinde okutulan ders 
kitaplarının çeşitli kategorilere göre etkinliğini incelemeleri ve değerlendirmeleri amaçlamıştır. Araştırmaya bir devlet 
üniversitesinin son sınıfında öğrenim gören 33 fizik öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları Ders Kitabı 
Değerlendirme Ölçeğini (Ogan-Bekiroğlu, 2007) kullanarak farklı yayınevine ait 14 fizik ders kitabını incelemişlerdir. 
Ölçek yedi kategori altında toplanan altı seçenekli Likert tipinde toplam 131 maddeden oluşmaktadır. Bu kategoriler 
fiziksel özellikler, içerik, anlatım ve dil, etkinlikler, öğretimsel destek, düzenleme ve görseller olarak sıralanmıştır. Her bir 
kategoriden alınan puanlara göre kitaplar kabul edilemez, zayıf, yeterli, iyi veya çok iyi olarak derecelendirilmiştir. Bu 
şekilde her bir ders kitabı iki veya üç öğretmen adayı tarafından nicel ve nitel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan 
çalışmada ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa güvenirlik kat sayısı hesaplanmış ve yüksek bir değer bulunmuştur (α = 
0.89). 

Araştırmanın bulgularına göre fizik ders kitaplarının incelenen tüm kategorilerde en az yeterli seviyede olduğu 
belirlenmiştir. Bazı kitaplar daha yüksek seviyededir. Ders kitapları (%63) fiziksel özellik kategorisine göre yeterli olarak 
değerlendirilmiştir. Bu kategori kitabın kapağı, basımı gibi özellikleri içerir. Kitapların basım tekniği, kağıt rengi, kalitesi, 
yazı boyutu, dayanıklılığı gibi fiziksel özelliklerinin uygun olduğu belirlenmiştir. İçerik kategorisi ders kitaplarının 
%50’sinde zayıf ve %43’ünde yeterli seviyede değerlendirilmiştir. İçerik kategoriside içeriğin aşamalı sunumu ve 
öğrenmeyi kolaylaştıran bölümler yer alır. Kitaplardaki bilimsel bilmeceler, bulmacalar, benzetimler, kavram 
karikatürleri, bilim insanlarının görüşleri, deneyler, projeler gibi bir çok içerikte eksiklikler bulunmuştur. Ders kitapları 
(%62) anlatım ve dil yönünden iyi seviyede değerlendirilmiştir. Bu kategoride anlatımın yapısı, akıcılığı ve yoğunluğu ve 
dilin kullanımı gibi özellikleri yer almaktadır. Bu durum kitaplardaki metin yapısı, anlatım düzeyi ve yalınlığı, kavramsal 
yoğunluk ve dilbilgisi özelliklerinin genellikle iyi seviyede olduğunu ifade etmektedir. İncelenen ders kitaplarının (%81) 
etkinlikler kategorisinde seviyesi çok iyi düzeydedir. Bu kategori deneyler ve projelerden oluşmuştur. Ancak projeleri 
inceleyen maddelerin kitaplarda geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Fizik kitapları (%68) öğretimsel destek 
kategorisinde zayıf seviyede çıkmıştır. Bu kategori ünite, ders amacı ve etkinlik sırası, öğrenci görüşleri ve öğrencileri bu 
konuda yönlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Kitapların ünite ve ders amaçlarının belirtilmesi, öğrenci görüşlerinin 
dikkate alınması, bilimsel görüşleri geliştirme, yönlendirme ve değerlendirme özelliklerinde eksikler belirlenmiştir. Ders 
kitapları (%76) genellikle düzenleme kategorisinde zayıf seviyede değerlendirilmiştir. Bu kategoride kısaltma listesi, 
ayrıntılı içindekiler çizelgesi, kaynakça gibi bölümler yer alır. Kitapların öğrenci çalışma kılavuzu, önsöz, renklerin 
uygunluğu, birim simgeleri listesi, problemlerin yanıtları ve matematik bilgileri özelliklerinde eksikler olduğu 
belirlenmiştir. Her sınıf seviyesindeki ders kitapları görseller (%67) kategorisinde iyi seviyede bulunmuştur. Bu 
kategoride kitaptaki görsellerin özellikleri (renk, anlaşılabilirlik, netlik, büyüklük oranları vb.) belirlenmiştir. Kitaplardaki 
netlik, renkli ve anlaşılır olma, öğrenmeyi kolaylaştırma, konuyla ilgililik ve açıklayıcı yazıların doğru ve yeterli olması gibi 
özellikler genellikle iyi seviyededir. Fizik kitaplarının genel olarak fiziksel özellikler, etkinlikler, anlatım ve dil ve görseller 
kategorilerinde daha üst seviyede, içerik, düzenleme ve öğretimsel destek kategorilerinde daha zayıf seviyede olduğu 
belirlenmiştir. Literatürde 9. sınıf fizik ders kitabı bilimsel içerik, eğitsel tasarım, dil ve anlatım yönlerinden incelemiş 
fakat etkinlikler, öğretimsel destek ve görseller kategorileri eksik kalmış, benzer şekilde 9. sınıf fizik kitabındaki örnekler, 
istenilen araştırmalar, ödevler, vb. etkinlikler eleştirilmiş, içerik, anlatım ve dil gibi kategorileri yine eksik kalmıştır 
(Demir, Maskan, Çevik & Baran, 2009; Ünsal ve Güneş, 2004). Fizik kitaplarının içerik, düzenleme ve öğretimsel destek 
bölümlerinin ayrıntılı ve öğretim programlarına uygun hazırlanması, kavram karikatürleri, kavram haritaları gibi 
öğrenmeyi kolaylaştıran, görselleştiren araçlar içermesi ve sınıf seviyesine uygun, öğrencilerin dikkatini sürekli tutacak 
etkinliklere yer vermesi önerilmektedir. Öğretmen adayları, öğretim programlarının ve ders kitaplarının uygulayıcısı 
olacağından etkili bir ders kitabının kriterlerini bilmelidirler. Araştırmadaki ayrıntılı ölçek ders kitabı yazarlarına iyi bir 
kılavuz niteliğindedir ve farklı ders kitapları ve sınıf düzeyleriyle yapılacak araştırmalarda kullanılabilir. 

Anahtar Kavramlar: Fizik ders kitabı, kitap inceleme, Ders Kitabı Değerlendirme Ölçeği 
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Teknolojik araçların fizik öğretimi ve öğrenimine entegrasyonu, fen sınıflarında reform hedeflerinin hayata geçirilmesini 
kolaylaştırabilir. Grafik hesap makineleri ve mikro-bilgisayarlar gibi veri toplama amacıyla kullanılan teknolojik araçlar 
sorgulama yoluyla öğrencilere bilimin ve bilimsel bilginin doğasını anlama fırsatı sunmaktadır (Reid-Griffin, 2002). Diğer 
taraftan bu araçlar öğrencilerin 21. yy becerilerinin geliştirilmesi için STEM eğitiminde de önemli bir rol oynamaktadır 
(Wong ve ark, 2020). Mikro-bilgisayar Tabanlı Laboratuvar (MBL ) arayüz cihazı (Labquest), problar ve sensörlerden 
oluşan bir teknolojik araçtır. MBL, anında gerçek zamanlı veri toplamaya izin vermekte ve toplanan verilerin grafiksel 
temsillerini sağlamaktadır. Öğrenciler bu grafikler yardımıyla derinlemesine sorgulama yapmakta ve mühendislik tasarım 
sürecine dahil olmaktadır. Mikro-bilgisayar Tabanlı Laboratuvarın fizik öğretimindeki en güçlü yanı ise eş zamanlı veri 
toplamaya ve toplanan verinin analiz edilmesine imkan sunmasıdır. Gerçekleştirilen araştırmalarda, öğrencilerin fizik 
derslerinde kavramları anlamada zorlandıkları ve Fizik dersini genel anlamda zor buldukları görülmektedir (Angell, 
Guttersrud, Henriksen ve Isnes, 2004; Ornek, Robinson ve Haugan, 2008 ). Bu zorlukların üstesinden gelinebilmesi için 
güncel fizik öğretim programlarına gerekli teknolojilerin etkin bir şekilde entegre edilmesi gerekmektedir. Ancak bu 
iyileştirmeler yapılmadan önce öğrencilerin görüşlerinin de alınmasının son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 
sebeple çalışmanın amacı, öğrencilerin Mikro-Bilgisayar Tabanlı Laboratuvar teknolojisi kullanımı hakkındaki görüşlerini 
belirlemektir. Bu görüşler neticesinde MBL teknolojisinin entegrasyonunun daha etkili ve faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 
Bu araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin beraber kullanıldığı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Bu 
desendeki amaç, hem nicel hem nitel yöntemlerin avantajlarını kullanarak öğrencilerin düşüncelerini / görüşlerini daha 
detaylı ve kapsamlı belirlemektir (Mills ve Gay, 2016). Çalışmanın katılımcılarını, 2021-2022 öğretim yılında İstanbul’da 
özel bir lisede 11. sınıfta öğrenim gören 49 kişi oluşturmaktadır. Öğrencilerin daha önceden MBL kullanımı hakkında 
tecrübeleri bulunmamaktadır. Bu sebeple öncelikle öğrencilerin MBL kullanımını öğrendiklerinden, sensörlerin 
bağlantılarını yapabildiklerinden ve grafik oluşturabildiklerinden emin olduktan sonra çalışmaya başlanmıştır. 
Araştırmacıların her ikisi de tüm süreci fizik laboratuvar derslerinde beraber yürütmüştür. Araştırma Dinamik ünitesinde 
3 hafta sürmüş olup araştırma boyunca her iki araştırmacı tüm öğretimi planlamış, öğrencilere rehberlik etmiş ve açık- 
sorgulamalı öğretim modeli ilkelerini takip ederek etkinlik kağıtları hazırlamıştır. Laboratuvar etkinlikleri sırasında 
öğrenciler gruplar halinde çalışmışlardır. Öğrenciler, MBL teknolojisinin bir parçası olarak hareket detektörünü ve kuvvet 
sensörünü kullanmışlardır. 3 hafta sonunda yapılan MBL etkinlikleri sonunda öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Bu 
görüşlerin belirlenmesi için Erdem ve Uzal (2018) tarafından geliştirilen “Teknolojinin Fizik Eğitiminde Kullanılımına 
Yönelik Öğrenci Görüş Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 14 maddeden oluşan 5’li likert tipindedir. Ölçekte yer alan maddelerin 
faktörleri 0.482 ile 0.820 arasında değişmektedir. Aynı zamanda ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach Alpha katsayıları 
hesaplanmış ve birinci alt boyut için 0.86; ikinci alt boyut için 0.78 bulunmuştur. Tüm ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık 
katsayısı ise 0.89’dur. 
Araştırmada katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde hem nicel hem de nitel analize uygun teknikler kullanılmıştır. 
Katılımcı sayısının 30’dan büyük olması sebebiyle nicel verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek için 
Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde normal dağılım göstermesi sebebiyle tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Öğrenciler MBL kullanımının hem avantajlı taraflarını hem de dezavantajlarını fark 
ettiklerini belirten görüşlerde bulunmuştur. Öğrenciler en zorlandıkları noktanın küçük ekranda grafik okuma olduğunu 
belirtmiş ve özellikle ivme- zaman grafiklerinin fizik dersindeki grafiklere göre daha karışık olduğunu vurgulamıştır. 

 
Anahtar Kavramlar: Mikro-bilgisayar Tabanlı Laboratuvar, Grafik Okuma, Fizik Eğitimi 
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1Süleyman Demirel Üniversitesi 

Fizik, içerisinde yer alan soyut kavramların yoğunluğu gerekçesiyle öğrenciler tarafından genellikle zor olarak 
nitelendirilen derslerden biridir. Küresel salgın döneminde eğitimde zorunlu olarak acil uzaktan öğretime geçilmesi, 
etkileşim ve iletişimin göreceli olarak daha fazla olabildiği yüz yüze öğrenme ortamlarında bile öğrenme güçlüğü 
yaşanılan bu ders için yeni bir süreci de beraberinde getirmiştir. Uluslararası alan yazın incelendiğinde fizik 
öğretmenlerinin bu konuda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarının tespit edildiği görülmektedir. Ancak bu 
araştırmaların büyük bölümünde genellikle sorunların tespitine odaklanıldığı ve lise, lisans öğrencilerinin bakış açıları 
bağlamında değerlendirmeler yapıldığı söylenebilir. Ülkemiz bağlamında ise doğrudan fizik alanında ve fizik öğretmenleri 
ile gerçekleştirilen, uzaktan fizik öğretiminde karşılaşılan sorunlara ve hizmet içi eğitime odaklanan araştırma yok 
denecek kadar azdır. Bu araştırma, alan yazındaki bu önemli boşluk dikkate alınarak planlanmış ve bireylerin 
deneyimlerini yorumlama ve anlamlandırma biçimlerinin ortaya çıkarılması amacı bağlamında nitel paradigma esas 
alınarak yürütülmüştür. Söz konusu amaç uyarınca fizik öğretmenlerinin küresel salgın döneminde zorunlu olarak 
gerçekleştirdikleri uzaktan öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ve bu sorunlar temelinde uzaktan fizik öğretimi ile 
ilgili hizmet içi eğitim ihtiyacına yönelik görüşlerine odaklanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada “Fizik öğretmenlerinin 
uzaktan öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?” ve “Fizik öğretmenlerinin uzaktan fizik öğretimine yönelik 
hizmet içi eğitim ilişkin görüşleri nasıldır?” sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, kartopu örnekleme 
yöntemi ile gönüllülük esasına göre belirlenmiş ve 10’u kadın, 20’si erkek olmak üzere farklı kıdem yıllarında (6 farklı 
kategori) mesleki tecrübeye sahip toplam 30 fizik öğretmeninden oluşturulmuştur. Katılımcıların 12’si özel kurum ve 
kolejlerde, 18’i ise Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki 
Teknik Anadolu Liselerinde görev yapmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş bir görüşme 
formu yardımıyla toplanmıştır. İki fizik öğretmeni ile yapılan pilot uygulama sonrasında son hali verilerek araştırma için 
hazır hale getirilen formda "Kişisel Bilgiler", "Uzaktan Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar" ve "Uzaktan Fizik 
Öğretimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı" alt başlıklarında toplam 22 soru yer almıştır. Söz konusu formda, 
sorgulanan değişkenin doğasına bağlı olarak; “Temel Bilgisayar Beceri Düzeyiniz: Düşük-Orta-İyi-Çok İyi” ve “Diğerleri ile 
karşılaştırdığınızda; uzaktan öğretimde daha çok zorlandığınız ünite/konu oldu mu? Uzaktan fizik öğretiminin 
dezavantajlı olduğunu düşündüğünüz durumlar var mı? Açıklayınız” şeklinde örneklendirilebilecek farklı soru türlerine 
yer verilmiştir. Veri toplama sürecinin ilk aşamasında görüşme formunda yer alan sorular katılımcılara çevrim içi 
uygulama yoluyla yöneltilmiş ve alınan ilk cevaplar araştırmacılar tarafından bir sonraki aşamada katılımcıların cevapları 
bağlamında yapılacak ikinci görüşmeye hazırlık için ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ek açıklama ihtiyacı gerektiren, 
yeterli açıklığa sahip olmayan veya çelişkili algılanan cevaplar için ilgili katılımcılarla ikinci bir görüşme gerçekleştirilmiş 
ve bu ikinci tur görüşmenin akabinde son şeklini alan verilerin içerik analizi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlar fizik 
öğretmenlerinin uzaktan öğretim sürecinde teknoloji, öğrenci, öğretmen, kurum ve dersin içeriği bağlamlarında bazı 
sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, söz konusu sorunlar kapsamında özellikle öğrencilerin ilgi ve isteklerindeki düşüş ile 
manyetizma gibi konuların öğretiminde yaşanan zorlukların ön plana çıktığını göstermiştir. Katılımcılar, karşılaştıkları 
sorunların çözümüne ilişkin girişimde bulunma hususunda farklı beyanlarda bulunmakla birlikte çoğunlukla mevcut 
koşulları kabullenerek öğretim uygulamalarını sürdürdüklerini ifade etmişlerdir. Uzaktan fizik öğretimine yönelik hizmet 
içi eğitim ihtiyacı bağlamında ise fizik ve bilişim alanında nitelikli bilgiye sahip eğitmenlerce verilen, uygulama ağırlıklı, 
sürece yayılmış, süreçte ve sonrasında uzman desteğinin devam ettiği, teknolojik uygulamaların tanıtıldığı, materyal ve 
içerik hazırlama becerilerini destekleyen programların tasarlanması yönünde görüşler öne sürmüşlerdir. 

 
Anahtar Kavramlar: Küresel Salgın, Acil Uzaktan Fizik Öğretimi, Hizmet İçi Eğitim 
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İnsanların evreni anlamaları için bilmeleri gereken bir bilim dalı olan astronomi, ilköğretimde en çok ilgi 
çeken konular arasında yer almaktadır. Bilinmeyene olan merak astronomi konularının ilgi odağı olmasını 
sağlamıştır. Astronomi gözlemlerinin araç gereçlerle yapılması ve belli ölçülerde uzmanlık gerektirmesi öğrenciler 
için astronomi gözlemlerini oldukça ilgi çekici hale getirmektedir. Ülkemizde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, 
fen bilimleri ve yer bilimlerini kapsayan derslerdeki belli kazanımlar çerçevesinde astronomi kavramları 
öğretilmektedir. Ancak, araç gereçlerin ve öğretim materyallerinin sayıca ve çeşit olarak az olması ya da hiç 
olmaması, astronomi kavramlarının öğretimindeki en önemli engellerden biri olarak kabul edilebilir. Astronomi 
ve uzayla ilgilenen öğrenciler için, astronomiye yönelik ilgilerini artırma ve geleceğe dönük olumlu tutum 
geliştirmelerine yardımcı olma amaçlı bilim kampları ve şenliklerin yapılması önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu kapsamda, TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında 
desteklenen “Teleskoplar Elimizde İstikbal Göklerde” projesinde, Burdur ilinde köy okullarındaki astronomiye ilgi 
duyan öğrencilerin, uzman eğitmen ve proje personeli önderliğinde etkinlikler, gözlemler ve teknoloji desteği ile 
astronomi biliminin felsefe, tarih, matematik ve fen bilimleri boyutunda gelişim süreçlerini fark etmelerini 
sağlamak, araştırma-sorgulama isteklerini teşvik etmek ve bilgiyi görselleştirmelerini sağlamak amacıyla doğa 
eğitimi verilmiştir. Projede, öğrencilerin temel astronomi konularındaki kavramsal anlamalarını geliştirmek için 
öğretim programlarında yer alan etkinliklerden farklı olarak; öğrencilere eğlenceli gelecek okul dışı öğrenmelerini 
destekleyen birçok aktiviteyi yapmalarına olanak sağlamak hedeflenmiştir. Bu kapsamda proje çalışması 
sürecinde yürütülen bu çalışmanın amacı proje etkinliklerine katılan öğrencilerin etkinlikler öncesi ve sonrasında 
tespit edilen temel astronomi kavram yanılgılarındaki ve kavramsal anlama puanlarındaki değişimin 
incelenmesidir. Veri toplama aracı olarak, “Temel Astronomi Kavramları - Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi“ 
öğrencilerin eğitimler öncesi ve sonrası kavram yanılgılarının ölçülmesi için; köy ortaokullarından 29 öğrenciye, 
tek grup, ön test-son test kontrol grupsuz olarak uygulanmıştır. Yapılan etkinlikler öncesinde öğrencilerin 
kavramsal anlama puan ortalamaları 10,46; sonrasında ise 14,67’dir. Öğrencilerin etkinlikler öncesinde sahip 
oldukları, “Güneş, diğer yıldızlardan gelen ışınları yansıtmaktadır”, “Kayan bir yıldız bir yıldızın yer 
değiştirmesidir”, “Kayan bir yıldız görünür bir kuyruklu yıldızdır”, “Gezegenler ışık kaynağı olmadığı için 
görülemezler.”, “Güneş en büyük gök cismidir.”, “Galaksiler, Güneş’ten küçük kuyruklu yıldızlardan büyüktür”, 
“Yıldızların Güneş’ten uzaklıkları farklı olduğu için aldıkları ışık miktarı da farklıdır.”, “İç gezegenlerin sıralaması 
Merkür, Venüs, Dünya ve Mars’tır” kavram yanılgıları etkinlikler sonrasında giderildiği tespit edilmiştir. Etkinlikler 
süresince giderilemeyen; “Işık yılı bir zaman birimidir.”, “Evren tüm gökcisimlerini saran büyük bir boşluktur.”, 
“Galaksiler de evrendeki gökcisimlerini kapsar.”, “Yıldızlar Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtırlar.”, “Meteor ve 
Göktaşı Dünyaya düşen taşlardır.” kavram yanılgılarıdır. Öğrencilerin bir aşamada verdikleri hatalı cevapların 
kavram yanılgısı olamayacağı, kavram yanılgılarının aşamalı tespitinin önemini artırmaktadır. Öğrencilerin kavram 
yanılgılarının giderilmesinde sadece onun farkına varmak ve doğrusunu söylemek etkili olmayacaktır. Yürütülen 
projede bir hafta boyunca günde yaklaşık 10 saati bulan farklı beceri ve ilgilere yönelik etkinliklerde, öğrencilerin 
bilimsel bilgiyi görsellerle, etkileşimli uygulamalarla öğrenmelerinin bilimsel olguları fark ederek merak 
duygularını, sorgulama ve öğrenme isteklerini artırdığı söylenebilir. Bu doğrultuda öğrencilerdeki kavram 
yanılgılarının büyük oranda giderildiği ve kavramsal anlama puanlarının arttığı tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kavramlar: Doğa eğitimi, astronomi, kavram yanılgıları, okul dışı eğitim 

 
Not: Bu çalışma TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında, 121B840 proje 
numarasıyla desteklenen “Teleskoplar Elimizde İstikbal Göklerde” projesinde elde edilen verileri içermektedir. 
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Günümüzde STEM eğitimi, içinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerini sağlayabilmek, problemlerini çözebilmek, bu 
problemlere yenilikler üretebilmek için fazlasıyla önem taşımaktadır. STEM eğitiminin bir parçası da sanal 
laboratuvarlardır. Sanal laboratuvar etkinlikleri öğrencilerde merak uyandıran, onları fizik dersine motive eden 
simülasyonları kapsamaktadır. Bu simülasyonlar kavramsal öğrenmeyi arttırdığından öğrencilerin akademik başarısında 
da olumlu etkiler göstermektedir (Arvind ve Heard, 2010; Bogusevschi vd. 2020). Simülasyonların öğrencilerin fizik 
konularını kavramaya ilişkin sorunlarını gideren ve anlamayı kolaylaştıran bir öğretim aracı olduğu da belirtilmektedir 
(Jimoyiannis ve Komis 2001). Bu araçlar aynı zamanda öğrencilerin 21. yy becerilerinin geliştirilmesi için STEM eğitiminde 
de önemli bir rol oynamaktadır (Wong ve ark, 2020). Diğer taraftan, ilgili literatür incelendiğinde öğrenciler tarafından 
genellikle fizik dersinin zor bir ders olarak algılandığı görülmektedir. Özellikle de fizik öğretimi geleneksel yöntem ile 
birleştiğinde bu durum daha da zorlaşmakta ve anlamlı öğrenmenin hedeflerine ulaşmada sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Günümüzde duyarak, görerek, yaparak ya da yaşayarak edinilen bilgilerin kalıcı olduğu bilimsel olarak bir gerçeklik 
oluşturmaktadır. Özellikle bilgisayar gibi çoklu gösterimleri sunan, resim gösteren, animasyon oynatan, video izlettiren, 
simülasyon programları ile öğrenenlere düşündüklerini test edebilme imkânı sunan görsel cihazlar bu anlamda önemli 
bir boşluğu doldurmaktadır (Kaya,2005). Öğrencilerin fizik dersindeki öğrenmelerini anlamlandırmak ve kalıcı hale 
getirmek, soyut kavramların zihinlerinde oluşumunu kolaylaştırmak, günlük olaylar da dahil olmak üzere fiziksel olayları 
yorumlamak, motivasyonu arttırıp öğrencilerde gerekli güdülenmeyi sağlamak için simülasyon kullanımının 
yaygınlaştırılması gerekmektedir (Jimioyiannis ve Komis,2001). Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitime geçilmesiyle 
de fizik sanal laboratuvar etkinliklerinin kullanımı hız kazanmıştır. Bu sebeple çalışmanın amacı, sanal fizik laboratuvar 
etkinliklerinin öğrencilerin fizik laboratuvar tutumuna etkisini belirlemektir. Buradan çıkan sonuçlar neticesinde sanal 
laboratuvar etkinliklerinde iyileştirmeler yapılabilir ve öğrencilerin anlamlı öğrenmeye geçişlerinde kolaylık sağlanabilir. 

Araştırma, deneysel araştırma desenlerinden kontrol grupsuz tek grup öntest-son test şeklinde modellenmiştir. Bu 
araştırma deseninde uygulama öncesinde ön test, uygulama sonrasında son test uygulanır. İki test puanı arasındaki fark 
ise uygulamanın ne denli etkili olduğunu göstermektedir (Christensen, Jonhson ve Turner, 2015). Araştırmanın çalışma 
grubunu 2021-2022 öğretim yılında İstanbul’da bir özel okulda 10. sınıfta öğrenim gören 71 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak “ Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum” ölçeği kullanılmıştır. Fizik Laboratuvarına 
Yönelik Tutum ölçeği lise öğrencileri için Tanrıverdi ve Demirbaş (2012) tarafından geliştirilmiş olup ölçek 5’li Likert 
tipindedir. 27 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.90’dır. Uygulama Elektrik ünitesinde 3 
hafta sürmüş olup, sürecin başında ve sonunda öğrencilere Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum ölçeği uygulanmıştır. 
Araştırma boyunca her iki araştırmacı tüm öğretimi planlamış, öğrencilere rehberlik etmiş ve açık-sorgulamalı öğretim 
modeli ilkelerini takip ederek PHET ve interaktif Fizik Simülasyonları (oPhysics ) üzerinden etkinlik kağıtları hazırlamıştır. 
Laboratuvar etkinlikleri sırasında öğrenciler gruplar halinde çalışmışlardır. Kolmogorov Smirnov normallik analizi 
neticesinde verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin uygulama sonucunda fizik laboratuvar 
tutumlarında bir değişiklik olup olmadığına karar vermek için t testi ve MANOVA analizlerine bakılmıştır. Analizler devam 
ettiği için bulgular kısmı sunum esnasında paylaşılacaktır. Fizik öğretmenlerinin sanal laboratuvarlar üzerinden STEM 
temelli etkinliklerin hazırlanması gibi konularda bilinçlenmesi noktasında bu çalışmanın yol gösterici olacağı 
düşünülmektedir. Öğrenme topluluklarındaki bu tarz paylaşımların öğretmenlere yeni vizyon ve bakış açısı katacağına 
inanılmaktadır. 
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Günümüzde popüler olan eğitim yaklaşımlarından biri STEM eğitimidir. STEM eğitimi, yaşadığımız çağın gerekliliklerini 
sağlayabilmek, karşılaştığımız problemleri çözebilmek ve bu problemlere yenilikler üretebilmek için son derece 
önemlidir. STEM eğitimi yeni nesil bilim insanı yetiştirmek için fen bilimleri, matematik, mühendislik gibi alanlarda 
birtakım değişiklikleri ve bu alanların teknoloji ile bütünleştirilmesini amaçlamaktadır. Sanal laboratuvarlar olarak 
kullanılan simülasyonlar da STEM eğitiminin bu anlamda bir parçası olarak düşünülebilir. Simülasyonlar kavramsal 
öğrenmeyi arttırdığından öğrencilerin akademik başarısında da olumlu etkiler göstermektedir (Arvind ve Heard, 2010; 
Bogusevschi vd. 2020). Simülasyonların öğrencilerin fizik konularını kavramaya ilişkin sorunlarını gideren ve anlamayı 
kolaylaştıran bir öğretim aracı olduğu görülmektedir (Jimoyiannis ve Komis 2001). Uluslararası Bakalorya programı, 
STEM eğitiminin amaçlarına hizmet eden bir program olarak düşünülebilir. Çünkü bu programın misyonu sorgulayan, 
üreten, belli konularda farkındalığı olan, problem çözen, uluslararası saygı ve anlayış ile barışçıl dünya bireyleri 
yetiştirmektir (The International Baccalaureate, 2014).Bu nedenle bu program içerisinde STEM temelli sanal laboratuvar 
etkinliklerinin düzenlenmesinin program sürecini iyi şekilde besleyeceği düşünülmektedir. Diğer taraftan, ilgili literatür 
incelendiğinde öğrencilerin fizik dersini zor bir ders olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Fizik öğretimi geleneksel yöntem ile 
birleştiğinde bu durum daha da karmaşıklaşmakta ve anlamlı öğrenmenin hedeflerine ulaşmada sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Özellikle bilgisayar gibi çoklu gösterimleri sunan, animasyon oynatan, video izlettiren, simülasyon 
programları ile öğrenenlere düşündüklerini test edebilme imkânı sunan görsel cihazlar bu anlamda önemli bir boşluğu 
doldurmaktadır (Kaya,2005). Öğrencilerin fizik dersindeki öğrenmelerini anlamlandırmak ve kalıcı hale getirmek, soyut 
kavramların zihinlerinde oluşumunu kolaylaştırmak, günlük olaylar da dahil olmak üzere fiziksel olayları yorumlamak, 
motivasyonu arttırıp öğrencilerde gerekli güdülenmeyi sağlamak için simülasyon kullanımının yaygınlaştırılması 
gerekmektedir (Jimioyiannis ve Komis,2001). Bu sebeple çalışmanın amacı, sanal fizik laboratuvar etkinliklerinin 
uluslararası bakalorya programındaki öğrencilerin fizik laboratuvar tutumuna etkisini belirlemektir. Buradan çıkan 
sonuçlar neticesinde STEM temelli sanal laboratuvar etkinliklerinde düzenlemeler yapılabilir ve öğrencilerin 
derinlemesine bilimsel sorgulama yapabilmesi için yol haritaları oluşturulabilir. 

Araştırma, deneysel araştırma desenlerinden tek grup öntest-son test şeklinde modellenmiştir. Bu araştırma deseninde 
uygulama öncesinde ön test, uygulama sonrasında son test uygulanır. Uygulamanın ne derece anlamlı olduğunu anlamak 
için iki test puanı arasındaki farka bakılmaktadır (Christensen, Jonhson ve Turner, 2015). Araştırmanın örneklemini 2021-
2022 öğretim yılında İstanbul’da bir özel okulda 9. sınıfta öğrenim gören 54 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak “ Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum” ölçeği kullanılmıştır. Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum 
ölçeği lise öğrencileri için Tanrıverdi ve Demirbaş (2012) tarafından geliştirilmiş olup ölçek 5’li Likert tipindedir. 27 
maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.90’dır. Uygulama Madde ve Özellikleri ile Hareket 
ünitesinde 3 hafta sürmüştür. Çalışmanın başında ve sonunda öğrencilere Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum ölçeği 
uygulanmıştır. Araştırma boyunca her iki araştırmacı tüm öğretimi planlamış, öğrencilere rehberlik etmiş ve açık- 
sorgulamalı öğretim modeli ilkelerini takip etmiş ve STEM temelli sanal laboratuvar etkinlik kağıtları hazırlamıştır. 
Laboratuvar etkinlikleri sırasında öğrenciler gruplar halinde çalışmışlardır. Kolmogorov Smirnov normallik analizi 
neticesinde verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin uygulama sonucunda fizik laboratuvar 
tutumlarında bir değişiklik olup olmadığına karar vermek için t testi analizlerine bakılmıştır. Analizler halen devam ettiği 
için bulgular kısmı sunum esnasında paylaşılacaktır. 
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Öğrenen yeni bir kavram ile karşılaştığında ve gerekli ön bilgileri mevcut olmadığında oluşturulacak kavramsal 
yapı, gelecekteki öğrenme sürecini önemli ölçüde şekillendirmektedir. Literatür incelendiğinde sıvılarda basınç konusu 
da fen bilimleri dersi kapsamında öğrenme zorluğu potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Sıvılarda basınç 
konusunda (derinliğin basınca etkisi) basılı kaynaklar (ders/yardımcı ders kitapları) incelendiğinde yaygın bir hatanın 
olduğu tespit edilmiştir. Ders kitapları genellikle sıvının yatayda aldığı mesafenin sadece çıkış hızına değil, yatayda bir 
yüzeye ulaşana kadar uçuş süresine de bağlı olduğunu görmezden gelmektedir. Ayrıca bu deneyler ile sıvı basıncının 
derinliğe bağımlılığı arasında ortaya konulan bağıntılar hem kelimelerde hem de çizimlerde çoğu zaman hatalı 
açıklamalara yol açmaktadır. Bu hatalar, bir ders kitabından diğerine kopyalanarak uzun zaman dilimlerinde tekrarlanıyor 
gibi görünmektedir. Buradaki hata, deneyin sonucunu etkileyen birden fazla değişkenin yanlış sadeleştirilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Ders kitaplarında yer alan bu deneylerin öğrencilerde bir kavram yanılgısı oluşturduğu 
öngörüsünden yola çıkarak fen bilgisi öğretmen adayları ile bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Literatür incelendiğinde birçok kavram yanılgısı giderme yöntem ve tekniklerinin olduğu görülmüştür. Tahmin- 
Gözlem-Açıklama (TGA) yönteminin de kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesine olumlu etkilerinden 
bahsedilen bir yöntem olduğu görülmektedir. Günümüzde bilimsel bilginin sürekli artması ve teknolojinin sürekli 
gelişmesi ile “insanlara bilgi daha iyi nasıl öğretilir” sorusu sürekli gündemde olmuştur. Son yıllarda bu sorun 
animasyonlar sayesinde giderilmekle beraber, animasyonlara duyulan gereksinim de her geçen gün artmaktadır. 
Dolayısıyla çalışmada 3D animasyonlarla desteklenmiş bir artırılmış gerçeklik teknolojisi ile zenginleştirilmiş TGA 
yönteminin uygulama sürecinin; ilk olarak, öğrenciye konuyla ilgili ön öğrenmelerini etkinleştirebileceği bir tahmin 
aşamasından oluştuğu görülmektedir. Ardından öğrenci düzeyine uygun gözlemlerle konunun akla yatkın ve anlaşılır 
hale gelmesini sağlayan gözlem aşaması ve öğrencinin tahmini ile gözlemi arasındaki farkı bulup bilişsel çelişki 
yaşamasıyla, konuya ilişkin bir genelleme yapmasına olanak veren açıklama aşamasını sunmaktadır. Dolayısıyla bu 
araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının sıvıların basıncı konusundaki kavram yanılgılarını TGA yöntemi ile gidermek 
amaçlanmaktadır. 

Araştırmada amaca uygun olduğu düşünülen nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 
Durum çalışması; araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu içeren veri toplama araçları 
(gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, dokümanlar, raporlar) ile derinlemesine incelediği, durumların ve duruma bağlı 
temaların tanımlandığı bir araştırma yaklaşımıdır. 

Araştırmanın örneklemini İç Anadolu bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesindeki eğitim fakültesi fen bilgisi 
öğretmenliği programında birinci sınıfta öğrenim gören 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 
adaylar tarafından doldurulan TGA etkinlikleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise doküman analizi ile veriler elde 
edilmiştir. Betimsel analizde elde edilen veriler belirlenmiş olan temalara göre özetlenmekte ve yorumlanmaktadır. 
Ayrıca verilerin dikkat çekici bir şekilde yansıtılması amacıyla doğrudan alıntılara yer verilerek veriler desteklenmiştir. 
Ayrıca çalışmanın sonunda odak grup görüşmesi ile öğretmen adaylarının TGA etkinliğine yönelik görüşleri belirlenmiştir. 
Görüşme formundan elde edilen veriler, nitel verilerin analizinde kullanılan içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen TGA etkinliğinin ilk aşamasında adaylara elektronik çalışma yaprağı 
dağıtılarak verilen genelleme ile ilgili tahminde bulunmaları istenir. Ardından karekod okutularak tahminleri ile birinci 
3D animasyon içeriğinin örtüşüp örtüşmediği test edilir. İkinci aşamada ise araştırmacılar tarafından hazırlanan etkinlik- 
1, laboratuvar ortamında öğrencilere yaptırılarak öğretmen adaylarını gözlem yapmaları ve veri kaydetmeleri sağlanır. 
Ardından adaylara etkinlik-2, laboratuvar ortamında yaptırılarak adayların gözlem yapıp veri kaydetmeleri istedir. 
Ardından sonuca varalım bölümündeki sorular cevaplandırılarak bir sonuca varılır. Yapılan iki etkinliğin bulguları 
tartışılarak nihai bir sonuç yazılır. Yazılan bu sonuç ikinci karekod okutularak izlenen 3D animasyon içeriği karşılaştırılarak 
kalıcı öğrenme gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Sonuç olarak sıvılarda basınç-derinlik ilişkisi için planlanan TGA etkinliğine bağlı olarak öğretmen adayları 
tahminleri ile gözlemleri arasındaki çelişkiyi tartışarak gidermişlerdir. Bu doğrultuda silindirik bir şişenin yan yüzeyinden 
açılan küçük bir delikten yatay atış şeklinde hareket eden akışkanın aldığı yol üzerinden sıvı basıncında derinlik 
bağlamının kurulmasının kavramsal değişimi önemli ölçüde sağladığı söylenebilir. 
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Ders kitaplarının analizi fizik eğitiminde önemli araştırma alanlarından biridir. Ders kitaplarındaki görsellerin, 
metinlerin ve genel yapının analiz edildiği farklı araştırmalar alan yazında mevcuttur. Bu araştırma kapsamında 
üzerinde durulacak nokta ise ders kitaplarındaki metinlerin analizidir. Bu analizler geleneksel olarak nitel araştırma 
deseninde kodlama yapılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. Fakat makine öğrenimi ve doğal dil işleme süreçleri 
alanında son yıllardaki gelişmelerle birlikte bilgisayar ortamında otomatik metin analizlerinin yapıldığı çalışmalar 
bulunmaktadır. Bunların en bilinenleri sosyal medya paylaşımlarının sınıflandırılması, ürün ve filmlere ilişkin kullanıcı 
yorumlarındaki duyguların analizi, politik konuşmalar ve metinlerdeki anahtar kavramların ortaya konulması gibi 
çalışmalardır. Bu bağlamda araştırmanın amacı fizik ders kitaplarının analizinde bu algoritma ve yöntemlerin nasıl 
kullanılabileceğine ilişkin geleneksel kitap analizi yöntemlerinden farklı bir çerçeve sunmak ve araştırmacılara neler 
sağlayabileceğini örnek analizlerle tartışmaktır. 

Araştırmanın örneklemi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitabı olarak 
kabul edilmiş ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde yayınlanmış her sınıf düzeyi iki farklı ders kitabı olmak üzere toplam 
sekiz fizik ders kitabındaki metinlerden oluşmaktadır. Bilgisayar ortamında metin analizi çalışmalarının temelinde veri 
olarak kelime frekans listeleri kullanılmaktadır. Bu frekans listeleri metinlerdeki her bir kelimenin çekim eklerinden 
ayrılmış sadece kök hallerinden oluşmaktadır. İngilizce metinlerin kelime frekans listeleri yardımıyla analizini sağlayan 
farklı uygulamalar günümüzde mevcuttur. Doğal dil işleme alanında Türkçe metinlerin analizini mümkün kılan en 
önemli çalışmalardan biri Zemberek NLP (Natural Language Processing – Doğal Dil İşleme) projesidir. Projenin kaynak 
kodları, açık kaynak olarak kullanıcıların erişimine açıktır. Zemberek, Türkçe metinlerde sözcüklerin çekim eklerinden 
ayrıştırılmış kök hallerini elde etmeye olanak sağladığı gibi sözcüklerin isim, fiil, sıfat, bağlaç gibi öğelerine 
ayrıştırılmasını da sağlamaktadır. Fakat Java programlama dilinde yazılan Zemberek kullanıcılara yönelik bir arayüz 
sunmamaktadır. Zemberek projesi kullanılarak herhangi bir Türkçe metnin içerisindeki kelime frekanslarının Microsoft 
Excel veya csv (virgülle ayrılmış değer) formatında verebilen bir arayüz fen eğitimi araştırmalarında kullanılmak üzere 
yazar tarafından tasarlanmıştır. Ders kitaplarının nitel araştırma desenleri doğrultusunda yapılan kodlamalara atıfta 
bulunmak, fen ve özellikle fizik alanında otomatik kodlamalara olanak sunacak olması nedeniyle NKod adı verilen 
uygulama halen geliştirme aşamasındadır. Uygulama yardımıyla ders kitapları analizine farklı bir bakış açısı getirecek 
olan çalışmalar şu an itibariyle yürütülmektedir. Yürütülen çalışmalar Türk fizik ve fen eğitimi alanında yapılandırılması 
planlanan derlemin temellerini oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında Fizik ders kitaplarında kelime frekans listeleri 
ve Nkod uygulaması yardımıyla gerçekleştirilebilecek çalışmalardan iki örnek analiz sunulacaktır. 

İlk olarak iki farklı yayınevi tarafından hazırlanan 9.sınıf ders kitabındaki enerji ve 12.sınıf ders kitabındaki 
dairesel hareket üniteleri analiz edilmiştir. Kelime frekans listeleri normal dağılım göstermediği için parametrik 
olmayan ki-kare (𝜒𝜒𝜒𝜒2) ve log-likelihood (𝐺𝐺𝐺𝐺2) istatistiği yardımıyla aynı sınıf düzeyi iki ders kitabındaki farklılıkların analizi 
gerçekleştirilmiştir. İki kitap arasında istatistiksel olarak farklılaşan kelimeler analiz edildiğinde ders kitapların birinde 
enerji kaynaklarına ve yenilenebilir enerji üzerine odaklanıldığı diğer ders kitabında mekanik enerjinin ağırlık kazandığı 
ortaya konulmuştur. Dairesel hareket ünitesine ilişkin kelime frekans listelerinde istatistiksel olarak farklılaşan 
kelimeler incelendiğinde fizik öğretiminde model, sürat, hız gibi kavramlarla günlük hayata ilişkin öğeler iki kitap 
arasındaki fark olarak tartışılabilmiştir. 

Çalışma kapsamında ikinci örnek analiz, makine öğrenimi ve doğal dil işlemede konu modelleme (topic 
modeling) kullanılarak ders kitaplarının analizidir. Konu modelleme belge içerisindeki metinlerden yola çıkarak 
kategoriler elde edilmesi ve her kategoriyi karakterize eden anahtar kelimelerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu 
analiz yardımıyla ders kitapları belirtilen üniteler ile makine analizi yardımıyla elde edilen üniteler karşılaştırılmıştır. 
Böylece üniteler arasındaki ilişkiler, sarmal yapılar ve kitaplar arası farklılıklar ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmada 
farklı alanlarda başarı ile kullanılan otomatik metin analizlerinin fizik eğitimi araştırmalarında da kullanılmasının 
araştırmacıya derinlemesine bir analiz için sağlayacağı katkılar tartışılmaktadır. 
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Eğitim sisteminin, sadece tebeşirin kullanıldığı geleneksel öğretim yaklaşımlarından teknolojinin de 
etkisiyle öğrencilerin öğrenmelerinde aktif rol oynadığı yenilikçi öğretim yaklaşımlarına doğru bir değişim yaşadığı 
görülmektedir. Son yıllarda eğitim sistemine giren Öğretimde Evrensel Tasarım Modeli (ÖETM) de bu yenilikçi 
öğretim yaklaşımlarındandır. ÖETM, öğrencilerin en yüksek seviyede anlamlı ve kalıcı öğrenmeler 
gerçekleştirmeleri için eğitim ortamları ve öğretim materyallerindeki engellerin belirlenmesini ve ortadan 
kaldırılmasını hedefleyen bir modeldir (CAST, 2011; Spooner, Baker, Harris, Ahlgrim-Delzell ve Browder, 2007). 
Bu öğretim modeli, bütün öğrenciler için doğru olan tek bir öğretim yönteminin veya uygulamalarının olmadığını, 
bunun yerine öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek birden fazla yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu 
savunmaktadır (CAST, 2012). Bu kapsamda öğretmenler derslerinde ÖETM’yi uygularken, öğretilmesi hedeflenen 
içerikte, kullanılan materyallerde ve motivaston uygulamalarında çeşitlilik oluşturmaya çalışmaktadırlar (Şenel, 
Şenel ve Günaydın, 2019). Böylece tüm öğrencilerin dersin hedeflerine ulaşma durumlarını en üst seviyeye 
çıkarmış olurlar (Rose, Harbour, Johnston, Daley ve Abarbanell, 2006). Literatür incelendiğinde, ÖETM’ye yönelik 
yürütülen derslerdeki öğrenci başarılarının (Mathews, 2016; Yüzlü, 2017) ve derse karşı tutumlarının (Kortering, 
Terry, Mclannon ve Braziel, 2008) geleneksel öğretim yaklaşımlarına göre daha yüksek olduğu ön plana çıkmıştır. 
Ayrıca Katz (2013) ve Johnson-Harris (2014) yaptıkları çalışmalarda, ÖETM’yi kullandığı derslerinde öğrencilerin 
etkinliklere aktif katılımlarının ve sosyal ilişki düzeylerinin önemli derecede arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Rogers-
Shaw, Carr-Chellman ve Shoi (2017) de yaptıkları çalışmada Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerin 
eğitimlerinde ÖETM’nin önemli derecede başarılı olduğu sonucunu ortaya koymuşlardır. ÖETM’ye yönelik yapılan 
çalışmalar incelendiğinde, bu öğretim yaklaşımının engeli olan veya olmayan öğrenciler üzerinde birçok olumlu 
etkisi olmasının yanında öğretmenlerin bu öğretim yaklaşımını uygulama durumlarına yönelik bir sonuca 
rastlanmamıştır. Bu bağlamda ÖETM’ye yönelik yapılan akademik çalışmaların incelenmesinin bu konuda yeni 
çalışmalara başlayacak araştırmacılar için yol gösterici nitelikte olacağı söylenebilir. Bu çalışmada, ÖETM’ye 
yönelik son on yıldaki (2011-2021) akademik çalışmaların bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır. 
Çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak 2011-2021 yılları arasında yapılan makalelerin sosyal ağ 
analizini ortaya koymuş olması nedeniyle literatüre farklı bir katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın amacına ulaşmak için betimsel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırma 
yöntemi, mevcut bir veri setini daha anlamlı hale getirilerek başkaları tarafından kolayca anlaşılmasını 
sağlanmaktadır (Christensen, Johnson and Turner, 2014). Çalışma kapsamında, Web of Science (WoS) veri 
tabanına anahtar kelime olarak “Universal Desing for Learning” ifadesi yazılarak arama yapılmış ve 2011-2021 
yılları arası bu ifadeyi içeren 330 akademik çalışmaya ulaşılmış ve elde edilen bu çalışmalara bibliyometrik anliz 
uygulanmıştır. Bu analiz yaklaşımı öğrenmede evrensel tasarım modeline yönelik araştırmaların durumunu tespit 
etmek için kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz yaklaşımının kullanıldığı çalışmalar, belirli bir alandaki araştırmaların 
bazı özelliklerini ölçerek ve sonuçlarını değerlendirerek bu alanın genel görünümünü ve önde gelen araştırmaların 
analizini ortaya koymaktadır (Bjork, Offer and Soderberg, 2014). 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ÖETM’ye yönelik yapılan çalışmaların 2015 yılından sonra artışa 
geçtiği ön plana çıkmıştır. Ayrıca, fizik eğitiminde bu öğretim yaklaşımına yönelik çok az sayıda çalışmanın olduğu 
tespit edilmiştir. ÖETM’ye ilişkin en çok çalışmanın yayınlandığı dergi “International Journal of Inclusive 
Education” en çok atıf alan dergi ise “Remedial and Special Education” dır. Ayrıca, bu öğretim yaklaşımına yönelik 
yapılan çalışmalardan en çok atıf alan çalışma ise “A Reviev of Research on Universal Design Education Models” 
isimli makaledir. Bunların yanında çalışma kapsamında, ÖETM’ye yönelik yapılan çalışmaların genellikle İngilizce 
yazıldığı soncuna da varılmıştır. ÖETM konusunda yeni araştırma yapmak isteyenlerin Scopu ve ERIC gibi diğer 
önemli veri tabanlarında bu konuya yönelik yayınlanan çalışmaların bibliyometrik analizlerini yaparak literatüre 
yeni bilgiler ekleyebilirler. 

Anahtar Kavramlar: Öğrenmede evrensel tasarım modeli, Bibliyometrik analiz, Web of Science 
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Fizik Benlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması 
 

Yaren Ulu1, Sevda Yerdelen Damar1 

1Boğaziçi Üniversitesi 

Fizik benliği, kişinin kendisini veya başkalarının onu ne derece fiziğe yatkın birisi olarak gördüğü ile ilgili bir 
kavramdır. Çeşitli araştırma çalışmalarında öğrencilerin fizik benliğinin onların fizik derslerine katılımı ve devamında ve 
fizikle ilgili meslek seçimleri üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Ne yazık ki ülkemizde de fizik/fizik öğretmenliği 
bölümlerine olan ilginin gittikçe azaldığı dikkat çekmektedir. YÖK istatistiklerine göre 2021 yılında üniversitelere giren 
öğrencilerin yaklaşık %0,14’ü fizik mesleğini tercih etmiştir. Bu düşük tercih oranı üzerinde etkili olan faktörlerin 
belirlenmesi ülkemizdeki fizik biliminin ve eğitiminin geleceği açısından önemlidir. Öğrencilerin ortaöğretim döneminde 
oluşturdukları fizik benliklerinin meslek seçimlerinde etkili bir değişken olduğu bulgusu dikkate alındığında, ortaöğretim 
öğrencilerinin fizik benliklerinin seviyelerinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak çeşitli uygulamaların geliştirilmesi meslek 
seçimleri ve fizik derslerine katılımı olumlu yönde etkileyecektir. 

 
Fizik benliği yetkinlik, performans ve tanınma olmak üzere üç boyutlu bir yapı olarak tanımlanmıştır. Yetkinlik, 

kişinin fizik bilgisi ve anlayışıyla ilgili olup, performans belirli araçlar kullanarak bilimsel uygulamaların geliştirilmesi ile 
ilişkilidir. Tanınma ise, kişinin kendisi ve başkaları tarafından bir fizik öğrencisi olarak tanınması hakkındaki algıları olarak 
tanımlanan ve benlik üzerinde büyük ölçüde etkisi olan sosyal bir boyuttur. Fizik benliğinin kuramsal çerçevesinin ele 
alındığı sonraki araştırma çalışmaları sonucunda bu üçlü yapıya ilgi boyutu eklenmiştir. Ayrıca, performans ve yetkinlik 
boyutlarının ayrı yapılar olmadığı ve birlikte tek bir yapı olarak alınabileceği, tanınma boyutunun ise kendini iyi bir fizik 
öğrencisi olarak tanıma ve iyi bir fizik öğrencisi olarak başkaları tarafından tanınma olarak iki boyutta ele alınması 
gerektiği ortaya konulmuştur. 

 
Bu çalışmada fizik benliğini dört boyutta inceleyen ve orijinali İngilizce olan fizik benlik ölçeği Türkçeye geri çeviri 

yöntemi kullanılarak ve belli aşamalar takip edilerek uyarlanmıştır. Uyarlama süreci ölçeği geliştiren araştırmacılardan 
izin alınarak başlamıştır ve ölçek İngilizce ve Türkçeyi iyi bilen üç fizik eğitimi uzmanı tarafından birbirinden bağımsız 
olarak İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. Üç çeviri karşılaştırılarak ortak bir forma karar verilmiştir ve başka bir uzman 
tarafından formun iki dildeki denkliği için geri dönütler alınmış, revizeye gidilmiş ve denk olduğuna dair onay alınmıştır. 
Düzenlenen form aynı zamanda bir çevirmen tarafından bağımsız olarak Türkçeden İngilizceye çevrilmiş ve bu çevirinin 
original form ile benzerlik gösterdiği gözlenmiştir. Son olarak, bir Türk dili uzmanı tarafından dilbilgisi ve anlam 
bakımından Türkçe ölçek incelenmiş, geri dönütlere göre araştırmacılar tarafından revize edilmiş ve ölçek son formuna 
ulaşmıştır. Türkçeye çevrilen ölçek lise öğrencilerine uygulanmadan önce bir etik değerlendirme kurulundan ve ardından 
Millî Eğitim Bakanlığı’ndan onay alınmıştır. Çalışmaya 9.,10.,11. ve 12.sınıf fizik dersi alan %54’ü erkek, %46’sı kız öğrenci 
olmak üzere 363 lise öğrencisi kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle dahil edilmiştir. 

 
Türkçeye çevrilen ölçeğin orijinal ölçekteki gibi dört boyutlu olup olmadığı Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile 

test edilmiştir. DFA, LISREL programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sonuçları değerlendirmede kullanılan çoklu uyum 
indekslerinin kabul edilebilir değer aralığında olduğu gözlenmiştir (χ2(80, N = 361) = 236.00; χ2/df = 2,95; RMSEA = 0,07 
(%90 CI =0,06; 0,08), SRMR = 0,03; CFI = 0,99; NFI = 0,98). Maddeler anlamlı faktör yüklerine sahip olmuştur (p<0,05). 
Faktör yüklerinin büyüklükleri 0,70 ile 0,98 arasında değişmiştir. Bu değerler minimum istenen yük değerleri olan 
0,40’tan büyüktür. Tüm bu sonuçlar, Türkçe formunun orijinal ölçekte olduğu gibi beşli faktör yapısına sahip olduğunu 
desteklemektedir. Ölçeğin Türkçe formundan elde edilen sonuçların güvenirliğinin kontrolü için Cronbach’ın Alfa 
güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamı için 0,97 ve alt boyutları için 0,89-0,97 aralığında değişen alpha 
değerleri bulunmuştur. Bu değerler minimum önerilen 0,70’ten büyüktür. Sonuç olarak, bu çalışmada toplanan kanıtlar 
Türkçe Fizik Benlik ölçeğinin geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiğini desteklemiştir. Ölçek fizik eğitimi araştırmacılarının 
kullanımına hazır durumdadır. 

 
 
 

Anahtar Kavramlar: Benlik, fizik, ölçek uyarlama 
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Farklı Disiplinlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Ay’ın Evreleri ve Tutulmalar Konusunda 
Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi 

 
Ahmet Fazıl Şemet1, Uygar Kanlı2 
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Astronomi öğretimi, toplumların bilimsel gerçeklere yönlendirilmesinde ve temel fen kavramlarının topluma 
kazandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Alanyazında astronomi öğretiminin; öğrencilere/bireylere eleştirel ve 
şüpheci düşünme becerilerini kazandırmada, bilimin doğası ile ilgili bileşenleri kavratmada ve fen bilimlerine olan 
motivasyonu artırmada önemli katkı sağlayabileceği sıklıkla vurgulanmaktadır. Ülkemizde de yurtdışındaki çalışmalar 
kadar olmasa da; bu alanda yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Bu çalışmalarda öne çıkan bulgu, astronomi 
konusunda toplumumuzun yeterli düzeyde bilimsel bir okuryazarlığa sahip olmadığını göstermektedir. Örneğin; Güneş, 
Dünya, Ay ve Yıldız gibi günlük hayatımızın bir parçası olan temel astronomi konularında dahi -farklı yaş gruplarında 
benzer olmakla birlikte yaygın yanlış algılamaların olduğu tespit edilmektedir. Bu durumun sebeplerinden biri olarak; 
Güneş Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerinin ve bu hareketleri sonucunda oluşan Ay’ın evreleri ve tutulmalar 
kavramlarının üç boyutlu düşünme becerisi gerektiren konular olduğu için öğrencilerde bazı kavram yanılgılarının 
oluşmasına sebep olabilmektedir. Yapılan ulusal alanyazın taramasında, bu konudaki ilgili araştırmaların genel olarak 
ilköğretim seviyesinde yapıldığı lise ve farklı disiplinlerdeki üniversite öğrencilerine yönelik yeterince çalışma yapılmadığı 
görülmüştür. 

Farklı disiplinlerdeki üniversite öğrencilerinin Ay’ın evreleri ve tutulmalar konusundaki alternatif kavramlarının 
belirlenmesi amaçlayan bu araştırmada bir devlet üniversitesinde Astronomi dersini seçen Fen(n=15), Eczacılık(n=7), 
Sağlık Bilimleri(n=5), Mimarlık ve Mühendislik(n=4) fakülteleri ile iki teknik meslek yüksekokulunda (n=6) öğrenim 
görmekte olan 23 kadın, 14 erkek toplam 37 üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırma bir durum saptama çalışması 
niteliğindedir. Bu sebeple ilgili araştırmada örnek olay yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak Ay’ın Evreleri 
ile ilgili “6 soru”, Tutulmalar ile ilgili “5 soru” ile dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili “3 soru” olmak üzere 14 sorudan 
oluşan dört aşamalı astronomi kavram testi ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Astronomi kavram testi ve 
mülakat soruları ulusal ve uluslararası alanyazındaki araştırmalarda yer alan sorulardan hazırlanmıştır. Kavram testinin 
birinci aşaması; kavram yanılgılarını içeren seçenek ile yanlış ve doğru yanıtların yer aldığı çoktan seçmeli seçeneklerden 
oluşurken; İkinci aşama birinci aşamada öğrencilerin verdikleri yanıttan ne derece emin olduğu ile ilgili (Eminim, Eminim 
değilim şeklindeki) güven aşamasıdır. Üçüncü aşamada; öğrencilerin birinci aşamada verdikleri cevaplara ilişkin açık uçlu 
gerekçelerinin sorulduğu aşamadır. Dördüncü aşama ise öğrencinin üçüncü aşamada vermiş olduğu yanıttan ne kadar 
emin olduğu ile ilgili güven aşamasıdır. 

Araştırmanın sonucunda; kavram testinde birinci aşamaya göre öğrencilerin kavramsal başarıları analiz 
edildiğinde ortalama 5,7 (başarı yüzdesi %37) olup oldukça düşüktür. Diğer taraftan kavram yanılgıları analiz edildiğinde 
ise birinci aşamada kavram yanılgısı seçeneğini işaretleyen, ikinci aşamada “Eminin” seçeneğini seçen, üçüncü aşamada 
gerekçeyi kavram yanılgısı içeren cümlelerle açıklayan, son aşamada ise yapmış olduğu açıklamadan emin olan 
öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları incelendiğinde; 

● Ay’ın Evreleri: Ay’ın evrelerinin oluşumuna Dünya’nın Ay ile Güneş’in arasına girmesinin neden olduğunu(n=3, 
%8,11) ve Dünya’nın gölgesinin sebep olduğu(n=2, %5,41), 

● Tutulmalar: Güneş Tutulmasında Ay’ın dolunay evresinde olması gerektiği (n=8, %:21); her ay Ay tutulmasının 
gerçekleşmeme sebebini Dünya ve Ay’ın kendi eksenleri etrafında dönme hızlarının birbirine eşit olmaması(n=1, 
%2,70), 

● Ay’ın Dönme ve Dolanma Hareketi: Ay’ın hep aynı yüzünü görmemizin nedenini Ay’ın kendi ekseninde dönmesini 
bir günde tamamlaması(n=10, %27), Ay’ın hem kendi hem de Güneş ve Dünya etrafında dönme hareketi yaptığı 
(n=13, %35,13) ve Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmeden Dünya’nın etrafında dolanması (n=2, %5), 

şeklindedir. Bu kavram yanılgılarına öğrencilerin gerçekten sahip olup olmadıklarını analiz etmek için yarı yapılandırılmış 
mülakat süreci devam etmektedir. Öğrencilere yöneltilen mülakat soruları kavram testindeki soruların paralelinde Ay’ın 
farklı şekillerde görülmesinin nedenleri, Güneş ve Ay tutulması, Güneş ve Ay’ın görünür hareketleri, farklı enlem ve 
boylamlarda Ay’ın görünümü alt başlıklardan oluşmaktadır. 

Kavram testi sonuçlarına bakıldığında farklı disiplinlerdeki üniversite öğrencilerinin temel astronomi 
konularından olan Ay’ın evreleri ve Tutulmalar konularında dahi başarılarının oldukça düşük olduğu ve dört aşamalı 
testin sonucunda çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları saptanmıştır. Yapılan literatür taramasında daha düşük 
eğitim düzeyindeki katılımcılarda da tespit edilen kavram yanılgılarının üniversite öğrencileri ile yapılan bu çalışmada 
elde edilen sonuçlarla benzerlik gösterdiği görülmüştür. Bu çalışmada ayrıca öğrencilerdeki kavram yanılgılarını 
iyileştirmede kullanılabilecek 2B ve 3B materyal örnekleri de sunulacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Ay’ın Evreleri, Ay ve Güneş Tutulması, Kavram Yanılgıları 
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Kişisel yaşam deneyimine dayalı problem oluşumları fizik eğitimi araştırmalarında kuramsal ve uygulamalı olarak henüz 
yeterince incelenmemiştir. Bu araştırmada bağlama duyarlı ortamlarda yaşam deneyimine dayalı problem oluşumlarını 
yeni bir üretim tarzı olarak tartışmaya açmak amaçlamaktadır. Araştırmanın ilk aşamasında Doğada Fizik derslerinde 
farklı yıllarda problem oluşturma süreçlerine dâhil olan iki doktora, bir yüksek lisans öğrencisinin tez çalışmalarında altı 
farklı temada yer alan problem oluşumları nitel doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Problem temaları; 2007 - 
2009 yıllarında kamp organizasyonu, kamp ateşi yakma, gece gökyüzü gözlemi problemleri, 2014 -2016 yıllarında dere 
ve gölde iple yatay geçiş, ağaçta dikey yükselme problemleri ve 2013 yılında ise dere gözlemi ile kaos kavramının öğretimi 
problemi şeklinde sıralanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise, 2020 yılı Covid-19 salgını kapanması nedeniyle 
Fizikte öğretim yöntemleri 2 dersinde uygulamaya konan güneş enerjisi problemin oluşum süreci bir yüksek lisans tezi 
vasıtasıyla incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen bu problemler katılımcıların kendi yaşam deneyimlerine dayalı 
eksik yapılı gerçek yaşam problemleridir. 

Doğada Fizik dersleri 2006 yılından başlayarak 2019 yılına kadar her yıl vahşi doğada ortamında öğretmen adaylarının 
katılımıyla bir veya iki gecelik kamplarda çeşitli fizik dersi etkinlikleri ile sürdürülmüştür. Covid-19 salgını ertesinde 
derslerin konaklamalı kamplarla nasıl sürdürülebileceği henüz belirsizliğini korumaktadır. Doğal olarak yer ve zaman 
koşullarına göre çeşitlilik gösteren ders etkinlikleri yıllar boyunca temelde değişmeyen tek bir güdüleyici soru etrafında 
şekillenmiştir. Bütün uygulamalarda güdüleyici soru vahşi doğada fizik uygulamaları yapmak üzere yaşam alanının (bir 
veya iki gecelik) nasıl oluşturulacağı şeklindedir. Güdüleyici sorunun kapsayıcı bir özellik göstermesi Doğada Fizik 
derslerinde birçok farklı alt problemin oluşumuna olanak sağlamıştır. Doğal olarak öğretmen adayları problem çözme 
alanına organizasyon problemi ile adım atmak zorundadırlar. Kampta temel ihtiyaçların giderilmesi, güvenlik, ya da 
giderlerin nasıl karşılanacağına yönelik finans problemlerinin dışında kültürel olarak grubun kampta nasıl vakit 
geçirileceği de organizasyonun birer alt problem durumudur. 

Bu araştırmanın ilk kısmında öncelikle vahşi doğa bağlamında kendi yaşam deneyimimize dayanan ve her üç tez 
çalışmasında yer alan problemlerin nasıl sınıflandırılabileceği, oluşum sürecine dayalı benzer veya farklı biçimleniş 
özelliklerinin olup olmadığı, sürece etki eden başlıca bağlamsal faktörlerin problem oluşumuna nasıl etki ettiği sorularına 
cevap aranmıştır. Doküman verileri incelemeye alınan tezlerdeki problem oluşum sürecine ait yazılı ifadelerle 
sınırlandırılarak yeniden düzenlenmiş, böylelikle analiz tek bir metin üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemle doğada 
fizik derslerinin tarihinin araştırmasından ziyade akademik olarak kayda geçmiş problemlerin sınıflandırılmasının 
yapılması amaçlanmaktadır. Öncelikle seçili problemler güdüleyici soruyla ilişkisine göre farklı temalar üzerinden ayırt 
edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ele alında problem durumunda vahşi doğa bağlamından bir kopma olmuş 
fakat aynı güdüleyici soru etrafında bir problem oluşumu gerçekleştirilmiştir. MÜSSKK (Marmara Üniversitesi Sivil 
Savunma Kulübü Konteyneri) mekânında gerçekleştirilen bu problem durumundan elde edilen verilerin araştırmanın ilk 
kısmından elde edilen verilerle karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmacı incelemeye alınan tüm tezlerdeki problem 
oluşum süreçlerine danışman öğretim üyesi olarak kendi yaşam deneyimi ile dâhil olmuştur. Araştırmanın verileri her 
dört tezde yer alan problem ifadelerinin yanı sıra araştırmacının alan notlarına dayalıdır. Araştırmacın yaşam deneyimin 
bu araştırmadaki belirleyici rolü nedeniyle otoetnografi bir yöntem çeşitlemesi olarak kullanılmıştır. Otoetnografi diğer 
kişilerin gözlenmesinin veya onlarla görüşmeler yapılmasının zor olduğu koşullarda konu başlıklarını analiz etmek ve 
yorumlamak için elverişli bir araç olarak kabul edilmektedir. 

Sonuçlarda Fizik Problemlerinin oluşum aşamaları ilgili alan yazın göz önüne alınarak; çevre veya mekân ile ilişkisi, tema 
çeşitliliği, bağlama duyarlılık ve bağlamsallaştırma gibi temel kavramlar etrafında benzerlik ve fark tabloları üzerinden 
incelenmiş, problem oluşumlarındaki sürdürülebilirlik özellikleri tartışmaya açılmıştır. 

 
 

 
Anahtar Kavramlar: Problem oluşturma, okul dışı öğrenme, vahşi doğada fizik, yaşam deneyimi, bağlama duyarlılık 
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Araştırmanın amacı; açık uçlu test, çoktan seçmeli test ve yapılandırılmış grid şeklinde üç farklı ölçme tekniği 

kullanılarak 10. sınıf lise öğrencilerinin ışık ve gölge konusunda ölçülen başarı puanlarının cinsiyet, okul türü ve öğrenme 
stili özelliklerine göre değişimini belirlemektir. Fizik eğitimi alanyazında incelenen çalışmaların çoğu mekanik ve elektrik 
kavramlarına odaklanmıştır. Optikle ile ilgili çalışmalar ise genelde geometrik optik konularıyla ilgili olup çok sınırlıdır. 
Alanyazında ışık ve gölge konularının farklı ölçme teknikleriyle ölçülmesinin, öğrenme stili, cinsiyet ve okul türü 
değişkenlerini birlikte ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda çalışma kapsamında öğrencilerin 
başarılarının cinsiyet, okul türü ve öğrenme stili değişkenleri ışığında farklı ölçme teknikleri ile ölçülmesi hedeflenmiştir. 
Çalışmadan elde edilen sonuçların ortaöğretim öğrencilerinin ışık ve gölge konularındaki başarıları ile ilgili araştırma 
yapacak araştırmacılara ışık tutacağı ve alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara ili Keçiören ilçesinde; İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaöğretim kurumlarından üç farklı okul türündeki (Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 35 lisede öğrenim gören toplam 7137 adet 10. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 
Araştırma örneklemi ise, bu evrenden tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen altı lisede öğrenim gören lise 
öğrencilerinden (n=815) oluşmaktadır. Okullar Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip 
Lisesi olarak üç gruba ayrılmış ve rastgele örneklem seçimi yapan bir bilgisayar programı kullanarak her okul türünden 
rasgele ikişer adet seçilmiştir. Örneklemin tarama araştırmalarına uygun olacak şekilde evrenin en az %10’unu temsil 
etmesi sağlanmıştır. 

Araştırmada uygulanacak testlerdeki sorular; Wosilait, Heron, Shaffer & McDermott, (1998)’un “Development 
and assessment of a research based tutorial on light and shadow" adlı çalışmasındaki sorulardan kullanılmıştır. 
Maddelerdeki çizimler olduğu gibi alınarak, farklı ölçme tekniklerine göre araştırmacı tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 
Güvenirlilik ve geçerlilik çalışmaları için, oluşturulan testler fizik eğitimi alanında uzman akademisyenlere gönderilmiş ve 
maddelerle ilgili görüş alınmıştır. Alınan görüşler neticesinde testlerdeki madde ifadeleri ve çizimlerde geliştirmeler 
yapılmıştır. Elde edilen testin pilot uygulaması sonrası rasgele seçilen öğrencilerle mülakat yapılarak testlerde yer alan 
maddelerin anlaşılırlığı, düzeye uygunluğu, okunabilirliği gibi konularda görüşleri alınmıştır. Pilot uygulama sonucunda 
testler ve mülakatlardan elde edilen verilerle soru ifadeleri ve çizimler yeniden düzenlenmiştir. 

Işık ve gölge testlerinin uygulanmasından önce öğrencilere Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanarak 
öğrencilerin öğrenme stilleri (ayrıştıran, değiştiren, özümseyen, yerleştiren) belirlenmiştir. Daha sonra açık uçlu test, 
çoktan seçmeli test ve yapılandırılmış grid testleri sırasıyla ve arada birer hafta bırakılarak uygulanmıştır. 

Elde edilen veriler parametrik test varsayımlarını sağlamadığından non-parametrik testler kullanılarak test 
puanları arsında karşılaştırma yapılarak sonuçlar elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; 
• Öğrencilerin açık uçlu test puan ortalamaları 36.7, çoktan seçmeli test puan ortalamaları 43.9, grid testi puan 

ortalamaları 77 olarak hesaplanmıştır. 
• Öğrencilerin yapılandırılmış grid testinde, açık uçlu test ve çoktan seçmeli testlere göre daha yüksek başarı 

puanına sahip olduğu, 
• Öğrenme stilleri değişkeni göz önüne alındığında açık uçlu testlerde ayrıştıran ve yerleştiren stildeki 

öğrencilerin değiştiren stildeki öğrencilerden, çoktan seçmeli testlerde ayrıştıran ve özümseyen stildeki 
öğrencilerin değiştiren stildeki öğrencilerden daha yüksek başarı puanına sahip olduğu 

• Cinsiyet değişkeni göz önüne alındığında açık uçlu testlerde erkek öğrencilerin kız öğrencilerden, 
yapılandırılmış grid testinde kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek başarı puanlarına sahipken 
çoktan seçmeli testlerde başarı puanları ile ölçme tekniği arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, 

• Okul türü değişkeni göz önüne alındığında Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin her üç ölçme 
tekniğinde de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 
öğrencilerden daha yüksek başarı puanına sahip olduğu, 

görülmüştür. Öğrencilerin yapılandırılmış grid test puanlarının açık uçlu ve çoktan seçmeli test puanlarından yüksek 
olması ve cinsiyet değişkenine göre puan ortalamalarının farklı olması alanyazınla kısmen uyumludur. Alanyazında okul 
türü ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Okul türleri arasındaki anlamlı farkın okul türlerinin farklı amaçlara sahip 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Işık ve Gölge, Öğrenme Stilleri, Farklı Ölçme Teknikleri, Yapılandırılmış Grid 
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Astronomi, farklı disiplinlerle ilişkili ve iç içe olması bakımından fen eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Yapılan 

astronomi çalışmaları kimi zaman ülkelerin öğretim programlarının yeniden şekillendirilmesine sebep olurken, kimi 
zaman toplumun her kesiminden bireyin bilimsel çalışmalara yönelik ilgisini uyandıran popülerliği elde etmiştir. Önem 
arz eden bu yeri bakımından astronomi, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de eğitimin her kademesindeki öğretim 
programlarında kendine yer bulmuştur. Ülkemizde, ilköğretim düzeyinde ilkokul 1. ve 2. sınıfta Hayat Bilgisi dersi, 3, 4, 
sınıfta Fen Bilimleri dersi; ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıfta Fen Bilimleri dersi öğretim programlarında astronomi konuları 
bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim (ilkokul-ortaokul) öğrencilerinin astronomi konularından güneş sistemi ve 
yıldızlar ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlemek ve sahip olunan astronomiye yönelik bilgilerinin cinsiyet, sınıf, öğrenim 
kademesi ve ebeveynin eğitim düzeyi değişkenleri açısından incelemektir. Astronomi eğitiminin önemi ve bu eğitim için 
ilköğretim düzeyinde yer alan astronomi öğretimi girişimleri bir arada düşünüldüğünde farklı özelliklere sahip ilköğretim 
öğrencilerinin sahip olduğu astronomi bilgilerinin ortaya koyulması fen eğitiminin paydaşları açısından önem arz 
etmektedir. 

Çalışma, Ankara ili içerisindeki yerel bir yönetimin koordinatörlüğünde gerçekleşen ve araştırmacının eğitmen 
olarak görev aldığı astronomi kulübüne devam eden 347 ilköğretim öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 
çalışmanın amacına yönelik olarak tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri “Ankara Üniversitesi 
Kreiken Rasathanesi Gökbilim Okulu” Projesi bünyesinde geliştirilen “Astronomi Bilgi Anketi” ölçeği kullanılarak, kulüp 
dersleri başlamadan hemen önce toplanmıştır. Ölçek, araştırmanın amacına uygun olarak öğrencilerin “evet” ya da 
“hayır” yanıtlarını verdikleri güneş sistemine (12 soru) ve yıldızlara (11 soru) yönelik kavramsal soruları ve öğrencilerin 
demografik değişkenlerine (3 soru) yönelik soruları içermektedir. Bunların yanı sıra ölçek, öğrencilerin teleskopla bir gök 
cismine bakma deneyimine sahip olup olmadıkları bir soru ve astronomiye yönelik en çok hangi konuyu merak ettiklerini 
sorgulayan bir adet açık uçlu soru içermektedir. Öğrenciler, güneş sistemine yönelik kavramsal sorulardan en düşük 0, 
en yüksek 12 puan; yıldızlara yönelik kavramsal sorulardan en düşük 0, en yüksek 11 puan olmak üzere testten toplamda 
en yüksek 23 puan almaktadır. 

Çalışmada toplanan veriler istatistiksel analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan 
öğrencilerin %56’sı (194) ilkokul ve %44’ü (153) ortaokul öğrencisi iken öğrencilerin %47’si (163) kız, %53’ü (184) 
erkektir. Yapılan veri analizinde öğrencilerin güneş sistemine yönelik sorulardan ortalama 4,7 puan, yıldızlara yönelik 
sorulardan 5,1 puan ve testin toplamından 9,8 puan aldıkları tespit edilmiştir. Bu bulguya göre öğrencilerin güneş 
sistemine yönelik düşük seviyede, yıldızlara yönelik orta seviye ve astronomiye yönelik toplam bilgilerinin orta düzeyde 
olduğu söylenebilir. Testten alınan toplam puanlar cinsiyete göre incelendiğinde kız öğrencilerin testin tamamından 
ortalama 10,3 puan, erkek öğrencilerin testin tamamından ortalama 9,3 puan aldıkları tespit edilmiştir. Buna göre 
öğrencilerin sahip oldukları astronomi bilgilerinin cinsiyete göre farklılaştığı, kız öğrencilerin sahip olduğu astronomi 
bilgilerinin erkek öğrencilere göre daha fazla, ancak her iki grubun da bilgi seviyelerinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. 
Testten alınan toplam puanlar öğrenim kademesine göre incelendiğinde ilkokul öğrencilerinin testin tamamından 
ortalama 10 puan, ortaokul öğrencilerinin testin tamamından ortalama 9,3 puan aldıkları tespit edilmiştir. Buna göre 
öğrencilerin sahip olduğu astronomi bilgilerinin öğrenim kademesine göre farklılaştığı ve ilkokul öğrencilerinin ortaokul 
öğrencilerine göre daha fazla, ancak her iki grubun da bilgi seviyelerinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Testten alınan 
toplam puanlar sınıfa göre incelendiğinde toplam puanların sınıf bakımından anlamlı bir şekilde farklılaştığı, 
farklılaşmanın 3. sınıf öğrencileri lehine olduğu tespit edilmiştir. Testten alınan toplam puanlar ebeveynin eğitim 
düzeyine göre incelenmesinde ise öğrencilerin sahip olduğu astronomi bilgilerinin ebeveynin eğitim düzeyine göre 
anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %77’si (268) bir teleskopla gözlem yapma 
deneyimine sahip değilken %19’ü (66) daha önce bir teleskopla gözlem yapma deneyimine sahiptir. Öğrencilerin %4’ü 
bu deneyimleri ile ilgili cevap vermemiştir. 

 
 
 

Anahtar Kavramlar: İlköğretim, astronomi, bilgi düzeyi 
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Çağdaş bilim anlayışına göre, bilimsel bilginin kesin olmayan değişebilen doğası ve bir toplumun içinde, bilimsel 
bilginin genel bir şekilde kabul edilerek geçerliliğinin denenmesi ve yaratılması, çağdaş bakış açısının bir toplum içindeki 
önemini göstermektedir. Bu bağlamda, bilimin doğasının nasıl olması ve bir toplumda nasıl yayılması gerektiği hakkında 
yapılan araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Toplumu yönlendirmesi konusunda rehberlik görevi üstlenen 
öğretmenler, bilimin doğasının aktarılması ve bilimsel girişimciliğe yönlendiriciliği açısından son derece değerli ve önemli 
bir noktada yer almaktadırlar. 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilimin doğasına ait görüşlerinin hangi kategoride olduğunu 
belirlemek, ayrıca bilimin doğasına dair olan görüşlerini, okudukları bölümler, yaş, cinsiyet ve memleket değişkenleri 
açısından incelemektir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısında İstanbul’da bir devlet 
üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve gönüllü katılım sağlayan toplam 487 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Çalışmada, uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının (K=297)’si kadın, (E=190)’ını erkektir. 
Araştırmaya, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden (n=113), İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden (n=156), 
Sınıf Öğretmenliği bölümünden (n=110); Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden toplam (n=108) öğretmen adayı 
katılmıştır. Öğretmen adaylarının yaş grubu 18-35 arasında değişkenlik göstermektedir. Çalışma grubunun memleketleri 
en çok Marmara bölgesinden olmak üzere, her bölgeden en az bir kişi olacak şekilde dağılım göstermiştir. 

Veri toplama aracı olarak, Temel, Şen ve Özcan (2018) tarafından geliştirilmiş olan “Bilimin Doğası Görüş Ölçeği” 
ve demografik bilgiler tablosunun bulunduğu bir kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Ölçek 36 madde ve 5 alt boyuttan 
oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin boyutları: bilimin tanımı ve sınırları (BTS), bilimsel yöntem (BY), bilimin öznel ve 
teoriye bağımlılığı (BÖTB), bilimin toplum ve kültüre bağımlılığı (BTKB) ve bilimsel bilginin değişken ve deneysel doğasıdır 
(BBDD). Ölçekten alınacak minimum puan 36, maksimum puan ise 180’dir. Ölçekten alınan puanlara göre bireylerin 
bilimin doğasına yönelik görüşleri: 

• 133 – 180 puan arası bilimin doğasına yönelik “çağdaş görüşü” 
• 84 – 132 puan arası bilimin doğasına yönelik “geçişken / kısmen bilgili görüşü” 
• 36 – 83 puan arası bilimin doğasına yönelik “naif görüşü” göstermektedir (Temel vd., 2018). 
Araştırma yöntemi nicel araştırma yönteminden tarama modelidir. Araştırmada yer alan değişkenler 

kategorilere ayrılarak kodlanmıştır. 18-35 yaş arasında bulunan çalışma grubunun yaş analizi 3 alt boyutta 
gerçekleşmiştir. SPSS, ANOVA analizine göre, öğretmen adaylarının yaşları ile bilimin doğası ölçeğinden aldıkları puanlar 
açısından anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, öğretmen adaylarının memleketleri ve bilimsel görüşleri 
arasında da anlamlı bir fark yaratmadığı şeklinde gözlenmiştir. Çoğunluğu kadınlardan oluşan çalışma grubunda, bilimin 
doğası hakkında görüşün t- testi verilerine göre cinsiyete göre farklılık göstermediği de elde edilen sonuçlardan biridir. 

Öğretmen adaylarının okudukları bölümler ile aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark tespit edilmiş olup, bu 
pozitif eğilim Fen Bilgisi Öğretmenliğinde okuyan öğretmen adayları lehine olduğu tespit edilmiştir. Fen Bilgisi Öğretmen 
adaylarının aritmetik ortalaması (X=126,25); İlköğretim Matematik Öğretmenliği adaylarının aritmetik ortalaması 
(X=122,7); Sınıf Öğretmenliği adaylarının aritmetik ortalaması (X=122,618) ve Okul Öncesi Öğretmenliği adaylarının 
aritmetik ortalaması (X=125,02) olarak elde edilmiştir. Ölçekten alınan puanların, ölçeğin görüş kategorilerine 
ayrılmasında ise tüm öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik “geçişken/kısmen bilgili görüş” kategorisinde yığılma 
gösterdiği tespit edilmiştir. 

Yapılan bu çalışma ile, çalışma grubunda yer alan tüm öğretmen adaylarının çağdaş görüşe sahip olmadıkları 
tespit edilmiştir. Fen Bilgisi Öğretmen adaylarında, anlamlı farkın kaynağı bilimsel bilginin değişken ve deneysel 
doğasında (BBDD) olduğu görülürken, bilimsel yöntem (BY), bilimin toplum ve kültüre bağımlılığı (BTKB) alt boyutlarında; 
hiçbir bölüm arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. 

 
Anahtar Kavramlar: bilimin doğası, fizik eğitimi, fen eğitimi 
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Öğrenme sürecinde her bireyi biricik ve özel olarak nitelendiren sistem Covid-19 salgın sürecinde uzaktan 
eğitimi zorunlu kılarak bu konuda bir sınırlılık oluşmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda uzaktan fizik öğrenme ile yüz 
yüze fizik öğrenme sürecinin, öğrenme yaklaşımları farklılık gösteren bireyler tarafından değerlendirildiği bir 
araştırmanın ilgili alan yazına bir katkı sunacağı açıktır. Salgının seyri ve ne kadar süreceğine ilişkin bilgi sahibi 
olunmaması ve uzaktan eğitimin artık eğitim hayatının vazgeçilmez bir parçası olması bu konuda araştırma yapmanın 
önemli olacağını ortaya koymuştur. Bu doğrultuda farklı öğrenme yaklaşımlarına sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının 
uzaktan ve yüz yüze fizik öğrenme sürecine yönelik görüşlerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilen bu araştırmada nitel 
araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Covid-19 salgın sürecinde uzaktan ve yüz yüze fizik 
öğrenme sürecini deneyimlemiş yüzeysel ve derin olarak farklılaşan öğrenme yaklaşımlarına sahip fen bilgisi öğretmen 
adayları araştırmanın durumunu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda bir devlet üniversitesinin fen bilgisi 
öğretmenliği ikinci sınıf düzeyinde öğrenim gören 42 öğretmen adayına, Batı, Tetik ve Gürpınar (2010) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” fizik dersi bağlamında uygulanmıştır. Derin öğrenme yaklaşımı puanı 
yüksek olan 4 ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı puanı yüksek olan 3 fen bilgisi öğretmen adayı ile gönüllük esasına 
dayanarak görüşme yapılmış ve görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Görüşme sırasında kullanılan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından oluşturularak, formun ön uygulaması yapılmıştır. Form, “Kişisel 
Bilgiler”, “Fizik Dersi ve İçeriğine İlişkin Görüşler”, “Uzaktan Fizik Öğrenme Sürecine İlişkin Görüşler” ve “Yüz Yüze Fizik 
Öğrenme Sürecine İlişkin Görüşler” olarak belirlenen dört alt bölümden oluşmaktadır. Görüşmeler sırasında araştırmacı 
tarafından oluşturulan alan notları ve katılımcı öğretmen adaylarının belirlenmesi sürecinde çevrim içi doldurdukları açık 
uçlu bir soruya verdikleri yanıtlar bulguların yorumlanmasında veri çeşitlemesi amacıyla kullanılmıştır. Verilerin analiz 
sürecinde öncelikle her bir durumun uzaktan ve yüz yüze fizik öğrenme sürecine ilişkin görüşleri kendi öğrenme 
yaklaşımları içinde değerlendirilmiş, daha sonra farklı öğrenme yaklaşımları arasında çapraz durum analizi yapılmıştır. 
Veri analizi sonucunda yüzeysel ve derin öğrenme yaklaşımına sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının, öğrenme 
yaklaşımlarındaki farklılığa rağmen fizik dersini yüz yüze öğrenmenin verimli olacağı konusunda görüş geliştirdikleri 
ortaya çıkarılmıştır. Ancak yüzeysel öğrenme yaklaşımına sahip öğretmen adayları yüz yüze fizik öğrenme sürecinin 
verimli olması yönündeki düşüncelerine gerekçe olarak; daha çok soru çözülmesini ve öğretim elemanına anında soru 
sorulabilmesini göstermişlerdir. Ayrıca yüzeysel öğrenen öğretmen adayları için fizik konularının anlaşılır olmasındaki 
temel gerekçenin; formülde yerine koyma, soru ve cevabını ezberleme eğilimlerinden kaynaklandığı ortaya çıkarılmıştır. 
Derin öğrenme yaklaşıma sahip öğretmen adayları ise fizik dersinin yüz yüze olması gerektiğine yönelik gerekçelerini; bir 
konunun öğreniminde dikkatini o konuya vermenin önemine vurgu yaparak, uzaktan öğretimde ekran karşısında 
dikkatlerinin dağılmasına ve yüz yüze öğretimde dikkatlerini daha rahat bir şekilde toplamalarına dayandırarak ifade 
etmişlerdir. Yüzeysel öğrenme yaklaşımına sahip öğretmen adayları uzaktan öğretimde ders kayıtlarını tekrar dinlemenin 
ve öğretim üyesinin ders notlarına doğrudan ulaşmanın avantaj olduğunu ifade ederken, derin öğrenme yaklaşımına 
sahip öğretmen adayları aynı anlatımı defalarca tekrar dinlemenin bir avantaj sayılmayacağını yüz yüze öğretimde deney 
yapmanın ve sorgulamanın daha avantajlı bir yaklaşım olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenme yaklaşımlarına uygun 
gerekçelerle her iki öğrenme yaklaşımına sahip öğretmen adayları fizik öğreniminin yüz yüze olması gerektiğini, uzaktan 
öğrenmeyi tercih etmediklerini belirtmişlerdir. 

 
Anahtar Kavramlar: Covid 19, yüz yüze fizik öğretimi, uzaktan öğrenme, yüzeysel öğrenme, derin öğrenme 
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Günümüzde yapılan çalışmalar doğrultusunda bilim ve teknoloji hayatımızdaki birçok alanda kolaylıklar 
sağlamaktadır. Bu durum göz önüne alındığında eğitim sistemimize de birçok etkisinin olduğu görülmektedir. 
Literatür incelendiğinde birçok teknolojik materyalin eğitim sistemimiz içerisine girdiği ön plana çıkmaktadır 
(Bulun, Gülnar & Güran, 2004). Arttırılmış gerçeklik (AG) materyali son yıllarda eğitim sistemimiz içerisine giren 
en önemli materyallerdendir. AG, normal bir görüntünün sanal bir şekle dönüştürülerek sunulmasını sağlayan 
bir teknolojidir (Azuma, 1999).Kısaca bu teknolojik materyal, gerçek bir ortama sunduğu sanal nesnelerle var 
olan gerçekliği zenginleştirmekte (Kerawalla, Luckin, Seljeflot ve Woolard, 2006) ve daha kullanışlı hale 
getirmektedir (Cheng ve Tsai, 2013). Ayrıca AG materyalleri, bilgisayarla hazırlanan görüntüler sayesinde 
öğrencilere bilgiyi daha çok anlama fırsatı vermekte ve gerçek dünyaya bakış açılarını geliştirmektedir (Sırakaya 
ve Seferoğlu, 2016). Bu öğretim materyali, öğretmene ders esnasında yardımcı materyal olmasının yanında 
öğrencilere de kendi öğrenme hızlarına göre ilerleyebilme fırsatı sunmaktadır (Kılıç ve Karadeniz, 2004). Ayrıca 
bu materyaller öğrenciler bilişsel olarak kavrayamadıkları bir konuyu tekrar etme imkanı da sunmaktadır (Yalın, 
2006) Son 10 yıl içerisinde yapılan araştırmalara baktığımız zaman artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik 
birçok çalışmaya rastlanmıştır. Fizik eğitiminde birçok konu soyut kavramları içerdiğinden dolayı öğrenciler bu 
kavramları anlamakta zorluk çekmektedirler (Günbatar, Sarı, 2003). AG materyalleri soyut kavramları sanal 
ortamda canlandırarak öğrencinin farklı boyutlarda bu kavramları görmeleri, zihinlerinde canlandırmalarına ve 
aktif öğrenmeler gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır (Ebenezer, 2001). Alan yazın incelendiğinde, fizik 
eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi ve fen bilgisi eğitimi alanında AG’ye yönelik birçok çalışmanın yapıldığı 
görülmektedir (Chen ve Wang, 2015; Zhang, Sung, Hou ve Chang, 2014). Ayrıca AG’nin kullanıldığı öğretim 
ortamlarında öğrencilerin öğrenme performanslarının ve öğrenmeye karşı tutumlarının üst seviyede artış 
gösterdiği ön plana çıkmaktadır (Chen ve Wang, 2015). Di Serio, Ibáñez ve Kloos (2013) yaptıkları çalışmada AG 
ile işlenen derslerde öğrencilerin motivasyonlarının, ilgilerinin ve memnuniyet düzeylerinin arttı sonucuna 
ulaşılmıştır. Abdüsselam ve Karal (2012) ise yaptıkları çalışmada, AG ile yürütülen derslerde öğrencilerin 
akademik başarı düzeylerinin geleneksel öğretim ile yürütülen derslerden daha fazla arttığı sonucuna 
varmışlardır. Özetle AG’ye yönelik yapılan çalışmaların, literatürde birçok olumlu etkilerinin olduğu söylenebilir. 
Bu bağlamda AG’ye yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi, bu konuda araştırma yapacak akademisyenlere yol 
gösterme niteliği taşıyacağı için önem arz etmektedir. Bu durumdan göz önüne alındığında çalışma kapsamında, 
fizik eğitiminde AG’ye yönelik 2011-2021 yılları arasında yayınlanan akademik çalışmaların bibliyometrik 
analizinin yapılması amaçlanmıştır. 

Çalışmada kapsamında betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma yöntemi bir durumu 
etraflıca tanımlamak, yorumlamak ve irdelemek için kullanılmaktadır (Aydoğdu, Karamustafaoğlu ve Bülbül, 
2017). Çalışmada kullanılacak veriler, Web of Science (WoS) veritabanına “Science Education”, “Physics 
Education” ve “Augmented Reality” anahtar kelimeleri yazılarak 2011-2021 yılları arasında yayınlanmış 89 
akademik çalışmadan elde edilmiştir. Ayrıca çalışmanın amacına ulaşmak için elde dilen bu akademik çalışmalara 
bibliyometrik analiz uygulanmıştır. Bibliyometrik analiz, bir bilimsel konu ile ilgili çalışmaların anahtar kelimeler, 
yazarlar, alıntılar, referanslar ve kurumlar gibi belirli niceliklere göre istatistiğini içermektedir (Li, Antonenko and 
Wang, 2019). Çalışma kapsamında bu analiz yöntemi uygulanarak fizik eğitiminde yapılan AG’ye yönelik 
çalışmaların belirli niceliklere göre genel görünümünü ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Elde dilen bulgular incelendiğinde, fen bilimleri eğitiminde AG’ye yönelik yapılan çalışmaların genelinin 
fen bilgisi eğitimine yönelik olduğu, fizik eğitimine yönelik çalışmanın ise çok az sayıca olduğu ön plana 
çıkmaktadır. Ayrıca bu konuda fizik eğitiminde yapılan çalışmaların 2015 yılından sonra literatüre girmeye 
başladığı sonucuna ulaşılmıştır. AG’ye yönelik en çok çalışmanın yayınlandığı dergi “INTERACTIVE LEARNING 
ENVIRONMENTS” ve en çok atıf alan çalışma ise “Current status, opportunities and challenges of augmented 
reality in education” isimli makaledir. Ayrıca, AG’ye yönelik yapılan çalışmaların genellikle İngilizce yayınlandığı 
sonucuna da varılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Fizik eğitimi, Arttırılmış gerçeklik, Bibliyometrik analiz 
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Çalışmanın çıkış noktası 1967 yılında ilk defa gerçekleşmiş olan Uluslararası Fizik Olimpiyatlarında yer alan bir devre 
sorusudur. Bu devre sorusunda dirençlerden oluşan bir devre sonsuza gitmektedir. Devrenin matematiksel çözümüne 
baktığımız zaman karşımıza sürekli kesirler çıkar. Sürekli kesir, virgülden sonrası sonsuza giden sayıların gösterildiği 
matematiksel bir metottur. Çalışmanın amacı fizik derslerinde sonsuza giden direnç devrelerinin sürekli kesir gibi farklı 
matematiksel yaklaşımlarla da çözümlenebileceğini göstermek ve öğrencilerle yapılabilecek örnek devreler sunmaktır. 

Deney yoluyla öğrenmek öğrencilerin bilgilerini geliştirir, böylece öğrenciler aktif bir şekilde ve sorgulayarak 
problem çözerler. Deneyle yapılabilecek öğrenmelerden biri de dinamik bir elektrik devresidir. Günlük hayatımızda 
kullandığımız elektriğin her bileşeninde direnç vardır (Murdani ve Sumarli, 2019). Matematiksel bir metot olan sürekli 
kesir konusunu lise fizik müfredatında uygulanabilmesine örnek olarak direnç devrelerini kullandık. Fizik konularının 
daha ileri seviyelerinde de sürekli kesir kullanımları yapılmıştır (Biswas ve Vidhani, 1972). 

Olimpiyat sorusunda devreden yola çıkılarak sürekli kesir elde edilmiştir. Çalışmada ise irrasyonel sayıların 
sürekli kesir olarak gösteriminden yola çıkılarak direnç devresi kurulmuştur. Bulguların elde edilmesi 3 aşamada 
gerçekleşmektedir. İlk olarak, irrasyonel sayı sürekli kesir olarak ifade edilir. Bir irrasyonel sayının sürekli kesir şeklinde 
birden çok gösterimi olabilir. Yapılan çalışmadaki bulgulara göre her irrasyonel sayı sürekli kesir şeklinde ifade 
edildiğinde örüntü oluşturmamaktadır. Ancak bu sayılar dört işlem kullanılarak örüntü oluşturan sürekli kesirlere 
dönüştürülebilir. Sayının devre çizimi için kesirli gösteriminde bir örüntü yakalanması gerekir. İkinci aşamada direnç 
devresinin çizilerek devredeki potansiyel farkı hesaplanır. Direnç devreleri kurmak için gerekli miktarda ve değerde 
direnç, dirençlerin sabit durabileceği bir zemin ve potansiyel farkı ölçebilmek için voltmetre kullanılır. Son aşamada, 
sürekli kesir şeklinde yazılan veri, seri ve paralel bağlama yöntemleriyle devre üzerinde gösterilir. Sonsuza gitme 
potansiyeli olan direnç devresi istenilen kısımda bitirilerek devrenin başlangıç ve bitiş ucu voltmetreye bağlanır. 
Voltmetrede okunan değer, örüntüye uygun olacak şekilde direnç eklendikçe istenilen sonuca yaklaşacaktır. Ölçümlerin 
hesaplamalarla karşılaştırılması ile aşama tamamlanır. 

Öğrenciler, öğrenme sürecinde aktif rol alarak matematik ve fiziğin ilişkisini teorik ve deneysel olarak 
kullanabilir. Branşlar arası geçişler öğrencilerin gelişimleri için büyük önem arz etmektedir. STEM eğitimi fen ve 
matematik arasındaki ilişkiyi vurgulayarak bu iki temel bilimin mühendislik ve teknolojinin altyapısını oluşturduğunu 
öğrencilere kavratmayı amaçlar. Sonsuza giden elektrik devrelerinin disiplinler arası bakış açısıyla klasik çözümünden 
farklı olarak matematiksel bir metot olan sürekli kesir ile çözümü yer almaktadır. Çalışmamızın son aşamasında da 
devrelerin deneysel olarak gösterimi teknolojinin kapılarını aralamaktadır (Rusnayati, 2018). Basit bir direnç devresinin 
matematiksel ve deneysel olarak anlaşılması ileri seviye teknolojileri ve mühendislik çalışmalarını anlamanın ilk 
basamağıdır. 

Direnç devrelerinin kullanılması fizikle alakalıyken, sürekli kesir metodunun kullanımı matematik tarafını ortaya 
çıkartır. Bu çalışmanın sınıflarda uygulanması öğrencilerin fizik ve matematiğin birlikteliğinin önemini kavramasına 
yardımcı olacaktır. Ayrıca bu tarz uygulamalardan başka fizik problemleri türetilebilir. Bu tarz branşlar arası çalışmalar 
öğrencilerin problem çözmeye dair bakış açılarını geliştirebilir. İrrasyonel sayılardan yola çıkılarak devre çizimi sınıflarda 
fizik öğretmenlerinin öğrencilerine yaptırabileceği deneyler arasında yer alabilir. Bundan yola çıkılarak sınıflarda grup 
çalışmaları yapılabilir. 

 
Anahtar Kavramlar: Sürekli kesir, irrasyonel sayı, direnç, devre. 
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Osmanlı döneminden beri çeşitli değişimlere uğrayarak gelen ortaöğretim programları, Milli Mücadele 

yıllarında Ankara hükümetince iki defa değiştirilmek istenmişti. Fakat dönemin şartları gereği bu programların 
uygulamasına geçilememiştir.1923’de “Birinci Heyeti İlmiye” toplanarak sultanilerin isminin lise olarak değiştirilmesine 
ve bu okulların iki devre haline getirilerek birinci devrenin 4 sene, ikinci devrenin ise 3 sene olmasına karar vermiştir. Bu 
karara göre 1924 yılında ikinci devre liseleri kurularak son sınıfta fen ve edebiyat şubeleri oluşturulmuştur. 

Bu araştırma cumhuriyetten bugüne kadar lise programlarındaki fizik derslerinin konuları ve ders saatleri ile 
ilgili değişme ve gelişmeleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu ana amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap 
aranmış ve araştırma bu sorularla sınırlandırılmıştır: 

1. Cumhuriyetten bu yana lise programlarındaki fizik derslerinin konularında nasıl bir değişim söz konusudur? 
2. Cumhuriyetten bu yana lise programlarındaki fizik derslerinin ders saatleri nasıl değişmiştir? 
3. 1934,1938, 1947, 1956, 1974, 1985, 2007 ve 2013 programlarında fizik derslerinde hangi konulara yer 

verilmiştir? Haftalık ders saati ne kadardır? 
Bu amaçla 1934,1938, 1947, 1956, 1974, 1985, 2007 ve revize edilen 2013 lise fizik öğretim programları 

doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden biri olan 
doküman incelenmesine başvurulmuş olup veriler 1934-2013 yılları arasında uygulanan Lise Fizik Dersleri Öğretim 
Programlarından elde edilmiştir. Bu veriler tablolar yardımıyla sunulmuş ve konular karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. 
Araştırmada kullanılan veri kaynakları ve belgeler güvenilir olup ilgili programlara Milli Kütüphane ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan ulaşılmıştır. Çalışmada söz konusu programlarda yer alan fizik 
derslerinin konu başlıkları, kazanımlar, ön görülen ders saatleri karşılaştırmalı şekilde sunularak bir kronoloji 
oluşturulmuştur. Çalışmanın fizik eğitim tarihine ve gelecekte yapılacak program geliştirme çalışmalarına katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmada elde edilen bilgiler ışığında, Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kadar uygulanan Fizik Dersi 
Programları ile ilgili ulaşılan sonuçlardan bazıları şunlardır: 

● Cumhuriyetin ilk lise programından günümüze kadar uygulanan tüm programlarda fizik ile ilgili 
konulara önemli oranda yer verilmiştir. 

● 2007 öncesi programlarda konular konu başlığı şeklinde yer alırken 2007 programından sonra 
konular kazanım olarak yer almaya başlamıştır. 

● 1934 ve 1938 Programlarında Fizik dersinin yanında ayrıca Fizik Laboratuvarı adında bir ders daha 
vardır. Ancak ayrı bir ders olan Fizik Laboratuvarı dersi sonraki programlarda kaldırılmıştır. 

● 1949 yılında liseler 4 yıla çıkarılmış fakat 1952 yılında uygulamaya konulabilmiştir. Fizik derslerine 1. 
Sınıfta yer verilmemiş olup 2. Sınıf ile 3. Sınıf ve 4. Sınıfın fen şubesinde 3 saat olarak yer almıştır. 

● 1956 yılında öğretim süresinin dört yıldan üç yıla indirilmesiyle yeni program hazırlanmıştır. Fizik 
dersleri lise 1. Sınıf ile 2. sınıf ve 3 sınıfın fen şubesinde 3 er saat edebiyat şubesinde ise 2 saat olarak 
okutulmaya başlanmıştır. 

● 1974 programında modern fizik programları kabul edilmiş ve uygulanmış olmasına rağmen bazı okullar 
o dönem içerisinde 1957 yılından beri gelen ve 1970 yılında tekrar basılarak dağıtılan programı 
uygulamaktaydılar. 1974 tarihinden itibaren modern fen ve eski fen kavramı ortaya çıkmış (dolayısıyla 
iki farklı fizik öğretim programı) bu iki farklı program okullarda 1985 yılına kadar uygulanmıştır. 

● 1992-1993 öğretim yılında programda tekrar değişikliğe gidilmiş ve 9. Sınıflara zorunlu Fen Bilimleri 
dersi konularak içerisinde yer alacak olan konular yeniden belirlenmişti. 1992 yılı ve sonrasında yapılan 
program değişikliklerinin hemen hemen hepsi, lise Fizik dersi 1985 müfredatını esas alan, sadece 
konuların sınıflara dağılımını değiştiren biçimsel değişikliklerdi 

● 1996 tarihinden itibaren ise Fen Bilimleri dersi kaldırılarak tüm program içeriği Fizik-1 adı altında 
programının içerisine konulmuştu. 1985 yılında okutulan tüm fizik konuları da Lise-2 ve Lise-3 sınıfın 
alan derslerine dağıtılmıştır. 2005 tarihinden itibaren ise liseler 4 yıla çıkarılmış olup Fizik konuları belli 
bir mantık dâhilinde 4 yıla yayılarak uygulamaya geçilmiştir 

 
Anahtar Kavramlar: Birinci anahtar kavram, ikinci anahtar kavram, üçüncü anahtar kavram 
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Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Fizik Dersine ilişkin Tutumlarının 
İncelenmesi 

 
Kübra Özmen1 

 
1Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü 

 
Tıp ve yaşam bilimlerinde (biyoloji, zooloji, vb.) deneyimli uygulayıcılar moleküllerden ekosisteme kadar bütün 

seviyelerde canlı sistemlerin yapı ve davranışlarını anlamada fiziğin rolünün önemli olduğunun bilincindedirler (O’Shea, 
Terry ve Benenson, 2013). Çünkü, deneysel ve teorik çalışmalarında kullandıkları araçlar hem sayısal beceri hem de fizik 
bilgisine sahip olmalarını gerektirmektedir. Ancak bu alanlarda öğrenime yeni başlayan öğrenciler üniversite giriş fizik 
derslerinde öğrendikleri bilgileri alanlarıyla ilişkilendirmekte genellikle zorluk yaşamaktadırlar. Fizik eğitimi araştırmaları, 
öğrencilerin sınıf içi performanslarının/deneyimlerinin sahip oldukları tutum ve inançlardan etkilendiğini ortaya 
koymuştur (Redish, Saul ve Steinberg, 1998; Adams, Perkins, Podolefsky, Dubson, Finkelstein ve Wieman, 2006; 
Yerdelen-Damar, 2013; Özmen, 2017). Bunun yanı sıra üniversite öğrencilerinin fen başarısını tahmin etme hususunda 
öğrenci beklentilerinin önemli bir değişken olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Adams ve ark., 2006). 
Alanyazındaki çalışmalar göz önünde bulundurularak, bu çalışmada Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) 
(MBGE) öğrencilerinin üniversite giriş fizik dersi öncesi ve sonrasında fiziğe ilişkin tutumlarının incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Çalışmaya 2019-2020 Güz Dönemi General Physics I (Genel Fizik I) dersine kayıtlı toplam 24 (Kadın:18 Erkek:6) 
birinci sınıf MBGE öğrencisi katılmıştır. Haftada dört saat yüz yüze verilen ders kapsamında tartışma odaklı konu anlatımı 
ve (sayısal ve kavramsal) soru çözümleri yapılmıştır. Ders içeriği Türkiye’deki üniversite düzeyindeki standart giriş fiziği 
dersi ile aynıdır. Ders verilen alana yönelik olarak ders içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Öğrenciler dönem 
boyunca “Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics” (Serway ve Jewett, 2014, 9. Baskı) kitabındaki bölüm 
sonu sorularından oluşturulmuş olan dört farklı sette bireysel olarak ödev teslimi yapmışlardır. Çalışma verileri ders 
döneminin birinci ve 14. haftalarında ders saatinde toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Adams ve ark. (2006) 
tarafından geliştirilen orijinal dilinde (İngilizce) “Colorado Learning Attitudes about Science Survey (CLASS)” (3. versiyon) 
kullanılmıştır. Anket, toplam 42 maddeden oluşmakta (6 madde alt boyutlara yerleştirilmemiştir) ve sekiz alt boyut 
içermektedir. Bunlar; (a) gerçek yaşamla ilişkilendirme, (b) bireysel ilgi, (c) efor sarf etme, (d) kavramsal bağlantılar, (e) 
kavramsal anlamalar, (f) problem çözme, (g) problem çözme güveni ve (h) problem çözme derinliğidir (bkz. Türkçe çeviri: 
Bayar ve Karamustafaoğlu, 2015). Veri analizi ise anket geliştiriciler tarafından yayınlanan Excel puanlama dosyasıyla 
gerçekleştirilmiştir (University of Colorado Boulder, 2004). Ön-test ve son-test verileri puanlama dosyasına girilerek sınıf 
genelinde her bir alt boyuttaki değişiklikler yüzdelik olarak hesaplanmıştır. Tercih edilen (favorable) ve edilmeyen 
(unfavorable) yanıtlar anlamlılık düzeyine göre deneyimli (expert) vs. deneyimsiz (novice) olarak gösterilmektedir. 

Veri analizi sonuçlarına göre, sınıf genelinde CLASS’da tercih edilen yanıtlara yönelimin azaldığı görülmüştür 
(ortalama sontest (%) – ortalama öntest (%) = -5,0, standart hata=2,1). En büyük negatif yönelim efor sarf etme (sense 
making/effort) alt boyutunda tespit edilmiştir (-10,1). Bireysel ilgi ve gerçek yaşamla ilişkilendirme alt boyutlarında 
öğrencilerin öntestte sonteste göre daha fazla tercih edilen yanıtlar verdikleri bulunmuştur. Problem çözme ve problem 
çözme güveni alt boyutlarında anlamlı olmayan pozitif değişimler gözlenirken problem çözme derinliği alt boyutunda 
tercih edilmeyen yanıt yüzdeliğinin arttığı görülmüştür. Kavramsal anlama (conceptual understanding) alt boyutunda 
sınıf genelinde tercih edilen yanıtlara, kavramsal bağlantılar (applied conceptual understanding) boyutunda ise tercih 
edilmeyen yanıtlara yönelim olmuştur. Cinsiyetler arasında alt boyutlardaki anlamlı değişiklikler farklılık göstermektedir. 
Kadınların ders sonunda bireysel ilgi, gerçek boyutla ilişkilendirme ve efor sarf etme boyutlarına ilişkin tutumlarında 
azalma görülürken erkeklerde hiçbir boyutta anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Ancak toplam CLASS puanlarında 
erkeklerin kadınlara göre (anlamlı düzeyde) daha fazla tercih edilmeyen tutumlara yöneldikleri görülmüştür. 
Öğrencilerin final sınavında aldıkları puanlar ile sontest CLASS puanları arasındaki ilişki incelendiğinde iki değişken 
arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunmuştur (r=0,645, p<0,001). 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, MBGE öğrencilerinin üniversite giriş fiziği dersi süresince deneyimli 
düzeyindeki tutumlarında gerileme olduğunu göstermektedir. Ancak fiziğe yönelik tutumların bazı alt boyutlarında 
pozitif bazılarında ise negatif değişimler gözlenmiştir. Öğrencilerin kavramsal anlama boyutunda deneyimli tutumları 
artarken kavramsal bağlantılar boyutunda düşüş tespit edilmiştir. Biyotıp öğrencileriyle yapılan bir çalışmada da 
(Christensen, Johnson, Van Ness, Mylott, Dunlap, Anderson ve Widenhorn, 2013) benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu 
durum, öğrencilerin fizik dersinde işlenen konuları kavramsal boyutta anlamlandırma davranışına yönelmelerine rağmen 
farklı durumlarda (ya da sorularda) bilgilerini işleme koymakta zorlandıklarını ima etmektedir. Ancak problem çözme 
tutumlarında benzer bir değişim bulunamamıştır. Lise fiziğine kıyasla derslerde cebirsel işlemlerin (türev ve integral) 
düzeyinin değişmesi öğrencilerin problem çözme tutumlarında genel olarak düşüşe sebep olmamıştır. Son olarak, 
öğrencilerin fizik ile ilgili efor sarf etme boyutundaki negatife doğru giden tutumları oldukça çarpıcıdır. Bu noktada, 
öğrencilerin matematiksel modelleri kavramsal ilişkileri anlayarak problem çözmede kullanma amacından sadece sayısal 
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sorularda uygulanması gereken birer denklem gibi görmeye yöneldikleri sonucuna varılabilir. 
Sonuç olarak, mevcut üniversite giriş fizik derslerindeki uygulamaların öğrencilerin tutumlarını genel olarak 

pozitif yönde değiştirmekten uzak olduğu görülmektedir. Bu derslerde, fizik konu içeriğinin yaşam bilimlerindeki 
konularla uyumunu sağlayacak müfredat çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır (bkz. Redish, 2014). 

 
Anahtar Kavramlar: yaşam bilimleri, fizik eğitimi, tutum, CLASS 
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Senkron Uzaktan Eğitim Ortamında Fizik Derslerine İlişkin 
Görüşleri 

 
Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR1 

 
1Ordu Üniversitesi 

 
Fen bilgisi öğretmenliği bölümünün temel alan derslerinden bir tanesi fizik dersidir. Bu bölümde Fizik I, Fizik II 

ve Fizik III dersleri zorunlu olarak verilmektedir. Fizik I dersinde mekanik, Fizik II dersinde elektrik, manyetizma ve 
termodinamik, Fizik III dersinde termodinamik, optik ve modern fizik konuları yer almaktadır. 

Fizik dersi ortaöğretim ve yükseköğretimde öğrencilerin zorlandıkları dersler arasında yer almaktadır. 
Öğretmenler ve öğretim üyeleri bu zorlukları aşmak noktasında öğrencilere yardımcı olabilecek birçok materyali öğretim 
ortamında kullanmaktadır. Alanda yapılan çalışmalar, materyallerin etkin olarak kullanıldığı öğretim ortamlarında etkili 
ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Teknolojik ilerlemelere paralel olarak sanal ortamlarda 
oluşturulan öğretim materyallerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu artışın yanında Covid-19 pandemisinin zorunlu 
kıldığı uzaktan eğitim, öğretim elemanlarının sanal ortam materyallerine yönelmesini sağlamıştır. 

Yeni tecrübe edilen öğretim ortamları ve materyaller öğretim elemanları için bazı zorlukları beraberinde 
getirmektedir. Özellikle daha önceden hiç uzaktan eğitim tecrübesi olmayan öğretim elemanlarının zorunlu olarak sanal 
ortamda öğretim yapmaya başlamasının öğretime olumsuz yansımaları olduğu aşikardır. Bununla birlikte uzaktan 
eğitimin pandemi döneminde bir alternatif olarak kullanılması gibi avantajlı birçok yönü bulunmaktadır. Önümüzdeki 
dönemde hibrit olarak nitelendirilen sanal ve yüz yüze eğitimin birlikte yapılacağı eğitim modelleri öngörülmektedir. Bu 
dönüşümün kaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde yeni öğretim ortamları için hazırlık yapmak gerekmektedir. Uzaktan 
eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve bu ortamlarda kullanılan materyallerin etkili kullanımına ilişkin çalışmalar önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda çalışma fen bilgisi öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ortamında verilen fizik derslerine dair 
görüşlerini ortaya koymaktadır. Amaç, görüşlerin analiz sonuçlarını ve literatür sonuçlarını birlikte tartışarak daha verimli 
öğretim ortamları oluşturmak konusunda öneriler sunmaktır. 

Araştırma nitel durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu fen bilgisi öğretmeni adayı altı üniversite 
öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu oluşturulurken uzaktan eğitim ortamında verilen fizik derslerine sürekli katılan 
öğrenciler tercih edilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarıyla odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmede 
araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizine 
tabi tutulmuştur. 

Elde edilen bulgular uzaktan eğitim sürecinde fizik dersi öğretim ortamındaki olumlu etkiler ve olumsuz etkiler 
temaları altında ele alınmıştır. Öğrenciler genel olarak uzaktan eğitim ortamında yürütülen fizik derslerinin verimli 
geçtiğini belirtmişlerdir. Süreçte canlı ders kayıtlarından dersleri tekrar dinleme imkânı olmasının, kaynak paylaşımları 
yapılmasının, derslerde farklı web 2.0 araçlarının kullanılmasının olumlu olduğunu ifade etmişlerdir. Derslerde video, 
animasyon ve simülasyonların kullanılmasıyla soyut konuların daha somut hale getirildiğini, günlük hayatla 
bağdaştırıldığını ve ilgi çekici hale geldiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte video, animasyon ve simülasyon etkinlikleri 
öncesi ve sonrası sorulan soruların konuyu anlamayı kolaylaştırdığını ve etkili olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Diğer 
taraftan öğrenciler derslerde not almakta zorlandıklarını, bazen de derse odaklanmakta zorlandıklarını söylemişlerdir. 
Odaklanma sorununa çözüm olarak öğretmenin ve öğrencilerin mutlaka kameralarının açık olması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Fizik dersi öğretim ortamında bir tahtanın şart olduğunu ve süreçte mutlaka öğrencilerin eline kalem 
alarak konuya dair notlar almasının şart olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin derse katılımını sağlamak noktasında 
öğretmenin sadece soru sormasının yeterli gelmediğini yüz yüze eğitimde yapılan grup etkinliklerinin sanal ortamda da 
uygulanması gerektiğini söylemişlerdir. 

Çalışma sonuçları literatür sonuçlarıyla yorumlandığında uzaktan eğitim sürecinde etkili fizik dersi öğretim 
ortamları oluşturmak için farklı web 2.0 araçlarının kullanılması yanında öğrencilerin süreçte aktif yer alacağı 
uygulamaların yapılması gerektiği söylenebilir. Bununla birlikte öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında 
uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin aktif yer almasının mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağı söylenebilir. Sanal 
ortamlarda grupla yapılacak öğretim uygulamaları üzerine çalışmalar yapılmasının ve değişkenlerin öğretim ortamına 
etkilerinin incelenmesinin uzaktan eğitim ortamlarının geliştirilmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kavramlar: Senkron uzaktan eğitim ortamı, üniversite fizik dersleri, fen bilgisi öğretmen adayları 
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Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Katılımlarının Önceki Fizik Notları, Sınıf Seviyesi ve 
Sosyoekonomik Durum Bağlamında İncelenmesi 

 
Fikret Korur1, Havva Sağlam2, Sevda Yerdelen Damar2 

 
 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 
2Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

 
Fizik dersine katılım pek çok öğrenci çıktısını etkilemektedir. Derse katılım, öğrencilerin fen öğrenme aktivitelerine 
dahil olma durumu olarak tanımlanabilir (Skinner, Kindermann, Connell, & Wellborn, 2009). Katılım, akademik 
etkinliklere olumlu bir şekilde dahil olma, öğrenmeye değer verme, farklı öğrenme stratejileri kullanma, zor 
konuları öğrenmek için çaba sarf etme ve öğrenme sırasında diğer bireylerle iş birliği yapma gibi pek çok değişkenle 
ilişkilidir (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004; Wang vd., 2016). Bu bağlamda fen dersine katılımın öğrencilerin fen 
öğrenme süreçlerini ve dolayısıyla fen başarılarını etkilediği söylenebilir. Katılımın davranışsal, bilişsel, duygusal ve 
sosyal olmak üzere dört boyutu bulunmaktadır (Wang vd., 2016). Bu boyutlar her ne kadar birbirinden ayrışsa da 
öğrencilerin ders başarısını ve dersi öğrenme süreçlerini etkilemektedir. Davranışsal katılım, akademik ve akademik 
dışı faaliyetlere yıkıcı davranış göstermeden katılma; duygusal katılım, öğrencilerin öğrenme süreçlerini değerli 
bulması ve öğrenilen konuya ilgi göstermesi anlamına gelmektedir. Bilişsel katılım, derin öğrenme stratejilerini 
kullanma ve karmaşık konuları öğrenmek için çaba sarf etme gibi özellikleri barındırmaktadır. Sosyal katılım ise 
öğrenme sürecini diğer öğrencilerle birlikte sürdürme ve devam ettirme anlamına gelmektedir. Katılım çok boyutlu 
olduğu gibi çok düzeylidir. Katılımın çok düzeyli olması, öğrencilerin genel öğretim programlarına, belirli derslere ve 
anlık öğrenme faaliyetlerine farklı seviyelerde katılım gösterebileceği anlamına gelmektedir (Wang & Degol, 2014). 
Fizik dersine katılımın fizik başarısı, sınıf seviyesi ve sosyoekonomik statü gibi pek çok kişisel ve çevresel değişkenle 
ilişkili olduğu söylenebilir. Öğrencilerin fizik başarısı hem üniversiteye giriş sınavı gibi ulusal ölçekte hem de 
Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi uluslararası ölçekte incelenmektedir. Bu sınavlar 
öğrencilerin fizik başarıları hakkında ülkeleri bilgilendirmekte ve diğer ülkelerle karşılaştırma yapma olanağı 
sağlamaktadır (Kyriakides, 2006). Bu çalışmanın amacı, ilgili alan yazında güvenilir ve geçerli sonuçlar verdiği ortaya 
konulan bir ölçek ile 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin fizik dersine katılım puanlarını belirlemek ve bu puanları ile fizik 
dersi başarı düzeyleri, sınıf seviyeleri ve sosyoekonomik durumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel tarama 
türündeki bu çalışmada veri toplama aracı olarak, giriş kısmında 15 soruluk Kişisel Bilgiler Bölümü bulunan Fizik 
Dersine Katılım Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel Bilgiler Bölümü öğrencilerin fizik başarı düzeyleri, sınıf seviyeleri ve 
sosyoekonomik düzeylerine yönelik veri elde etmek amacıyla oluşturulmuştur. Fizik Dersine Katılım Ölçeği 
öğrencilerin fizik dersine katılımını ölçen ve 32 maddeden oluşan Likert tipinde bir ölçektir. Ölçeğin Türkçeye 
uyarlanması ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, aynı yaş grubu ve sınıf seviyesindeki öğrencilerle 
gerçekleştirilmiştir (Yerdelen-Damar, Korur & Sağlam, 2019). Veri toplama aracı, Burdur ilindeki bir devlet 
lisesindeki 9. sınıflardan 50 ve 11. sınıflardan 51 öğrenciye uygulanmıştır. Ham verilerin ters kodlama, kayıp veri 
analizi, uç değer analizi yapılmış ve ilişki analizi için varsayımların kontrolü yapılmıştır. Öğrencilerin fizik dersine 
katılım puanlarının fizik dersi puanı ve sosyoekonomik düzeyleri ile ilişkisi Pearson korelasyon katsayısı, sınıf düzeyi 
ile ilişkisi ise point-biserial katsayısı kullanılarak incelenmiştir. Fizik Dersine Katılım Ölçeğinin iç tutarlık düzeyini 
belirlemek için Cronbach’ın Alfa güvenirlik katsayısı α= 0.93 olarak bulunmuş ve uygun değer aralığında olduğu 
saptanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, fizik dersine katılım ile sınıf seviyesi arasında anlamlı düzeyde negatif 
ilişki [r(101)=-0,557, p<0,05] ve fizik dersine katılım ile fizik başarı düzeyi arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişki 
[r(101)=0,569, p<0,05] olduğu tespit edilmiştir. Her iki ilişkinin etki büyüklüğü “büyük etki” düzeyindedir. Diğer 
taraftan öğrencilerin derse katılım düzeylerinin sosyoekonomik düzeyleri ile anlamlı olarak ilişkili olmadığı 
gözlenmiştir. 

 
Anahtar Kavramlar: Katılım, başarı, sosyoekonomik statü, sınıf seviyesi, fizik 

 
Not: Bu çalışmadaki ölçüm aracı Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen 14461 
kodlu projeden elde edilmiştir. 
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Lise Öğrencileri Fizik Araştırma Projeleri Danışmanlık Süreci 
 

Fikret Korur1 
 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
 

Bilimsel proje, bilimsel yöntem kullanarak bir deneyin, araştırmanın ya da bir buluşun sunulmasıdır. Bilimsel 
projelerin önemli aşamaları; disiplinler arası bilgilerin ve araştırma-inceleme sonuçlarının yansıtılmış olması, ortaya 
çıkardığı ürünü farklı yönleri ile değerlendirebilmesi, araştırma sonuçlarını bir raporla, poster-sunumla sunması, önceden 
belirlenmiş bir sürede tamamlaması, değişimi hedeflemesi ve uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edilmesidir. 
Projelerde danışman, proje hazırlama aşamasında öğrencilere rehberlik eden ve projelerini hazırlarken bilimsel yöntem 
başta olmak üzere yol ve yöntem gösteren öğretmen veya öğretim elemanlarını ifade etmektedir. Danışman, proje fikri 
olan öğrencisine, problemi belirleme, araştırma gereksinimlerini belirleme, olası çözümler geliştirme, en iyi çözümü 
seçme, prototip oluşturma, çözümleri test etme ve değerlendirme, sonuçları raporlaştırma ve proje sonunda ortaya 
çıkan ürün ile ilgili patent veya fikri mülkiyet alınması gibi konularda önderlik ve rehberlik eder. Bu bağlamda, fen/fizik 
öğretmenleri, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 2204-a Lise ve 2204-b Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışmalarında öğrencilerin fizik ana alanındaki projelerine danışmanlık yaparak, öğrencilerini projeler yoluyla araştırma 
yapmaya teşvik eder ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamalarına yardımcı olurlar. TÜBİTAK 
tarafından desteklenen diğer projelerden farklı olarak, bu yarışmalarda fen bilimleri ve matematik, sosyal bilimler ve 
teknoloji uygulamaları kategorileri altındaki ana alanlarda projeler öğrenci tarafından danışman öğretmeni ile birlikte 
tamamlanır, sergilenir, sunulur ve bir yarışmaya dâhil olur. Bu yarışmalar kapsamındaki projeler, fizik ana alanı 
bağlamında incelendiğinde ortaokul ve lise düzeyinde TÜBİTAK 2204 proje yarışmalarına her yıl Türkiye genelinde 1000’e 
yakın başvuru olmakta, bunlardan 15-25 proje final aşamasına çağrılmaktadır. Son iki yıldır belirlenen 43 tematik alan 
yönünden fizik ana alanındaki projeler incelendiğinde; öne çıkan tematik alanlardan bazılarının, lise projelerinde 
“Yenilenebilir Enerji”, “Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri” , “Yapay Zekâ”, “Milli Teknoloji Hamlesi”, “STEAM”, 
ortaokul projelerinde “Sağlık Teknolojileri”, “Siber Güvenlik”, “Su Okuryazarlığı”, “Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık 
Hizmetleri” olduğu tespit edilmiştir. Fizik ana alanından final aşamasına kalmış projeler incelediğinde, fizik konularının 
ele alınış sıklığına göre bazıları, “elektrik ve manyetizma”, “enerji”, “elektronik”, “optik”, “kinematik”, “ısı-sıcaklık”, 
“dalgalar”, “elektromanyetik teori”, “termodinamik” şeklinde sıralanabilir. Bu çalıştayın amacı, fizik öğretmenlerinin 
TÜBİTAK-2204 Lise-Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarına başvuracak öğrencilerin danışmanlıklarını 
yürütecek fen/fizik öğretmenlerinin bu süreçte yapacakları ve fizik konuları bağlamında güncel araştırma konuları 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve kendi danışmanlık süreçleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak istedikleri 
noktaları belirtmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda çalıştaya katılacak en fazla 40 fen/fizik öğretmeni ile aşağıdaki etkinlik 
akış planı çerçevesinde en fazla 60 dakika olacak şekilde 2204a-b özelinde projelerin tanıtımı ve bu projelerdeki fizik ana 
alanındaki tematik alanların ve kavramların analizini içeren bilgilendirme yapılacaktır. Ardından öğrencileri bir danışman 
olarak nasıl yönlendireceklerinin, nasıl motive edeceklerinin ve etkileşimli bir şekilde belirlenen örnek bir araştırma 
sorusu üzerinden proje geliştirme sürecini nasıl kurgulayacaklarının irdeleneceği bir çalıştay gerçekleştirilecektir. 

 
Tablo 1. Etkinlik akış planı ve önerilen süreler 

 

Süre (dk) Konu Başlığı Yapılacaklar 
0-10 Tanışma – TÜBİTAK 2204a 

projelerinin yapısı hakkında bilgi 
Katılımcılara TÜBİTAK 2204a Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasının genel 
yapısı hakkında bilgi verilecektir. 

11-20 TÜBİTAK 2204a projelerindeki fizik 
ana alanındaki projelerin kavramsal 
analizleri 

Katılımcılara TÜBİTAK 2204a-b Lise-Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje 
Yarışmalarında finale kalan projelerdeki öne çıkan fizik konuları ve son iki yıldır 
projelerin ait olduğu tematik alanlar hakkında bilgi verilecektir. 

21-35 Katılımcılara verilecek bir araştırma 
sorusu üzerinde giriş ve yöntem 
kısımlarının yazımının yönetilmesi 

Etkileşimli olarak fizik ana alanından bir araştırma sorusu belirlenecek; araştırma 
sorusuna yönelik olarak araştırma probleminin, girişin alan yazın taraması ve 
yöntem kısımlarında danışmanlık sürecinde neler yapılabileceği tartışılacaktır. 

36-50 Araştırma sorusuna yönelik 
bulgular, sonuç ve tartışma 
bölümlerinin yazımının yönetilmesi 

Aynı araştırma sorusu üzerinden; bulgular, sonuç ve tartışma kısımlarında 
danışmanlık sürecinde neler yapılabileceği ve projelerin gönderilmesi sürecinde 
danışmanların neler yapılabileceği etkileşimli olarak tartışılacaktır. 

51-60 Katılımcıların sorularının ve 
görüşlerinin alınması 

Katılımcıların bugüne kadar danışmanlık yaptıkları projeler sırasında yaşadıkları 
zorlukların ve tavsiyelerin paylaşmaları sağlanacak, sorular cevaplanacaktır. 

 
Anahtar Kavramlar : Lise, ortaokul, öğrenci, fizik proje, danışmanlık 
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Üstün Yetenekli BİLSEM Öğrencilerine Yönelik Fizik Alanında Bilimsel Süreç Becerileri Testi 
Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması* 

 
Salih DEMİRCİOĞLU1, Gamze SEZGİN SELÇUK2, 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 
 

Bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan üstün yetenekli öğrencilerin fizik 
alanında bilimsel süreç becerilerini ölçmeye yönelik, geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçme aracı geliştirmektir. 

Alan yazında bilimsel süreç becerileri üzerine birçok çalışma olmasına rağmen üstün yetenekli öğrencilerle 
yapılan çalışmaların sayısı azdır. Ayrıca alanyazında üstün yetenekli öğrencilerin fizik eğitiminde bilimsel süreç 
becerilerini ölçmeye yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Araştırmada, ölçme aracı olarak “Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSBT)” kullanılacaktır. İlgili alan yazın taraması 
ve öğrencilerle birebir görüşmeler yoluyla geliştirilen testin geçerlik (kapsam ve görünüş geçerliliği) ve güvenirlik 
çalışması (test ve madde analizleri) yapılmıştır. 25 maddeden oluşan BSBT hazırlandıktan sonra testin kapsam ve görünüş 
geçerliliğini test etmek amacıyla fizik eğitimi alanında uzmanlaşmış dört öğretim üyesi tarafından kontrol edilmiştir. 
Uzman görüşleri doğrultusunda testteki iki maddenin bilimsel süreç becerileri test yapısına uygun olmadığına karar 
verilmiş ve testten çıkartılmıştır. Geriye kalan test maddelerinin (23 test maddesi) uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
Test, güvenirlik çalışmaları amacıyla İzmir ilinde bulunan Narlıdere Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Konak Şehit 
Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi ve Çiğli-Karşıyaka Aydoğan 
Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi’nde Özel Yetenekleri Geliştirme (ÖYG) Programına devam etmekte olan 11-14 yaş arası (6., 
7.,8. ve 9.sınıf düzeylerinde öğrenim gören) toplam 115 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler 2019–2020 akademik yılının 
güz döneminde toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. 23 maddeden oluşan 
BSBT’nin madde güçlük indeksi ve madde ayırıcılık indekslerine bakılarak, 3 madde atılmış ve testin 20 maddelik nihaî 
formu oluşturulmuştur. BSBT’nin KR20 güvenirlik katsayısı 0,93 bulunmuştur. Böylece testin güvenirliği yüksek çıkmıştır. 
Bu bulgulara göre, BİLSEM öğrencilerinin fizik alanında bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesinde geliştirilen testin 
geçerlik ve güvenirliği sağlanmış bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üstün yetenekli BİLSEM öğrencileri için 
geliştirilen BSBT’nin ilgili alan yazına katkısının olacağı ve bu alanda çalışma yapan diğer araştırmacılara da kaynak 
oluşturacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kavramlar: Bilimsel Süreç Becerileri Testi, Fizik, Üstün Yetenekli Öğrenciler 
 

*Bu araştırma, birinci yazarın Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütmekte olduğu 
“Yenilikçi Fizik Etkinliklerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Süreç ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkileri” 
başlıklı doktora tez çalışmasının kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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Fizik Dersi Hareket Konusu için STEAM Senaryosuna Eğitim Robotu Entegre Edilerek Yapay Zeka 
Araçlarının Kullanılması Üzerine Uygulama Yapılması, Başarıya Etkisinin İncelenmesi 

 
Burcu Türkkan1, Barış Boru2 

 
1Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü 

2Sakarya Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü 
 

21. yüzyılda bilimsel bilgiye duyulan gereksinim, bireylerin çağın gerektirdiği donanım ve nitelikte olması, 
bireylerden ziyade toplumların hedeflerinden olmuştur. Ülkelerin ekonomik kalkınmaları fen, matematik, teknoloji ve 
mühendislik alanlarına ilgi duyan bir nesle, toplumun bu alanlara ilgisinin artmasına, toplumun okuryazarlığının 
geliştirilmesine ve bu alanlardaki uzmanların niteliğine bağlıdır. Teknolojinin etkilediği pek çok alan vardır ki bunlardan 
biri de fizik bilimidir. “Fizik bilimi evrendeki düzen, olaylar ve doğanın işleyişinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. 
Fizikteki gelişmelerle birlikte gelişen teknoloji de insanlığın gelişimi ve evrenin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. 
Ortaöğretim fizik dersi öğretim programında gerekli yetkinliklere sahip bireylerin yetişmesi için öğretim programlarının 
yalnızca bilgi aktaran bir programdan ziyade, bilgi ve beceri kazandıran, bireysel farklılıkları dikkate alan, sade ve anlaşılır 
bir dille hazırlanması önemle vurgulanmaktadır (MEB, 2018)”. Buna bağlı olarak öğrencilerin aldığı fizik bilimi eğitiminin 
kalitesi ve niteliği, ülkelerin çağa ayak uydurma ihtiyacı sebebiyle yüksek öneme sahiptir. 

“ Fizik Bilimi dersinin daha nitelikli işlenebilmesi ve anlaşılabilmesi için engeller nelerdir? ” problemi üzerine 
literatür incelenmiştir. Bu engelleri kaldırabilmek için çözüm örneği uygulaması yapılmak istenmiştir. Literatür 
araştırması sonucu öğrencilerin dersi zor, gerçek yaşamdan kopuk ve soyut olarak alğıladığı; bu algının lisenin erken 
sınıflarında oluştuğu ve üst sınıflarda da devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Örnek çözüm için yaparak yaşayarak 
öğrenme, gerçek yaşam ile ilintili problemler çözme sayesinde, öğrencilerin sahip oldukları bilgileriyle gerçek hayat 
problemlerini karşı karşıya getiren, bununla birlikte zihinlerinde oluşan “Gerçek hayatta bu bilgi ne işime yarayacak?” 
sorusuna cevap bulan; fen (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering), sanat (Art) ve matematik 
(Mathematics) disiplinlerinin entegrasyonunu hedef alan ve bu disiplinlerin baş harflerinin birleşiminden oluşan STEAM 
eğitim yaklaşımından yararlanılmıştır. 

Gerçek yaşam problemlerinin çözümünde, mühendislik tasarım süreci gözetilerek farklı çözümler sunulabilmesi 
ve bu çözümlerde eğitsel robot uygulamalarından yararlanılabilmesi; STEAM eğitim yaklaşımının 21. yüzyıl becerilerini 
geliştirmesinde önemli etkenlerdendir. Eğitsel robot uygulamalarında öğrenciler mekanik tasarım ve kodlama sürecini 
bir arada gerçekleştirir; böylece disiplinler arası iş birliği, araştırma, öğrenmeyi öğrenme, yenilik, sistematik düşünme, 
üretkenlik, yaratıcılık, teknolojiden yararlanma gibi becerilerin gelişimine olumlu yönde katkı sağlayan eğitim aracı olarak 
robotik uygulamalar STEAM çalışmalarında kullanılır. 

Eğitsel robot uygulamalarında, robotlar sensörleri sayesinde çevrelerinin farkında olabilir ve istenilen işlemleri 
çevrelerini algılayarak daha akılcı bir şekilde görevlerini yapabilirler. Robotik sistemlerde akıllılık; “insan benzeri zeki 
makineler özellikle de zeki bilgisayar programları yapma bilimi ve mühendisliği” olarak tanımlanan yapay zeka kavramını 
oluşturmuş, veri biliminin ve elektronik işlem donanımlarının gelişmesi ile birlikte yaşadığımız zaman dilimi yapay zekâ 
çağına dönüşmektedir. Bu dönüşümün yaşanabilmesi için eğitim sistemine yapay zeka uygulamalarının dahil edilmesi 
gerekmektedir. 

STEAM ve robotik kodlama eğitimine yapay zeka uygulamaları da eklenerek, karmaşık olduğu düşünülebilen 
cihaz ve sistemlerin çalışma prensiplerini kavramalarını, bakış açılarını geliştirmelerini, yaratıcılıklarını kullanarak 
kendilerine ait ürünler ortaya koymalarını ve yaparak yaşayarak öğrenmelerle kalıcı öğrenmelerin sağlanması savunulur. 
Bu çalışmanın amacı özgün düzeyde 9. sınıf Hareket konusu için STEAM senaryosu tasarlamak, robotik teknolojisinin ve 
yapay zeka araçlarının eğitim alanına entegrasyonunu sağlayacak örnek bir literatür çalışmasını oluşturmaktır. Böylece 
eğitim boyutunda 21. yüzyıl yaşam becerilerini kazandırmaya yönelik STEAM senaryosunun problem çözümünde eğitsel 
robotik araçlarından yararlanılarak 9. sınıf fizik dersi hareket konusu için yapay zeka araçlarından da faydalanılarak 
uygulama yapılacaktır. 

Uygulama kapsamında 9. sınıf fizik dersi hareket konusunun işlenmesinde STEAM yaklaşımının, geleneksel 
anlatıma göre öğrencilerin derse karşı tutumları ve başarıları karşılaştırılmak istenmiştir. 9.sınıf öğrencilerinden 20 şer 
kişilik iki farklı grup oluşturulmuştur. Birinci grupta Hareket konusu geleneksel anlatım yöntemi ile işlenirken, ikinci 
grupta oluşturulan örnek STEAM senaryosundan yararlanılacaktır. Karşılaştırma yapabilmek adına başarı testi; uygulama 
öncesi ve sonrasında her iki gruba da uygulanacaktır. Uygulamaların sonunda alınan öğrenci görüşlerinden de 
karşılaştırma yapılırken faydalanılacaktır. 

 
Anahtar Kavramlar: STEAM Eğitim Senaryosu, Eğitsel Robot, Yapay Zeka Araçları, Fizik 
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Akıllı Telefonları Kullanarak Sınıf veya Ev Ortamında Fizik Deneyleri Tasarlamak ve Uygulamak 
 

Osman Akşit1 

1Boğaziçi Üniversitesi 

Akıllı telefonlar hayatın her alanında yaygınlaşmaya devam ediyor ve içerdikleri yeni teknolojiler hayatımızı 
daha çok kolaylaştırıyor. Son yıllarda eğitimde de akıllı telefonların rolü ve önemi artarken, araştırmacılar akıllı 
telefonların sınıf veya ev ortamında deney tasarlama, veri toplama, ve hatta ileri seviyede veri analizi yapma gibi 
amaçlarla kullanabileceklerini gösteren örnek çalışmaları literatürde paylaşmışlardır. Akıllı telefonlar içlerinde bir çok 
farklı sensör barındırmaktadır. Örnek olarak, bugün neredeyse her akıllı telefon ivmeölçer (accelerometer), jiroskop 
(gyroscope), manyetometre (magnetometer), ışık sensörü, GPS alıcısı gibi sensörlerle donatılmıştır. Bu sensörler akıllı 
telefonların doğru şekilde çalışarak işlevlerini yerine getirmeleri için gerekmektedir. Aynı zamanda, son zamanlarda akıllı 
telefonlar için geliştirilen birçok ücretsiz eğitimsel uygulama (aplikasyon) bu sensörlerle direk iletişime geçip bu sensörler 
aracılığıyla veri toplayıp işleyebilmektedir. Bu da akıllı telefonların fen ve özellikle fizik deneylerinde bir veri toplama 
aracı olarak kullanılmasının önünü açmıştır. Phyphox ve Physics Toolbox Sensor Suite gibi ücretsiz uygulamalar ile fizik 
öğretmenleri deneyler tasarlayabilir ve bu deneyleri öğrencilere sınıf veya ev ortamında uygulatabilirler. 

Bu çalıştayda fizik öğretmenlerine Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlar için en popüler ve ücretsiz deney 
tasarlama uygulamaları (aplikasyonları) tanıtılacaktır. Aynı zamanda, bu uygulamaları kullanarak öğretmenlerin fizik 
derslerinde farklı konular için ne tür aktiviteler (demonstrasyon ve deney) yapabilecekleri gösterilecektir. Bir kaç tane 
örnek etkinlik de öğretmenlerle birlikte yapılacaktır. Bu etkinlikler için gereken materyaller: en az 2 metre uzunluğunda 
ince bir ip, bir adet makas, bir adet cetvel, 3x3cm ve 7x7cm uzunluklarında kesilmiş iki adet karton ve bir adet küçük 
veya orta boy çıtçıtlı buzdolabı poşeti. Bu çalıştaya en çok 50 kişi katılabilir. Çalıştayın toplam süresi otuz dakika olacaktır. 
Çalıştaya katılacak öğretmenlerin “Phyphox” ve “Physics Toolbox Sensor Suite” isimli ücretsiz iki uygulamayı akıllı 
telefonlarına yüklemeleri gerekmektedir. 

 
Anahtar Kavramlar: akıllı telefon, fizik eğitimi, deney, phyphox 
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LGS 2020-2021 Fen Bilimleri Sorularının Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre 

Değerlendirilmesi 

Mehmet Küçük1, Semra Burkaz Ekinci2, Arzu Küçük3 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
2 İŞKUR Rize İl Müdürlüğü 

3Milli Eğitim Bakanlığı 
 
 

21 yy, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan yaşamına derinden nüfuz ettiği ve bunun doğal bir sonucu olarak 
bilgi kaynaklarına ulaşmanın oldukça kolaylaştığı bir çağdır. Bu durum, öncesinde bilgilerin paylaşılma yeri olarak işlev 
gören okulların varoluş nedeninin bir kez daha sorgulanmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, okulların sürdürülebilirliği 
adına sistem değişiklikleri yaşanmaya başlanmıştır. Bu amaçla, söz konusu eğitim sistemleri yeni öğrenme kuramlarının 
da ışığında mevcut bilginin öğrenciye doğrudan aktarılması yerine bilgiye onların ulaşmalarını sağlamak şeklinde yeni bir 
amaç doğrultusunda yapılanmak zorunda kalmıştır. Bu yolla üst düzey zihinsel süreç becerilerinin öğrencilere 
kazandırması hedeflenmiştir. Bir diğer taraftan okulların ilgili becerileri çocuklara ne ölçüde kazandırabildiği üzerindeki 
tartışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu amaçla merkezi sınavlar yanında çocukların okullarda yapılan sınavlarda 
sorulan sorulara verdikleri tepkiler de incelenerek teşhis yapılmaya çalışılmaktadır. Sınav soruları bilişsel düşünmeyi 
yordayan bir faktör olarak işe koşulmaktadır. Burada ise sürekli olarak düşük seviyeli sorularla karşılaşan öğrencilerin 
düşük düzeyli düşünmeye yatkın hale geldikleri ile tam tersi yüksek seviyeli sorularla karşılaşanların ise yüksek seviyeli 
düşünmeye yöneldikleri bilgisi temel alınmaktadır. Bu konuda son yirmi yıldan beri, Bloom veya yenilenen Bloom 
taksonomisinin kullanıldığı birçok çalışma yapılmıştır. Bu yeni sınıflamada bilgi ve bilimsel süreç olmak üzere bilişsel 
alanın iki farklı boyutu ön plana çıkmaktadır. Bilgi boyutu bilimsel düşüncede bilgi ile ilişkilendirilen sınıflandırmalara 
dayalı iken, bilişsel süreç boyutunda ise zihinsel etkinliklere dayalı birbirini izleyen altı farklı basamak söz konusudur. Bu 
çalışmaların sonuçlarına bakıldığında; bir ölçüde soru kalitelerinin yükseldiği ortaya çıkmakla birlikte arzu edilen noktaya 
halen ulaşılamadığına yönelik sert bir tartışma vardır. Mart 2020’de Kovid-19 salgını tedbirleri dolayısıyla Türkiye’deki 
okullarda her türden eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi ve kısa süre içinde bunların kısmen veya bütünüyle 
çevrim içi ortamlara taşınması önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bu dönemde Liselere Giriş Sistemi (LGS) 
kapsamında yapılan iki merkezi sınav sorularının zorluğu ile ilgili kamuoyunda yoğun bir tartışma yaşanmıştır. Bununla 
birlikte söz konusu zorluğun sorulan soruların bilişsel seviyelerinin yüksekliğine gerçekten işaret edip etmediği 
konusunda bir çalışma yer almamaktadır. 

Bu çalışmada söz konusu eleştiriye cevap verebilmek için son iki yılda yapılan sınavlarda sorulan fen bilimleri 
sorularının bilişsel analizlerinin yenilenen Bloom taksonomisiyle yapılması amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yolla 2020 ve 2021 LGS’de sorulan toplam 40 soru 
yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre analiz edilmiştir. Bu soruların tamamı ilk olarak ikinci ve üçüncü 
araştırmacılar tarafından ayrı ayrı analiz edilerek ilk toplantıda karşılaştırılmıştır. Bu yolla uzlaşı sağlanamayan sınırlı 
sayıdaki soru için ilk araştırmacının da katıldığı ikinci bir toplantı yapılarak son karar verilmiştir. Bu şekilde hem soru hem 
de fizik-kimya-biyoloji olmak üzere alt disiplin bazında sınıflama tabloları ayrı ayrı oluşturulmuştur. Bu verilerden 
hareketle salgın döneminde sorulan soruların bilişsel seviyelerinin her bir disiplin için önceki yıllardan biraz daha yüksek 
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda sınav sonuçlarıyla ilgili MEB’nın paylaştığı rapora atıfta bulunularak 
öğrencilerin söz konusu sorulara nasıl tepki verdikleri ayrıca tartışılmıştır. 
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