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ÖZET 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL BİYOLOJİ 

LABORATUARINA YÖNELİK ÖĞRENME STİLLERİNE UYGUN DERS 

PLANLAMALARI VE PORTFOLYO UYGULAMALARI 

Mihrican BALABAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

İlköğretim Anabilim Dalı, Doktora, Temmuz/2016 

Danışman: Doç. Dr. M. Handan GÜNEŞ 

Araştırmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri Kolb 
Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE-3)’ne göre belirlenerek buna uygun Genel 
Biyoloji Laboratuvarı dersi kapsamında ders planları oluşturulmuş ve portfolyo 
değerlendirmenin kullanıldığı öğretim etkinlikleri geliştirilmiştir.  Bu doğrultuda 
işlenen dersin öğretmen adaylarının gelişimlerine, akademik başarılarına, biyoloji 
dersine karşı tutumlarına, sınav kaygısına etkisinin incelenmesi ve ayrıca öğretmen 
adaylarının yapılan uygulamalar hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada, karma yöntem seçilmiş olup, nicel ve nitel araştırma yöntemleri 
birlikte kullanılmıştır. Çalışmanın nicel kısmında yarı deneysel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın deseni ön test son test kontrol gruplu (eşitlenmemiş 
kontrol gruplu model) yarı deneysel desendir. Nicel verilerden elde edilen sonuçları 
desteklemek ve açıklamak amacıyla tasarlanan nitel boyuttaki verilerin toplanması 
için ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıfta 
öğrenim gören 100 öğretmen adayı oluşturmuştur. Bunlardan 35 öğretmen adayı 
Deney 1grubunda, 32 öğretmen adayı Deney 2 grubunda ve 33 öğretmen adayı ise 
Kontrol grubunda yer almıştır. Çalışma 20 hafta sürmüştür. Kontrol grubunda 
laboratuvar dersi geleneksel olarak sürdürülürken, deney 1 grubunda portfolyo 
uygulamaları ile ders işlenmiştir. Deney 2 grubunda dersler haftalara özel, öğrenme 
stillerine uygun ve araştırmacı tarafından yapılandırılmış olan 20 adet genel biyoloji 
laboratuar ders planı ile sürdürülmüştür. Çalışma, haftada 2 ders saati olmak kaydıyla 
20 haftada toplam 40 ders saati içerisinde tamamlanmıştır. 

Araştırmada “Akademik Başarı Testi”, “Sınav Kaygısı Ölçeği”, “Biyoloji 
Tutum Ölçeği” ve “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” uygulama öncesi ön test, 
uygulama sonrası son test olarak, “Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formu” ve 
“Portfolyo Değerlendirme Formu” ise sadece uygulama sonrasında kullanılmıştır. 
Ayrıca portfolyo ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla deney gruplarında yer 
alan 67 öğretmen adayının yarı yapılandırılmış soruları cevaplamaları istenmiştir.  

Araştırmada, ilgili ders kapsamında akademik başarının hem Deney 1 
grubunda hem de Deney 2 grubunda Kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Deney 1 ve Deney 2 grupları arasında ise akademik 
başarı testi için anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ayrıca, yapılan 
uygulamaların her iki deney grubu için de biyoloji dersine yönelik tutumlarında daha 
etkili olduğu ve sınav kaygılarını ise azaltıcı yönde bir etkisinin olduğu sonucuna 
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ulaşılmıştır. Yarı yapılandırılmış sorulardan elde edilen verilere göre öğretmen 
adaylarının “portfolyo uygulamasının daha iyi ve kalıcı öğrenmelerini sağladığını, 
yaratıcıklarını geliştirdiğini ve bu uygulamayı sevdiklerini” ifade ettikleri tespit 
edilmiştir.  
Anahtar sözcükler: Portfolyo, öğrenme stilleri, biyoloji eğitimi, tutum, sınav 
kaygısı. 
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ABSTRACT 

PORTFOLIO APPLICATIONS AND PROPER COURSE PLANS FOR SCIENCE 

CANDIDATES’ LEARNING STYLES TOWARDS GENERAL BIOLOGY 

LABORATORY COURSE 

 Mihrican BALABAN 

Ondokuz Mayıs University, Institute of Educational Sciences 

Department of Primary Science Education, Doctorate, July/2016 

Superviser: Assoc. Prof. M. Handan GÜNEŞ 

 

In this study, learning styles of science teacher candidates via Kolb Learning 
Style Inventory (KLSI-3) have been determined, then proper General Biology 
Laboratory course plans have been structured and teaching activities which would be 
evaluated by using portfolio have been developed. The aim of the study is to 
investigate the effect of courses in the line of these course plans to teacher 
candidates’ developments, academic success, attitudes towards biology lesson and 
test anxiety and also to determinate their opinions about these applications. 

In this study, mixed research methodology has been selected, so both 
quantitative and qualitative methods have been used together. Quantitative part of the 
research has been conducted by using pre-post and control-experimental design of 
quasi-experimental design models. Semi-structured interviews have been used for 
collecting quantitative data which designed for the aim of supporting and explaining 
quantitative results. 100 university students from Ondokuz Mayis University Science 
Teacher Education Department have been the sample of the study. 35 of them have 
been in the Experiment-1 group, 32 of them have been in the Experiment-2 group 
and the control group has indicated 33 students. The study has been continued for 20 
weeks. In the control group, laboratory course has been carried on traditional 
teaching methods while experiment-1 group has been treated by portfolio 
applications. In the experiment-2 group, the courses have been sustained with 20 
General Biology Laboratory course plans specialized for each week, proper for 
learning styles and structured by the researcher. This study has been lasted 40 hours, 
2 hours per week and completed in 20 weeks. 

In the study, “Academic Success Test”, “Test Anxiety Test”, “Biology 
Attitude Test”, “Kolb Learning Styles Inventory” have been performed as pre-tests 
and post-tests to whole group, “Portfolio Process Evaluation Form” and “Portfolio 
Evaluation Form” have been performed as post-tests only. Also, for the aim of 
determining opinions of 67 students at the experimental groups have answered semi-
structured interview questions. 

In the study, it has been concluded that both experiment-1 and experiment-2 
groups had higher academic success scores than the control group. There has been no 
meaningful difference between the two experiment groups by the means of academic 
success. Also, it has been concluded that the applications had been more positive 
effects at these two experiment groups students’ attitudes towards biology and they 
have more negative effects at their test anxiety. According to the data gained from 
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semi-structured questions, it has been found after students’ statements that portfolio 
applications had provided better and permanent learning, developed their creativity 
and they liked these applications. 

Keywords: portfolio, learning styles, biology education, attitude, test anxiety. 
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GİRİŞ 

Eğitimin amacı, öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşmasının sağlanması 

olmakla birlikte bu süreçte öğrencilerden beklenen ise hedeflere uygun istendik 

davranış sergilemeleri ve böylelikle başarıya ulaşmış olmalarıdır.  Öğrencilerin 

istenilen başarıya ulaşamamalarının başlıca nedenleri arasında,  mevcut sistemde 

öğrenci için ideal öğrenme-öğretme ortamının oluşturulamaması ve öğrencilerin 

bireysel özellikleri çerçevesinde arzu edilen bir eğitim-öğretim yapılamaması 

sayılabilir.  

Son yıllarda araştırmacılar eğitim ve öğretimde başarıyı istenilen düzeye 

getirmek için araştırmalarını öğretmen merkezli öğretimden, öğrenci merkezli 

öğretime yoğunlaştırmaya başlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin sahip 

olduğu bireysel farklılıkların üzerinde durularak, her biri için ayrı ayrı kolay ve etkili 

öğrenebilirlik üzerinde yoğunlaşmışlardır (Kabadayı, 2004: 3). Bu bağlamda ele 

aldığımızda her birey çeşitli öğrenme konuları için birbirinden farklı yaklaşımlar 

izlemekle birlikte çoğunlukla kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan 

yaklaşımları geliştirmektedirler. Bireylerin gösterdikleri bu yaklaşımlar ise kişisel 

öğrenme stilini belirlemekte ve bu durum bireyler arasında farklılıklar 

göstermektedir. Öğrenci başarılarında belirleyici olan en önemli faktör, öğrencilere 

sunulan yöntemler ile onların beklenti ya da yaklaşımlarının ötüşmesi olarak 

görülmektedir (Veznedaroğlu ve Özgür, 2005: 3).  

Marshall (1990: 1), eğer öğrenciler öğretmenlerinin öğrettiği şekilde 

öğrenemiyorlarsa, onlara öğrenebilecekleri şekilde anlatılması gerektiğine vurgu 

yapmıştır.  Lukow (2002: 20) ise bireylerin farklı yollarla öğrendiklerini, bundan 

dolayı da öğrenme-öğretme sürecinde seçilen yöntem ve tekniğin her bir öğrenci için 

aynı olumlu gelişmeyi gösteremeceğini ifade etmiş ve bu durumun açıklamasını da 

bireysel farklılıklara odaklanarak yapmıştır. 

Eğitim ve öğretim için en önemli amaç, öğrenenlerin oluşturulmuş hedefler 

doğrultusunda davranış sergilemeleri ve yetişmeleri ise her bir öğrenenin kendine 

özgü yollardan öğrenme fırsatını bulabilmeleri için öğrenme sürecini geçirecekleri bu



15 

 

ortamların öğrenme stillerine göre düzenlenmesinin belirlenen hedeflere ulaşmada 

fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu durumun sağlanamadığı eğitim 

ortamlarında ise benzer zeka düzeyindeki öğrenciler arasından bir kısmı belirlenen 

hedeflere kolayca ulaşırken diğerleri ulaşamamakta ve yeteneği daha fazla olan bile 

bu süreçte başarısız olarak değerlendirilebilmektedir (Ekici, 2003a: 54). 

Öğretmenlerin, öğrencilerin bireysel farklılıklarının birbirlerine göre avantaj ve 

dezavantaj durumlarını en alt seviyeye çekebilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle 

öğretmenler, öğrenenlerin öğrenme stillerini dikkate almaları, öğrencilerin kişisel 

özelliklerini çok iyi bilip, kişisel özelliklerini temel alarak bu doğrultuda oluşturulan 

öğretim ortamı ile her bir öğrenciye ulaşabilecekleri fırsatları sunabilmelidirler 

(Peker ve Aydın, 2003: 171).   

Öğrenenlerin kişisel öğrenme özelliklerine göre benzer fırsatların 

sunulabilmesi göz önüne alındığında, bu araştırmada öğrencilerin bireysel 

farklılıklarını dikkate alarak sahip oldukları öğrenme stillerinin belirlenmesi, bu 

farklı öğrenme stillerine uygun ders programının hazırlanması ve alternatif ölçme 

değerlendirme yaklaşımlarından biri olan portfolyo değerlendirme kullanılarak 

öğrenmelerinin ve değerlendirmelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
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1. Araştırmanın Problemi 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının, Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE 

III) kullanılarak belirlenen öğrenme stillerine uygun olarak Genel Biyoloji 

Laboratuvarı dersi kapsamında oluşturulan bir ders programı ile portfolyo 

uygulamasının gelişimlerine, akademik başarılarına, tutumlarına ve sınav kaygısına 

etkisi nedir? 

Alt Problemler: 

1. Uygulama öncesinde öğretmen adaylarının öğrenme stilleri nelerdir ve 

akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

2. Genel Biyoloji Laboratuvarı dersindeki deney grupları ile kontrol grubu 

öğretmen adaylarının akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 

3. Genel Biyoloji Laboratuvarı dersindeki deney grupları ile kontrol grubu 

öğretmen adaylarının Biyoloji dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

4. Genel Biyoloji Laboratuvarı dersindeki deney grupları ile kontrol grubu 

öğretmen adaylarının sınav kaygıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5. Portfolyoların değerlendirilmesi sürecinde öğretmen adaylarının kendi 

dosyalarını değerlendirmeleri ile araştırmacının aynı dosyaları 

değerlendirmesi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

6. Deney 1 ve Deney 2 gruplarındaki öğretmen adaylarının Portfolyo 

Değerlendirme Formu ile Akademik Başarı Testi puanları arasında anlamlı 

bir ilişki var mıdır? 

7. Deney gruplarındaki öğretmen adaylarının portfolyo uygulaması hakkındaki 

görüşleri nelerdir? 

2. Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırmada, öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin belirlenip bunlara 

stillere uygun ders planı ile beraberinde portfolyo değerlendirmesi kullanılarak 

işlenen derslerle bu sürecinde başarılarının nasıl değişeceği tespit edilecektir. Bu 

nedenle, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri belirlenmesinde David Kolb 

(1999)’ün geliştirmiş olduğu Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri (ÖSL)’nin üçüncü 

sürümü (KÖSE-III)  kullanılmış, öğrenme stillerine uygun olarak Genel Biyoloji 
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Laboratuvarı dersi kapsamında ders programı oluşturulmuş ve portfolyo 

değerlendirmenin kullanıldığı öğretim etkinlikleri geliştirilmiştir. Bu doğrultuda 

işlenen dersin öğretmen adaylarının gelişimlerine, akademik başarılarına, tutumlarına 

ve sınav kaygısına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

3. Araştırmanın Gerekçesi 

Portfolyonun sınıf içinde kullanılması, 1980’lerin başındadır. Ana dil 

öğretimi ile ilgili derslerde kompozisyon türü bir yazı dosyasının kullanılması, 

beraberinde portfolyonun ortaya çıkmasına yol açmıştır (Cole, 1994: 1). Özellikle 

1990’lardan itibaren öğrencilerin okul başarıları ve performanslarını değerlendirme 

konusu önemli görülmüştür (Korkmaz ve Kaptan, 2003: 159). 

90’lı yıllardan itibaren portfolyoların alternatif değerlendirme aracı olarak 

geliştirilip kullanılmaya başlandığı görülmekle birlikte (Smit, Kolonosky & Seltzer, 

1991; Odabaşı Çimer, 2011) ayrıca ilköğretim düzeyinde (Deen,1993; Wolf, 1998; 

Potter, 1999), ortaöğretim düzeyinde (Bird, 1990; Collins, 1992; Reif, 1992; West, 

1993; Meeus, Van Petegem & Van Looy,  2006) ve lisans düzeyinde de (Smit, 

Kolonosky & Seltzer, 1991; Valeri-Gold, Olson & Deming, 1992; Millis, 1994; 

Weeks, 1996; Khalick, Bell & Lederman, 1998; Lombardi, 2008) kullanımlarına 

rastlanmaktadır. 

  Gerek ülkemizde olsun gerekse yurt dışında farklı disiplinlerde portfolyo 

değerlendirmesinin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisini arttırdığı sonucuna 

ulaşan pek çok araştırma mevcuttur (Barootchi & Keshavarz, 2002;  Gürses, Doğan 

ve Yalçın, 2002; Zou, 2002; Breault, 2004; Güngör, 2005; Andrade & Du, 2005; 

Karamanoğlu, 2006; Orhan, 2007).  

Fen alanındaki disiplinlerden Fizik, Kimya ve Biyoloji eğitimi için alternatif 

değerlendirmelerin öğrenci başarısı üzerine etkilerini araştırmak üzere portfolyo 

değerlendirmesinin kullanılması 1990’lı yıllarda başlanmıştır (Adamchik, 1996; 

Slater,  Ryan & Samson, 1997). Ülkemizde kimya eğitiminde kullanılması ise son 

yıllarda başlamıştır (Morgil, Cingör, Arda, Yavuz ve Özyalçın Özkay 2004: 105). 

2000’li yıllar ile birlikte, ilköğretim Fen Bilgisi öğretiminde başta olmak üzere 

portfolyo ile ilgili çalışmalarda artış olduğu görülmektedir (Bahçeci, 2006; Çayırcı, 

2007; Güven, 2007; Mıhladız, 2007; Orhan, 2007; Bedir, Polat ve Sakacı, 2009; 

Uçak, Köse ve Aldan Karademir, 2009; Gözde, 2013). 
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Hemşirelik ve tıp üzerine yapılan bazı çalışmalarda, portfolyonun bir 

değerlendirme yöntemi olarak öğrencilerin bilgilerinin kalıcılığını arttırmak için 

kullanıldığı görülmektedir (Dyne, Strauss & Rinnert, 2002; Tiwari & Tang, 2003; 

Rees, 2004). Benzer şekilde alan yazında, evrim (Matthews, 2001), iskelet sistemi 

(Bahçeci ve Kuru,  2006),  insan dolaşım sistemi (Sungur ve Tekkaya, 2003) gibi 

konular kapsamında portfolyoların kullanıldığı biyoloji ile ilgili çalışmalara da 

rastlanılmaktadır.  

Alan yazında öğrenme stilleri alanında yapılan çalışmaların çoğunun 

karşılaştırmalı bir şekilde analiz edildiği görülmektedir (Claxton & Murrell, 1987; 

Philbin, Meier, Huffman & Boverie, 1995; Phipps & Merisotis, 1999; Cassidy, 2004; 

Coffield, Moseley, Hall & Ecclestone, 2004; Hadfield, 2006). Alanyazında, öğrenme 

stillerini başarı ile ilişkilendirmeyi araştıran çalışmalar, derse karşı tutum ile 

ilişkilendirmeyi araştıran çalışmalardan daha fazla yer almaktadır.  Bununla birlikte, 

bireylerin öğrenme stilleri ile eğitim seviyesi, mesleği, cinsiyeti, yaşı, öğrenme 

çevreleri arasındaki ilişkiler de incelenmiştir (Matthews, 1996; Ching-Chun & Julia, 

2001; Bilgin ve Bahar, 2002). Türkiye’de Kolb ÖSL’nin kullanıldığı çalışmalar 1991 

yılında başlamıştır. Kolb ÖSL Türkçeye de çevrilmiş olup yapılan araştırmalar 

devam etmektedir (Aşkar ve Akkoyunlu, 1993; Gencel Evin, 2007). 

Türkiye’de de, diğer birçok ülkede olduğu gibi eğitimsel alanda hem Kolb 

öğrenme stillerini hem de öğrenme döngüsünü konu alan çeşitli çalışmaların yer 

aldığı görülmektedir (Aşkın, 2006; Kolb & Kolb, 2012). Alan yazına bakıldığında, 

Biyoloji eğitiminde de öğrenme stillerini içeren çalışmalar mevcuttur (Ekici, 2001; 

Özkan, Sungur ve Tekkaya, 2004; Mutlu, 2006; Gökmen ve Ekici, 2012; Yapıcı ve 

Hevedanlı, 2012; Günay Ermurat, 2013; Kurt vd., 2013).  

Kolb (1985)’ ün dört aşamalı öğrenme döngüsü modeli, çeşit içeren sınıf 

aktiviteleri sayesinde fen öğretimi için oldukça büyük çalışma alanına sahiptir. 

Ayrıca öğrencilere de kendini daha iyi tanıma fırsatı sunmaktadır. Türkiye’de Fen 

alanında Kolb’ün Deneyimsel Öğrenme Kuramı dahilinde öğrenme stilleri ile 

portfolyo uygulamalarının birbirini destekleyici bir şekilde bir arada kullanıldığı 

deneysel bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Alan yazın incelendiğinde Genel Biyoloji laboratuvarına yönelik, öğretmen 

adaylarının öğrenme stillerinin belirlendikten sonra uygun ders planı ile portfolyonun 
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kullanıldığı deneysel bir çalışmanın olmaması, yapılan bu araştırmanın önemli 

nitelikte olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kolb Deneyimsel Öğrenme Kuramı 

kapsamına göre öğrenme stilleri ve portfolyo uygulamasının gerçekleştiği sistemli bir 

çalışma olması nedeniyle de önem taşıdığı düşünülmektedir.   

Öğrencilerin öğrenme stillerinin bilinmesi halinde öğretmenlerin 

kullanılabilecek öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin, öğretimde kullanılabilecek 

gerekli öğretim materyallerinin seçiminde sıkıntı yaşamayacakları belirtilmektedir 

(Peker ve Aydın, 2003: 171). Benzer şekilde öğrencilerin öğrenme farklılıkları göz 

önüne alındığında, öğrenme olayının en iyi derecede gerçekleşebilmesi, bireye özgü 

en doğru öğrenme yolu bulunarak beraberinde öğrenirken karşılaştığı ortamın da 

bütün bu bahsedilenlere uygun düzene sahip olmasıyla sağlanabileceği 

belirtilmektedir (Tuna, 2008: 259). Buna paralel olarak Mutlu ve Aydoğdu (2003: 

28), eğitim öğretim sürecinde etkili ve verimli bir eğitimin ancak öğrencilerin 

öğrenme stillerine ve bireysel farklılıklarına hitap edebilecek uygulamalarla 

gerçekleşebileceğini iddia etmektedirler.  

 Bu çalışmada ise, öğretmen adaylarının öğrenme stillerine uygun ders planı 

çerçevesinde dersin işlenerek beraberinde portfolyo uygulamasının başarılarına, 

gelişimlerine, tutumlarına ve sınav kaygılarına etkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Öğretmen adayları üzerinde çalışmanın uygulanmasının amacı bu adayların 

geleceğin öğretmenleri olacakları olmalarındandır. Öğretmen adaylarının kendi 

öğrenme süreçlerinde sahip oldukları öğrenme stillerinin farkında olmalarının, 

gelecekte verecekleri eğitim-öğretim sürecinde karşılaşacakları öğrencilerin de farklı 

öğrenme stillerine sahip olabileceklerine dair bir hatırlatma olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca üniversite bazında da belirlenen öğrenme stilleri doğrultusunda bölümlerde 

verilen öğretimin bu stillere göre yapılandırılarak daha bilinçli bir eğitim-öğretim 

süreci gerçekleştirmede yaralı olabileceği umulmaktadır. 

4. Araştırmanın Varsayımları 

Araştırmada aşağıdaki varsayımlar kabul edilmiştir. 

1. Araştırmada öğretmen adaylarının uygulanan test ve ölçeklere içtenlikle 

cevap verdiği dolayısıyla bu cevapların güvenilir olduğu varsayılmıştır. 
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2. Araştırmada kullanılan ön testler, son testler, portfolyo değerlendirme 

dosyası ve diğer ölçeklerin öğrencilerin başarı ve davranış düzeyini ölçecek 

yeterlilikte olduğu kabul edilmiştir. 

3. Deneysel süreçte araştırmayı etkileyebilecek kontrol edilemeyen 

değişkenlerin etkisinin her üç grup için de aynı olduğu varsayılmaktadır. 

5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmada aşağıdaki sınırlılıkların bulunduğu kabul edilmiştir. 

1. Araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlköğretim Fen Bilgisi 

Öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim gören 100 öğretmen adayı ile sınırlıdır.  

2. Araştırma “Genel Biyoloji Laboratuvarı I” dersi kapsamındaki “Hayvansal 

Dokular” ve “Genel Biyoloji Laboratuvarı II” dersi kapsamındaki “Bitkisel Dokular” 

konularıyla sınırlıdır.  

3. Araştırmanın uygulama süresi 20 hafta (40 ders saati) ile sınırlıdır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL BİLGİLER 

Yaşamın her alanında belli bir program çerçevesinde yapılan işlerin başarıya 

ulaşıp ulaşmadığı veya ne kadar başarıya ulaşıldığı konusunda değerlendirme 

yapmak son derece önemli olup bu değerlendirmenin ölçütü de başarının derecesini 

ortaya koymaktadır.  Bütün toplumların gelişmişliği uyguladıkları eğitim programları 

ile ilgili olduğundan programın uygulandığı bireylerin bu program çerçevesinde ne 

kadar eğitildikleri veya ne kadar öğrendikleri de bazı ölçme araçlarının uygulanması 

ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ile tespit edilmektedir.  

Bu doğrultuda ölçme ve değerlendirme terimlerini tanımlamak gerekirse, 

Ölçme: Herhangi bir şeyin belirli özelliklere sahip olup olmadığının ve 

sahipse hangi düzeyde sahip olduğunun sayı ve sembollerle ifade edilmesi için 

yapılan işlemlerdir (Turgut, 1997: 12; Tekin, 2000: 31).  

Değerlendirme: Ölçme işleminin anlamlı hala gelebilmesi için ölçmeden 

elde edilen verilerin uygun ölçütlerle karşılaştırılarak durumun niteliğinin 

belirlenmesi, neticesinde değer yargılarına ulaşmasıdır (Yılmaz ve Sünbül, 2003: 

234). Bu süreçte, ölçme sonuçlarının yalın olarak bir anlamı olmadığını düşünürsek, 

burada en önemli şeyin ölçüt olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda kullanılacak ölçüte 

göre değer yargıları ve kararlar değişebilmektedir.  

Tamamıyla farklı iki kavram gibi görülen ve normalde de farklı işlevleri olan 

Ölçme ve Değerlendirme aslında birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Bu iki kavramı 

karşılaştırdığımızda şu özellikleri dikkati çekmektedir; 

 Değerlendirme,  ölçme işlemini içine alması bakımından daha kapsamlı bir 

kavramdır. 

 Ölçme ve değerlendirmede, önce ölçmenin yapılması ve elde edilen verilere 

göre değerlendirmenin yapılması sırası vardır. 

 Genel olarak ölçme daha objektif olup mevcut durumu ortaya koyar ve fen 

bilimlerinin ruhuna daha uygundur. Değerlendirme subjektiftir, çünkü belirli
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yargıya dayalıdır ve ölçütün değişimiyle değerlendirme sonucu da 

değişebilmektedir. 

 Ölçmede belirli değişkendeki miktar vurgulanır, tasvirlenir. Değerlendirmede 

de, ölçüm miktarının yeterlilik seviyesi ve amaca uygunluğunu gösteren karar 

söz konusudur. Kısaca değerlendirmede yargılama vardır. 

 Değerlendirme için doğruluk derecesi, ölçme işleminin ne kadar doğru 

yapıldığına bağlıdır. 

Bu özellikleri dikkate alındığında eğitim-öğretim açısından da ölçme ve 

değerlendirmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğretim programları, 

hedef, içerik, uygulama-öğrenme yaşantıları ve değerlendirme olmak üzere 4 öğe 

içermektedir. Görüldüğü gibi değerlendirme eğitim-öğretimin ayrılmaz bir parçası 

olup öğretmenler, öğrencilerin ne öğrendiği veya programın ne kadar etkili olduğu 

konusunda uygun değerlendirme yöntemlerini bulmak zorundadırlar. 

Değerlendirmenin özünde sonuçla birlikte sürecin de değerlendirilmesi 

böylelikle öğrencinin bu süreçte sorumluluk alması, aktif bir şekilde katılım 

sağlaması, yansıtıcı olabilmesi, işbirliği ve öz değerlendirme yapabilmesi önem 

taşımaktadır. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmalarda geleneksel 

yöntemler dışındaki yeni yaklaşımların yer aldığı çalışmalar önem kazanmıştır. 

Geleneksel yöntemlerin dışındaki yaklaşımlar alternatif değerlendirme olarak 

adlandırılmaktadır (Birenbaum, 1996: 1) :  

 Portfolyo  

 Performans değerlendirme  

 Proje değerlendirme  

 Öğrenci günlükleri  

 Kavram harita ve diyagramları  

 Sözlü sunumlar  

 Görüşme  

 Gösteri 

 Akran değerlendirmesi  

 Öz değerlendirme 
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1.1. Portfolyo  

Portfolyolar daha önceleri sanatta, mimarlıkta, gazetecilikte kullanılırken 

eğitim alanında kullanılması oldukça yenidir. Yıllardır fotoğraf sanatçıları, yazarlar, 

artistler vb. tarafından yaptıkları çalışmalarının en iyi örneklerini toplamak ve 

sergilemek amacıyla kullanılmaktadır (Gronlund, 1998: 162; Korkmaz ve Kaptan, 

2005: 101). 2000’li yıllardan sonra ise portfolyo ile yapılan çalışmaların artmaya 

başlamış olduğu görülmektedir. 

Kelime olarak portfolyo, Latince kökenli olan “portare (taşımak)” ve “folium 

(yaprak, sayfa)” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğu görülmektedir ve 

İngilizce olarak da “portfolio” “evrak çantası” veya “taşınabilir dosya” anlamına 

gelip çoğunlukla katlanamaz özellikteki dosyalar için kullanılmaktadır (Lyons, 1998: 

1; OED, 2010). Milli Eğitim Bakanlığımız bu kavramı “öğrenci ürün dosyası” 

şeklinde kullanırken, bilim çevrelerince  “gelişim dosyası”,  “ürün dosyası”, 

“öğrenci seçki dosyası” olarak da kullanıldığı görülmektedir. 

1960’lı yılların başlarında bazı öğretmenlerin öğrenci ürünlerini portfolyolar 

yoluyla değerlendirdiğini ifade ettikleri görülmektedir; ancak eğitim literatürlerinde 

1980’li yılların ortasında portfolyolar hakkında çalışmaların olduğu da görülmektedir 

(Burnham, 1986; akt. Korkmaz ve Kaptan, 2003: 160).  

Portfolyo ile ilgili tanımlar aşağıdaki gibi çeşitlilik göstermektedir; 

 Portfolyo tanımı Paulson, Paulson & Meyer (1991: 60)’e göre öğrencinin 

performans, başarı ve gelişimini gösteren çalışmaların amaçlı olarak 

toplanmasıdır. 

 Edgerton, Hutchings & Quinlan (1991: 4) için portfolyo, öğrencinin zaman 

içinde birçok konuda başarısının gösterilmesi için seçilen ve işbirliği içinde 

yapılan en iyi çalışmalardan oluşan bir toplamdır. 

 Arter & Spandel (1992: 36) portfolyoyu, bir veya daha fazla alandaki öğrenci 

başarılarını başkalarına ve öğrenciye sergilemek amacıyla hazırlanmış 

çalışmaların yansıtılması şeklinde tanımlamaktadır.  

 Meisels & Steele (1991: 13), portfolyonun öğrencilerin yaptığı çalışmaları 

kendilerinin de değerlendirme sürecinde katılmalarına imkân verdiği,  kendi 

ilerleyişlerini izlemelerini sağladığı ve ayrıca öğrenci performanslarını 

bireysel değerlendirilmesinde zemin oluşturduğu görüşü içindedirler. 
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 Wiggins (1993: 229) portfolyo için, farklı veya aynı alanda yapılan 

çalışmaları, harcanan çabayı, geçirilen evreleri gösteren öğrenci başarılarına 

ait koleksiyon şeklinde tanımlamaktadır. 

 Portfolyolar için Stiggins (1994: 34), öğrencilerin başarı ve aynı zamanda 

gelişimlerini göstermek için bir araya getirilmiş öğrenci çalışma koleksiyonu 

tanımını kullanmaktadır. 

 Haladyna (1997: 46) ise, öğrencilerin eğitim süreci içinde geçtikleri 

aşamaların bileşimini sergiledikleri çalışmalar olduğunu ifade etmiştir.  

 Portfolyo için Kemp & Toperoff (1998: 2), bir ya da çeşitli alan için 

öğrencinin çaba, gelişim ve başarılarını ortaya koyan çalışmaların amaçlı 

olarak toplanılması tanımını kullanmaktadır.  

 Bir başka tanıma göre de portfolyolar, profesyonel olarak büyüme ya da 

kapasitenin tam anlamıyla gerçekleşmesinin hedefleri belirlenmiş, organize 

edilmiş ve arşivlenmiş kompozisyonları ya da dokümanları olarak ifade edilir 

(Campbell, Melenyzer, Nettles & Wyman, 2000: 151).  

 Korkmaz ve Kaptan (2002: 167), öğrencinin, nasıl düşündüğü, ne öğrendiği 

ve öğrenirken nasıl bir yol izlediği, nasıl sorguladığı, ne şekilde analiz ettiği, 

bilgi yapılandırmasının nasıl işlediği, başkalarıyla iletişimi nasıl kurduğu, 

öğrenme esnasında yaşadığı güçlüklerin neler olduğu şeklindeki soruların 

cevabını portfolyo ile bulacağını belirtmektedir.  

 Öğrenci çalışmalarının sistemli bir şekilde toplanması ile elde edilen 

portfolyolar, öğrencinin yetenekleri, güçlü olduğu yönleri, başarıları, bu 

süreçteki gelişimi, gereksinim alanları çevresinde görsel ve dinamik kanıtlar 

sağlamasından dolayı öğrencinin bütün olarak değerlendirilmesi olanağını 

sunmaktadır (Baki ve Birgin, 2004: 84). 

Daha önceleri de yapılmış olan farklı tanımlardan anlaşılacağı üzere 

portfolyo, belirlenmiş alanda öğrencinin gösterdiği her türlü gelişmeyi sergileyen 

çalışmaların amaçlı bir şekilde toplanmasıdır. Ayrıca eğitim süreci kapsamında 

öğrencilerin karşılaştıkları kademe zincirini yansıttıkları çalışmaları bir araya getiren 

dosyaya verilen addır. Öğrencinin kendi başına öğrenmesini destekleyici 

sorumlulukları almasına olanak sağlayan bir alternatif ölçme ve değerlendirme 

tekniğidir. 
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Valencia (1990: 338), önceki araştırmalar ele alındığında,  portfolyo 

kullanılarak yapılan değerlendirmenin, standart ve nicel yöntemlerin kullanıldığı 

değerlendirmeye nazaran öğrenci başarısı hakkında doğru ve geçerli yargı 

oluşturduğunu düşünmektedir. 1995 yılından itibaren ABD’de portfolyolar,  ulusal 

değerlendirme kriterleri arasına girmiş ve portfolyoların kullanılması, 

değerlendirmenin onunla yapılması gerekliliği uygun görülmüştür. Portfolyo 

kavramının, yapılandırmacı yaklaşımda yer alan prensiplere uygun olmanın yanı sıra  

(Read & Cafolla, 1999: 98), geleneksel değerlendirme için gösterilen alternatif bir 

bakış açısı olarak da (Adams, 1995: 568; O’Malley & Valdez Pierce, 1996: 239) 

sadece sonucun değil eğitim-öğretim sürecinin de değerlendirilmesi gerekliliği ile 

önerilmektedir.   

Amacına uygun bir portfolyo uygulaması gerçekleştirebilmek için; hem 

öğrenci çalışmalarını seçmek hem de bu çalışmaları değerlendirebilmek için kıstaslar 

belirlenmelidir. Aynı zamanda öğrenci portfolyolarında yer alacak parçaların hem 

öğrencinin kendisini hem de performansını doğru bir şekilde ortaya koyan 

çalışmaları bulundurmalarına özen gösterilmelidir  (Bahçeci, 2006: 103). Bütün bu 

açıklamalar ışığında, portfolyoda yer alacak çalışmalar, öğrencilerin yapmış olduğu 

bütün çalışmaları yerine, programda belirtilen hedeflere uygun şekilde öğrencinin 

gelişim ve ilerlemelerini kanıtlayan, performansını en iyi şekilde yansıtan, seçkin 

çalışmalardan oluşması gerektiği çıkarılabilir. 

Portfolyo geliştirme süreci ve aynı zamanda bu sürecin değerlendirilmesi, 

portfolyo değerlendirme olarak belirtilmektedir (Şahinkarakaş, 1998: 18). Portfolyo 

uygulaması gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken bazı aşamalar bulunmaktadır. 

Bu aşamalar; toplama, seçme, yansıma ve bağlantı aşamalarıdır (Piper, 2000: 7; 

Barrett & Knezek 2003: 3; Özyenginer, 2006: 9): 

 Toplama İşlemi: Öğrencinin yapmış olduğu çalışmaların toplanıp, 

biriktirilmesidir. Bu işlem oldukça zor ve emek gerektiren bir süreçtir. 

Çalışmalarının toplanması ve saklanması öğrencilerin çoğu için alışkın 

olunmayan bir durumdur. 

 Seçme İşlemi: Öğrenci çalışmalarının bir araya getirilip, içlerinden 

portfolyosuna konulacak olanların seçildiği aşamadır. Öğrenci bu işlemi 

kendi başına yapacağı gibi arkadaşları ve öğretmenlerinin görüşlerini alarak 

da yapabilir. 
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 Yansıma İşlemi: Bu bölümde öğretmen tarafından öğrencilere 

portfolyolarında yer alan çalışmaları nasıl ürettikleri, nelere dikkat ederek 

seçtiklerini ve neden portfolyo içerisinde yer alması gerektiği ile ilgili sorular 

sorulmaktadır. Bu nedenle portfolyoyu klasik bir toplama aracından farklı 

kılan ve portfolyoları koleksiyondan ayıran aşamadır. Öğrenci yaptığı 

çalışmayı değerlendirerek bulundukları noktanın farkına varıp hangi 

noktalarda daha fazla çalışmaları gerektiklerini görürler. Bu süreç içerisinde 

aktif rol üstlendiklerinden dolayı yansıma işlemi diğer işlem basamakları 

içerisinde en önemli olanıdır.  

 Bağlantı İşlemi: Yansıma sürecinin sonudur. Yapılan çalışmaların 

değerlendirilip, öğrenmenin tamamlanması gerçekleştirilir. Öğrencilere 

yöneltilen “neden?” sorularına verilmiş cevapları içeren son adımdır. Bu 

haliyle uygulama sürecinde ortaya çıkan ürünlerin gerek diğer öğretmenler ve 

öğrenciler ile gerekse öğrenci velileri ile paylaşılabildiği bölümdür.  

Portfolyoların eğitimde kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Portfolyo 

uygulama sürecinde, öğretmenin portfolyoyu öğrencilere tanıtması başlangıç için 

esastır. Bu süreçte öğrencilere rehberlik eder, çalışmalarının devamı için öğrencileri 

güdüler ve örnek sunumlar ile kendilerini yansıtacak en iyi çalışmaları seçmelerinde 

öğrencilere yardımcı olur. Böylelikle öğrenci merkezli bir öğrenme işlemi 

gerçekleşebilir, öğretmen ise geri planda öğrenmeyi kolaylaştırıcı rolü ile öğrenmeye 

rehberlik etmiş olur. 

Eğitim sürecinde portfolyo farklı amaçlarla kullanılabilir (Airasian, 1994: 5; 

Challis, 1999: 375): 

 Karar veren, tanılayan, biçimlendiren değerlendirme sağlamak.  

 Geleneksel yöntemlerle zor olan öğrenme çıktılarını değerlendirmek.  

 Öğrenme çıktılarını kullanarak başarılı olma yönünde öğrencinin gelişimini 

göstermek.  

 Öğrencinin süreç içinde çeşitli kaynaklardan sağladığı performansına ait 

kanıtlarını sergilemek. 

 Öğrencilerin ortaya çıkardığı performanslarıyla eğiticilere gelecek yıllar için 

veri sağlamak. 

 Programın geliştirilmeye ihtiyacı olan alanlarını tespit etmek.  



27 

 

Bir portfolyoda yer alabilecek çalışmaları Barton & Collins (1997) kısaca 

şöyle özetlemektedir: 

 Üretimler: Uygulama sürecinde üretilen dokümanlar. 

 Yeniden Üretimler: Uygulanan programın dışında oluşturulan öğrenci 

çalışmaları. 

 Kanıtlar: Öğrencinin gelişmelerini yansıtan dokümanlar. 

 Ürünler: Amaç ifadeleri ve yansıtıcı ifadelerden oluşan, portfolyo için 

hazırlanan dokümanlar. 

Portfolyonun sınırlılıkları (MEB, 2006)’da şöyle sıralanmıştır: 

 Geçerlik ve güvenirlik sorunu 

 Portfolyoda bulunan çalışmaların kim tarafından yapıldığı sorunu 

 Dürüstlük sorunu 

 Öğrencilerin portfolyolarında toplayacakları ürünleri saklayacak yer sorunu 

 Nesnellik sorunu. 

Literatürde kullanım amaçlarına ve yerlerine göre farklı türlerde 

portfolyolardan bahsedilmektedir (Danielson & Abrutyn, 1997; Rolheiser, Bower & 

Stevahn, 2000; Bullock & Hawk, 2001; Briscoe & Wells, 2002; Smith & Tilllema, 

2003). Kuramda birbirinden ayrı gibi görünseler de uygulamada benzer ilişkidedirler. 

Bu farklı gibi görünen yapılar bir program dahilinde ayrı amaçlarla bile birlikte 

kullanılabilirler. Ancak burada önemli olan eğitimcilerin portfolyo çalışmalarındaki 

amaçların net biçimde belirlenmesi, uygun türün seçimi, öğrencilerin olabildiğince 

sürece dahil edilebilmesidir.  

Portfolyoların neye hizmet ettiğine bağlı olarak belirlenmiş portfolyo türleri 

Danielson & Abrutyn (1997: 2-8)’a göre: 

 İş Portfolyoları: Çalışma sürecindeki işlerin tamamını içermesi söz 

konusudur; ancak tüm çalışmaların herhangi bir seçim olmaksızın 

amaçsızca saklanması olarak görülmemelidir. Yapılan işler kontrollü 

seçimlerle oluşturulmuş bir depolama biçiminde biriktirilir.  En iyisi olsun 

olmasın yapılan işler için sürekli değerlendirme söz konusudur ve sonraki 

sunumlar için kaynak temsil etmektedir. Eğitim sürecinde ortaya konulan 

çalışmaların biriktirildiği bir doküman özelliği de taşımaktadır. Öğrenci 

başarılarına ait kanıtların toplanması olarak da kullanılabilir. Çünkü 
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öğretimin gelecekte nasıl yönlendirilmesi ile ilişkili bilgiler sağlanmış 

olacaktır. 

 Sunu Portfolyoları: Bu portfolyo türünde öğrencilerin ulaştığı en yüksek 

başarı düzeyinin gösterilmesi amaçlandığından, öğrencilerin en iyi 

çalışmaları toplanır.  Bu toplama, öğrencilerin süreç içerindeki gelişimlerini 

ortaya koyan hem okuldaki öğrenim süreci içerisinde hem de okul dışındaki 

süreçte yaptığı çalışma örneklerini, yazılı örnekleri, video kayıtlarını, ses 

kasetlerini, projeleri içerebilmektedir. Öğrenciler gelişimleri hakkında 

sergilemek istediklerini seçip sunarlar.   

 Değerlendirme Portfolyoları: Burada amaç, öğrencinin ne öğrendiğini 

ortaya koymaktır. Öğrencinin portfolyosuna uygulanan öğretim programı 

içeriğince neler alınacağı belirlenir. Örneğin;  yazma yeteneği için günlük, 

hikâye, mektup gibi yazılı çalışma örneklerini içerebilir. 

Farklı olarak diğer yaygın sınıflama ise şöyledir (Prince George’s 

Country Public Schools, 2004; akt. Demirli, 2007: 20): 

 Dokümantasyon Portfolyoları: Çalışma/iş portfolyosu olarak bilinmektedir. 

Bu portfolyolar, amaçsız etkinliklerden taslaklara kadar her şeyi 

içerebilmekte, öğrenci öğrenmelerinin zamanla gelişimini gösteren çıktıların 

toplanmasını kapsamaktadır. Öğrencinin ister iddialı isterse güçsüz yanlarını 

göstersin, seçimler gerçekleştirileceği zaman eğitimsel deneyim ve 

hedeflere uygun anlamlı parçalar haline getirilir.  

 Süreç Portfolyoları: Adından da anlaşılacağı üzere öğrenme sürecine ait 

bütün evreler yer almaktadır. Bu portfolyoda, öğrencilerin günlük 

düşüncelerinin dâhil edilip onların anlama sürecindeki tüm bağlantıları ve 

bu süreçleri yansıtmalarına fırsat verilmektedir. Böylece öğrencilerin 

bireysel bilgi ve becerilerini temelden ileri düzeye kadar nasıl 

bütünleştirdiklerini gösterebilmeleri söz konusudur. 

 Vitrin Portfolyoları: Öğrencinin en iyi çalışmalarının kullanıldığı 

portfolyolardır. Nelerin portfolyoya konulacağına karar verme sürecinde 

hem öğrenci hem de öğretmenler yer alır. Öğretim programının çıktıları 

anahtar konumundadır. 

Yukarıda yer alan sınıflamaların yanı sıra Rolheiser, Bower & Stevahn, 

(2000: 4-5)’a göre portfolyolar ikiye ayrılmaktadır: 
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 En İyi Çalışma Portfolyoları: Bu portfolyolar sıklıkla sunu veya vitrin 

portfolyoları olarak da adlandırılmaktadır. Öğrencilerin en iyi ve dikkat 

çeken çalışmalarının yer aldığı portfolyolardır. Hem elde edilen en iyi 

çalışmaları içerir hem de bu ürünleri ortaya çıkarırken yaşanılan süreci 

içerir. Öğrenenler, edindikleri yüksek seviyedeki öğrenme yansımalarını 

seçebilmekte ve neden bu çalışmaların onların gayret ve başarılarının en 

iyisi olduklarını sunarak açıklayabilmektedirler. 

 Gelişmeyi Yansıtan Portfolyolar: Gelişmeyi yansıtan portfolyo için en iyi 

çalışma örneklerinden biri seçilebilir. Kişisel gelişmelerin zaman 

içerisindeki durumunun gösterimini içerdiğinden, belirlenmiş hedef 

doğrultusunda kendini değerlendiren öğrenci kendi başarılarını görebilir. 

Akademik olsun, düşünsel beceriler olsun, içerik bilgisi veya herhangi bir 

alan odaklı olan gelişmeler için tanımlanmış eğitimsel hedefler ve amaçlarla 

bu odak unsurlarının doğrudan bir bağlantı oluşturulmasına destek 

verilmektedir.  

Portfolyo değerlendirme sürecinin en büyük avantajlarından birisi öğrenme 

sonuçlarını öğrencinin kendisinin seçme fırsatı bulabilmesidir. Öğrenci hem içeriğin 

seçiminde hem de seçim ölçütlerinin belirlenmesinde aktif rol üstlenmektedir. Süreç 

içinde öğrencinin bu aktif katılımı vurgulanarak dikkati, alakası ve öğrenme ürünleri 

sergilenmektedir (Chang, 2001: 436; Tezci ve Dikici, 2002). Öğrencilere tanınan bu 

kendilerini değerlendirme fırsatı ile bu süreç içinde öğrencilerin kaliteli bir 

çalışmanın farkına varmalarına yardımcı olunmaktadır. Bununla birlikte öğrencinin 

sahip olduğu güven ve öz saygı değerlerinde artış sağlanması için de uygun bir ortam 

gibi görülmektedir. Öğrencilerin kendilerini değerlendirmesinin öğrenmeye ve 

kendine güvene olan katkısı Rolheiser, Bower & Stevahn (2000) tarafından 

oluşturulan şekil üzerinden açıklanabilir: 



30 

 

 

Şekil 1: Kendini Değerlendirmenin Kendine Güvene Katkı Sağlama Biçimi 
(Rolheiser, Bower & Stevahn, 2000: 77). 

 

Öğrencilerin kendi kendilerini veya başka öğrencilerin çalışmalarını 

değerlendirirken daha fazla dikkatli ve özenli oldukları görülmektedir. Yapılan 

çalışmaların hedeflere ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi öğrenciler için daha fazla 

sorumluluk demektir. Böylece gösterecekleri her türlü çaba ile daha da 

cesaretlenebilirler. Belirlenmiş hedefler doğrultusunda gösterdikleri çaba ile 

başarılarının ortaya çıkışına tanık olurlar.  Bu tanıklık, hedeflerine ulaşılıp 

ulaşılmadığı sorusunun kendilerine yöneltilmesi, yani kendini yargılaması sonucunda 

başarı ile perçinlenir. Yargılama sonrasında ise öğrenci nasıl hissettiği ile ilgili 

kendine tepkide bulunur. Böylelikle kendinde artacak olan güven; hedefler, çaba, 

eser (başarı), kendini yargılama ve kendine tepkide bulunmadan oluşan bir döngü 

sonucudur. 

1.2. Öğrenme Stilleri 

Bilimsel bir geçmişi ve kayda değer bir ünü olan bazı bilim adamlarının 

okuldaki yaşantılarında pek de başarı gösteremedikleri,  dolaysıyla okuldan atılma 

durumuyla karşı karşıya kaldıkları veya arzu ettikleri okullarına devam edememiş 

olmaları bilinen bir gerçektir (Feldman & Ford, 1983).  
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Öğrenme stilleri kavram olarak ilk defa 1960’lı yıllarda Rita Dunn 

aracılığıyla gündeme getirilmiştir. O günden itibaren üzerinde sürekli araştırmalar 

yapılmış olmasına rağmen, okullara girip uygulama alanı bulması 1960’lardan çok 

sonraları gerçekleşmiştir (Ersoy, 2003; Aşkın, 2006; Boydak, 2006).  Keefe 

(1979)’ye göre öğrenme stili, bireyler için öğrenme çevrelerini nasıl algılayıp ne 

şekilde etkileşim kurdukları ve tepkide bulundukları kapsamındaki bilişsel, duyuşsal 

ve fizyolojik özelliklerinin bütünüdür (Keefe, 1979: 4). Gregorc (1984)’a göre ortaya 

çıkmamış bireysel yetenekler ile ilişkili ipucu veren bireylere özgü gözlenebilir 

davranışlar öğrenme stillerini içermektedir (Gregorc, 1984: 51). James & Galbraith 

(1985) öğrenme stillerini tanımlarken bahsettikleri 7 farklı öğrenme stilinin ortaya 

çıkmasını duyuların çevreyle etkileşimine bağlamaktadır (James & Galbraith, 1985: 

20). Öğrenme stillerinin alışkanlık boyutunun vurgulandığı bir başka tanıma göre de 

öğrenme stilleri bireylerin tercih ettikleri ya da alışkın oldukları zihinsel 

fonksiyonlarının yeni durumlarla mücadelesidir (Ehreman & Oxford, 1990: 311). 

Dunn & Dunn (1993) öğrenme stilini, psikolojik ve zihinsel süreçlerden çok ortam 

farklılıklarından yola çıkarak tanımlamakta, bireylere göre çeşitlenen, yeni ve zor 

olan akademik bilgi ve becerileri edinirken konuya ve sürece yoğunlaşabilmeleri ve 

böylelikle bilgiyi edinmelerini sağlayan, kendilerine özgü yollar olarak ifade 

etmektedirler (Dunn & Dunn, 1993:2). Bireylerin, farklı yollar kullanarak öğrenmeyi 

gerçekleştirdiklerini, kullanılan eğitim ortamının, yöntemin ve kaynakların her 

bireyde aynı etkiyi uyandırmayabileceğini ifade etmektedirler. Öğrenme sürecindeki 

program, amaç, hedef ve yöntem seçimlerinin her birinin her öğrencide aynı etki 

oluşturması veya farklı durumlar için aynı sonuçlar göstermesi öğrenenlerin bireysel 

farklılıklarından dolayı beklenememektedir. Bu bireysel farklılıklar arasında 

öğrenme stilleri de yer almaktadır. Öğrenenlerin kendilerine özgü öğrenmelerini 

içeren bu farklılık öğrenme stili olarak adlandırılmaktadır (Özgen ve Alkan, 2014: 2). 

Söz konusu araştırmacılara göre öğrenme stilleri öğrenenin biyolojik ve gelişimsel 

niteliklerini belirleyen kişisel özellikleridir. Kolb (1984: 50), bir birey için bilginin 

alınması ve kullanılması sırasında seçtikleri yöntem şeklinde tanımlarken, Boydak 

(2006), öğrenme stillerinin, kişinin başarısına etki eden doğuştan sahip olduğu 

karakteristik özellikler olduğunu ifade etmektedir. Altun (2005), bilginin algılaması 

ve işlenmesinde bireysel olarak seçilen yöntemler olduğunu belirtmektedir. 

Tanımlardan da görüldüğü gibi her birinde öğrenme stillerinin farklı boyutları 

vurgulanmaktadır. 
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Öğrenme stillerinin konu olduğu pek çok model geliştirilmiş olup bu 

modeller içinden kullanmada en fazla tercih edilenler; “Kolb, McCarthy, Within, 

Jung, Dunn ve Dunn, Reid ve Grasha” nın geliştirdikleridir (Hall, 1993). Bu her bir 

modele göre öğrenme stillerinin doğası ve öğrenme stillerinin belirlenme biçimleri 

farklılık göstermektedir. Nitekim öğrencilerin öğrenme süreci içindeki farklılıklarını 

tespit etmek için de değişik ölçme araçları geliştirilmiştir (Myers & Myers, 1980; 

Grasha & Reichmann, 1982; Kolb, 1984; Felder & Silverman, 1988).  

1.2.1. Kolb Öğrenme Stili Modeli 

Alan yazında öğrenme stili tanımlarında karşılaşılan çeşitlilik, modellerine de 

yansımıştır. Yapılan birçok çalışmada öğrenme stillerine ilişkin sınıflamanın 

farklılaştığı gözlenmektedir. David Kolb’ün geliştirdiği öğrenme stilleri ve bunun 

üzerine yapılandırılan Deneyimsel Öğrenme Teorisi, yükseköğretim için oldukça 

bilindik ve yaygındır. 1971 yılındaki ilk yayınlanmasından beri (Kolb, 1984: 20), 

deneyimsel öğrenme uygulamaları ve teorisel gelişim adına çok sayıda çalışmaların 

yapıldığı görülmektedir. Kolb, öğrenmede bireyselliği esas aldığında kişisel 

yönelimlerin değerlendirilebilmesi için, Öğrenme Stilleri Envanteri (ÖSL)’ni 

oluşturmuştur. Bu modeli, bireylerin fikirlere, olaylara, olgulara yaklaşım yollarını 

bununla birlikte günlük hayatta karşılaşılan sorunlara yönelik başvurdukları çözüm 

yollarını inceleyerek oluşturmuştur (Kaya ve Akçin, 2002: 33). Bu modele göre 

bireylerde var olan öğrenme stili aslında bir döngü halinde olup, bu döngü içerisinde 

“somut yaşantı”, “soyut kavramsallaştırma”, “aktif yaşantı” ve “yansıtıcı gözlem” 

olarak dört boyutta tanımlanmıştır ve öğrencilerin etkin olabilmeleri için bu dört 

boyutu kullanmaları gerekmektedir (Kolb, 1984: 30). Her bir boyutta tercih edilen 

öğrenme şekilleri farklılık gösterir. Bunlar; “somut yaşantı için hissederek”, “aktif 

yaşantı için yaparak”, “soyut kavramsallaştırma için düşünerek” ve “yansıtıcı 

gözlem için izleyerek” öğrenme şeklidir (Ekici, 2002: 44; Karagöz Bolat, 2007: 38). 

Bu aşamaların baz alınarak oluşturulduğu Kolb modeli, farklı şekillerde yapılan 

aktivitelerle kendilerini daha iyi tanımaları konusunda ortam oluşturur (Bradbeer, 

1999; Leigh, 2011).  

David Kolb öğrenme stilleri ile ilgili yaptığı deneysel çalışmalardan sonra 

belirlediği bu dört tip öğrenme stili ile birlikte öğrenme döngüsünü oluşturmuştur. 
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Şekil 2: Lewin’in Yaşantısal Öğrenme Modeli (Kolb, 1984: 21) 

Kolb’un öğrenme döngüsünde öğrenciler ilk etapta yansıtıcı gözlemler veren 

somut deneyime sahiptir. Bu gözlemler beraberinde genelleme ve kuralların 

oluşturulduğu soyut kavramsallaştırmaları ortaya çıkarır. Bu genellemelerin 

kullanılması ile de yüksek düzeyde somut deneyimler sunan aktif yaşantıya 

ulaşabilirler (Kolb, 1984: 22) 

Somut yaşantıda bireyler özel tecrübelerden öğrenirler, yeni tecrübeler kazanılır. 

Bireylerin kendilerinde buldukları yeni tecrübeleri neye benzediklerini hissetmeye 

çalışırlar. 

Yansıtıcı gözlemde bireyler, diğerleri tarafından yapılanları gözlemleyip öğrenmeye 

çalışırlar. Bu evrede sabır, tarafsızlık ve dikkatli yargı gerektirir. Düşünme ve 

hissetme ön plandadır (Sutliff & Baldwin, 2001: 22). 

Soyut kavramsallaştırmada mantığın kullanılmasıyla birlikte hislerden fikir edinerek 

öğrenme vardır. Problem ve durumlar anlamaya çalışılır. Sistemli bir şekilde 

planlama yapma, teorilerin geliştirilmesi ve problem çözümü için fikir yürütülmesi 

söz konusudur. 

Aktif yaşantıda öğrenme aktif bir şekilde gerçekleşir. Bireyler durumları izlemekten 

hoşlanmazlar, daha çok pratik yaklaşımlar söz konusudur. Yapılanların 

değerlendirilip etki ve becerilerin gözlemlenmesi esastır (Ergür, 1998: 58). 
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Kolb, öğrenme sürecinde esas iki evrenin olduğunu iddia etmektedir. 

Deneyimleri kavrama (bilgiyi alma) işlemi somut yaşantı veya yansıtıcı gözlem, 

deneyimleri transfer etme (bilginin oluşumu) ise soyut yaşantı veya aktif yaşantı 

evrelerinde oluşmaktadır. Öğrencilerin, öğrenme stilleri belirlenirken, bir tek öge 

yeterli olmamaktadır (Kolb, 1984: 30). Her bir bireyin öğrenme stilini bu dört ögenin 

bileşeni vermektedir. Birleştirilmiş puanlar ile bireylerin soyuttan somuta (SK-SY), 

aktiften yansıtıcıya (AY-YG) kadarki tercihleri görülmektedir. Bu iki boyut 

içerisinde yer alan dört ögeden biri olan bireyin baskın öğrenme stili birleştirilmiş 

puanların kesişmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bunlar; değiştiren, özümseyen, ayrıştıran 

ve yerleştiren öğrenme stilleridir (Aşkar ve Akkoyunlu, 1993: 38). 

 

 

Şekil 3: KÖSE III Koordinat Sistemi (Kolb, 1999) 

Kolb (1984)’e göre öğrenme stilleri; 

 Özümseyen: Soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlem öğrenme yollarını 

kapsamaktadır. Bu öğrenme stiline sahip kişiler planlama ve problemleri 
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belirlemede gelişmiş olmalarına karşın uygulamaya dayalı çalışmalarda 

sistematiklik konusunda çoğu zaman yetersiz kalmaktadırlar. Kolb, özümseme 

öğrenme stilindeki kişilerin öğrenme döngüsüne etkin olarak katılmaları halinde 

öğrenmelerinin hızlanacağını, kişilerle yapılan etkinliklerde aktif rollerinin 

sağlanmasıyla da duygularını dile getirme yeteneklerinin gelişeceğini 

vurgulamaktadır (Kolb, 1984: 78). Soyut kavramlar ve fikirlere odaklanırlar, 

öğretmeni en önemli bilgi kaynağı olarak görürler ve bilgiyi alırken öğretmen ve 

uzman kişileri seçerler.  Bu onların dinleyerek ve izleyerek öğrenmelerini 

gerçekleştirdiklerini gösterirken, geleneksel öğrenme ortamlarında başarılı 

oldukları belirtilmektedir (Bacanlı, 2001: 132). 

 Yerleştiren: Bu öğrenme stilindeki kişiler çalışma sonuçlarıyla ilgili bilgi 

toplayıp çözümler, öğrenme sürecine zihinsel olarak daha etkin katılır, diğer 

öğrencilerin öğrenme süreçlerini gözlemleyerek kendileri için uygun çıkarımlar 

sağlamayı bilirler. Liderlik özelliğine sahiptirler. Öğrenme sürecinde teknik 

çözümlemeler tercih etmeyip, kişiler arası ilişkilerden yararlanıp onların bireysel 

bilgilerine başvurmayı seçerler. Meraklı ve araştırmacı olmaları, planlama yapıp, 

kararları yürütme ve yeni deneyimler içinde yer almaları en temel özellikleridir. 

Öğrenirken bilgiyi somutlaştırmayı severler. Somut yaşantı ve aktif yaşantı 

öğrenme yetenekleri baskın olup yaparak ve hissederek öğrenme söz konusudur 

(Kolb, 1984: 78). Daha önce edindikleri yaşantılardan yararlanmayı bilip 

öğrenmelerini geliştirirler. Yerleştirme öğrenme stiline sahip olanlar ile 

özümseme öğrenme stiline sahip olanların grup etkinliklerinde birlikte 

çalışmaları önerilmektedir (Aşkar ve Akkoyunlu, 1993: 39).  

 Ayrıştıran: Bu bireyler, soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı öğrenme 

yollarını kullanırlarken “fikirlerin pratik uygulayıcıları” olarak görülmektedirler. 

Mantıksal çözümlemede, doğru karar vermede, problem çözmede gelişmiştirler. 

Sosyal ve kişiler arası etkinlikler yerine teknik konularla ilgilenmeyi tercih 

ederler. Uygulamaya dönük çalışmalar yapmaları, konulara farklı bakış 

açılarıyla yaklaşmalarını destekleyen etkinlikleri gerçekleştirmeleri ve ayrıca 

yaparak öğrenmelerine fırsat verilmelidir. Daha önce dikkate almadıkları soru ve 

olasılıkları fark edebilmeleri için, küçük grup çalışmalarının içinde yer almaları 

önerilmektedir (Kolb, 1984: 79). Bilgiyi edinirken aktif rol almayı tercih ederler. 

Problem çözme ve karar vermede analiz edip sistemli çalışmayı severler. 

Çalışırlarken oldukça planlı hareket ederler (Ergür, 1998: 27). 
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  Değiştiren: Somut deneyim ve yansıtıcı gözlem öğrenme yollarını kapsar. 

Bu öğrenme stiline sahip bireyler, somut durumlara farklı bakış açıları ile 

yaklaşmaktadır. Olası bir durumda hemen eyleme geçmek yerine gözlem 

yapmayı tercih ederler. Bu öğrenenler öğrenme sürecinde sabırlı ve dikkatli 

olup farklı fikirlerin üretildiği durumlar üzerinde yoğunlaşmaktan 

hoşlanırlar. Öğrenme konularını yapılandırırken kendi duygu ve 

düşüncelerini dikkate alan bu kişilerin yaratıcı yönlerinin de gelişmiş olduğu 

vurgulanmaktadır (Kolb, 1984: 79). Düşüncelerinde, değer ve duygularının 

farkında olmaya çalışırlar. Düşüncelerini biçimlendirirken kendi duygu ve 

düşünceleri ön plandadır. Objektif, dikkatli ve sabırlıdırlar (Ekici, 2003b: 

48).  

“Yerleştirme” ve “değiştirme” öğrenme stiline uyan öğrenenler kendilerinin 

öğrenme süreçlerine aktif olarak katılarak; “özümseme” ve “ayrıştırma” öğrenme 

stiline uyan öğrenenler de öğrenirken daha çok dinleme veya izlemeyi 

seçmektedirler. 

1.3.Tutum 

Tutum köken olarak; Latince “harekete hazır” anlamına geldiği ve bilimsel 

olarak 19. yüzyılda incelenmeye başlandığı görülmektedir (Arkonaç, 2001:158). 

Eğitimciler tutumun üç odağı olan; biliş, etkileme ve davranma eğilimi üzerinde 

durmaktadırlar. Fishbein & Ajzen (1975)’a göre etkileme, diğer ikisinin 

belirleyicisidir. Bagozzi & Burnkrant (1979) da tutumu biliş ve etkilemenin karşılıklı 

etkileşimi olarak görmektedir.  Fen ile ilgili bir kavrama karşı tutum White (1993)’a 

göre, kişide belirli bir kavram için duygu içerikli tepkisel tavırlara sebebiyet veren 

inanç ve kavram ile ilgili parçalarıdır. 

Tutum teriminden fiziksel durum anlamı akla geleceği gibi, potansiyel 

davranış anlamı da düşünülmektedir. Değişik öğrenme teorilerine göre farklı 

tanımları yapılmıştır (Atasoy, 2002). Tutumla ilgili tanımlamaların oldukça fazla ve 

çeşitli olmasının nedeni, davranış bilimcilerin tanımlama yaparken kendilerinin 

yönelmiş oldukları alanlarda yer alan öğelerin kullanılarak öne çıkarılması 

durumundan kaynaklanmaktadır (İnceoğlu, 2010: 8) . 

Konuyu özellikle psikolojik açıdan değerlendiren bilim adamlarından: 
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 Allport’a göre tutum, bireyin bütün nesnelere karşı göstereceği tepkiler ve 

durumlar üzerinde yönlendirici veya etkin bir güç oluşturan ve denem bilgilerde 

organize olan, ussal ve sinirsel bir davranışta bulunmaya hazır olma halidir (Allport, 

1967: 8). Katz (1966), toplumsallaşmayla ele alarak tanımlama yapmaya çalışmakta; 

bireyin çevresindeki bir simgeyi, bir nesneyi ya da bir olayı olumlu ya da olumsuz 

bir şekilde değerlendirme eğilimi olduğunu belirtmektedir (Katz, 1966: 152). 

Doob (1947: 136) için, bireyin içinde yaşadığı toplumda, önemli olduğu 

düşünülen konulara karşı ortaya koyduğu potansiyel ve güdüsel (motivational) bir 

tepki gibi görülmektedir. 

Gardner & Lambert (1972: 109) anlam olarak benzer ama kapsamı daha fazla 

olan tutum tanımından bahsederken bireyin insanlar, gruplar, sosyal konular ve daha 

genel olarak herhangi bir çevresel olayla ilgili örgütlenmiş ve tutarlı bir düşünce, 

duygu ve tepki biçimi olduğundan bahseder. 

Tutuma sosyo-psikolojik açıdan bakıldığında, bireyin yaşamındaki bir olaya 

karşı güdüsel, duygusal, algısal ve zihinsel süreçlerinin kalıcı ve sürekli bir 

örgütlenmesidir (Krech & Crutchfield, 1980: 180). 

Anderson (1988)’a göre tutum, özel bir nesneyle karşılaşma anında, uygun ya 

da değil, herhangi bir tepki vermek için bireyin eğilimini ya da tepkiye 

hazırlanmasını sağlayan, orta düzey heyecanıdır (Anderson, 1988: 43).  

Tutumlar, bir etkinliğin hazırbulunuşluk koşulu olmakla birlikte, bireyin 

zihninde bulunup, birçok düşünce ve davranışa temel oluşturmaktadırlar  (Phillips, 

2003: 3). 

İnceoğlu (2010: 13)’a göre tutum, kişinin deneyimlerini, bilgisini, duygu ve 

güdülerini baz alıp ilişkilendirerek oluşturmaya çalıştığı zihin, duygu veya davranış 

ile gösterdiği tepkilerin öncül eğilimidir. Söz edilen deneyimler veya bilgiler kişinin 

kendisine karşı olabileceği gibi çevresinde yer alan objeye, toplumla ilgili bir konu 

veya olaya karşı da olabilir. Önemli olan nokta, bireyin bu örgütleme işlevini 

yaparken deneyimlerini birbirleri ile nasıl ilişkilendirdiğidir. Örgütlemenin belli 

değerlendirme süreçlerine bağlı olduğu açıktır, dolayısıyla örgütlenme biçimi 

deneyimler, bilgiler, duygular ve güdülerin değişip aralarındaki ilişki biçiminin de 

değişmesi sebebiyle farklılaşmaktadır. Buna bağlı olarak tutumlarda da değişim söz 

konusudur.  
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Tutum, herhangi bir nesneye karşı gözlemlenen davranış, duygu ve 

düşünceleri içermektedir. Sözü edilen bu nitelikler birbirinden tamamıyla ayrı 

olmaksızın, birbirini etkileyip-etkilendiği görülmekte, genellikle de aralarındaki 

tutarlılık açıkça görülmektedir (Aydın, 2007: 181; Özgüven, 2004). 

1.4. Laboratuvar Uygulamaları 

Laboratuvar, en genel anlamda bir bilim adamının deneysel çalışmalar, 

denemeler veya analizler yaptığı ve çeşitli malzemelerin hazırlanmasında kullandığı 

iş yerine verilen addır. Fen dersleri için ise; dersin veya konunun amacına göre özel 

alet ve teçhizatla donatılmış olup burada bilimsel çalışmaların ve uygulamaların 

yapıldığı çalışma yerleri veya özel dersliklere “laboratuvar” denir.  

Öğrencilerin Fen konularını daha anlamlı öğrenmeleri için laboratuvarlar 

oldukça önemlidir. Laboratuvar ortamında öğrenciler yaparak-yaşayarak öğrenirler 

ve somut deneyimler kazanma fırsatı bulurlar. Özellikle soyut ve karmaşık 

kavramların öğretilmesinde önemli yer teşkil eder. Öğrenciler, laboratuvar ortamında 

istekli bir şekilde etkinliklere katılımlarıyla öğrenmeye güdülenmektedirler (Ayas, 

Akdeniz ve Çepni, 1994).  

Laboratuvar, bilginin aktif olarak kullanıldığı bir yerdir. Laboratuvar 

çalışması öğrencilerin yeni bir problemi tanımlamaları, bir gözlemi açıklamaları, 

genel bir kavramı geliştirmeleri için ortam oluştururken, mevcut bilgilerini 

kullanmalarını sağlar, ayrıca öğrencilerin muhakeme yapma, eleştirel düşünme, işlem 

yetenekleri, el becerileri gibi özelliklerini etkileyerek bilimi daha iyi anlamalarını 

kolaylaştırır (Akgün, 2008: 11).  

Öğretim için genellikle, temel öğretim laboratuvarları kullanılır. Her ortamda 

olduğu gibi laboratuvar ortalamalarında da belirli kurallar ve bilinmesi esas olan bazı 

temel bilgiler vardır. Laboratuvarda çalışmalarını gerçekleştiren öğrenciler sessizlik, 

dikkatli olmak ve temizlik gibi konularda özen göstermelidirler.  

1.5. Sınav Kaygısı 

Kaygı, gerginlik, sinirlilik huzursuzluk duygularının yaşanmasına neden olan, 

kaynağı bilinmeden bir olaya, bir kişiye ya da bir duruma karşı duyulan korkudur 

(Yavuzer, 2001). Fen kaygısı ise bireyde fen öğrenmeye yönelik oluşan korkudur 

(Azizoğlu ve Uzuntiryaki, 2006: 55).  
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Sınav kaygısı, bireyin herhangi bir sınavdan elde ettiği başarısızlığı kişiliğinin 

başarısızlığı şeklinde genellemesi sonucu bireyde ortaya çıkan duygusal çöküntü 

şeklinde tanımlamaktadır (Kısa, 1996). Sınav kaygısı, içinde bulunulan koşullara 

bağlı olarak fizyolojik uyarılmanın normalden daha yüksek olması ve zihnin sınav 

dışındaki uyaranlarla meşgul olması sonucu gerçek performansın ortaya 

konulamaması durumudur (Kirkland & Hollandsworth, 1980: 432). Sınav kaygısının 

oluşmasının temelinde “kuruntu” ve duyuşsallık” yer almaktadır. Sınav kaygısının 

bilişsel yönünü ifade eden kuruntu, öğrencinin kendisiyle ilgili sahip olduğu olumsuz 

yargı ve değerlendirmeleridir. Kuruntulara sahip öğrenci sınavda başarılı olamama, 

karşılaştığı problemleri çözememe, sınavın gereklerini yerine getirememe gibi bir 

takım olumsuz düşüncelere kapılarak endişe ve kendine güvensizlik duygularının 

oluşmasına neden olmaktadır. Bu olumsuz düşünceler öğrencinin dikkatinin 

dağılması ve sınava odaklanmada zorlanması sonucu düşük performans 

sergilemesine neden olmaktadır. Sınav kaygısının duyusal fizyolojik yönünü ifade 

eden duyuşsallık ise bireyde terleme, kızarma, mide bulantısı, baş ağrısı, sinirlilik, 

gerginlik, hızlı kalp atışı ve titreme gibi tepkiler oluşturan bir süreçtir (Öner, 1990).  

Koçkar, Kılıç ve Şener (2002), sınav kaygısı yüksek olan öğrencilerin 

akademik başarılarının düşük, sınav kaygısı düşük olan öğrencilerin ise akademik 

başarılarının yüksek olduğunu ifade etmektedirler. 

1.6. Öz Değerlendirme  

Öz değerlendirme, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi olup, öğrenme 

sürecindeki başarı düzeyinin yanı sıra öğrenme sonuçlarını da değerlendirmelerini 

içerir. Buradaki amaç, öğrencilerin problemi olduğu konular için kendi kendisinin 

tespitini yapabilecek fırsatın sağlanması ve böylece bu süreç içerisinde neleri 

öğrendiğinin bilincinde ve ayırımında olmalarının sağlanmasıdır. Kendi kendilerini 

değerlendirmeleri sayesinde kendi güçlükleri, zayıflıkları, başarı ve becerileri ile 

öğrenme yaklaşımları konusunda değerlendirme yapılmasını sağlar. Öz 

değerlendirmenin etkin bir şekilde yapılması dâhilinde öğrencilerin öğrendiklerinin 

farkındalığı ve özgüvenlerinin gelişmesi sağlanabilmektedir (Orhan, 2007: 58; 

Yurdabakan, 2011: 67). 
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1.7. İlgili Araştırmalar 

1.7.1. Portfolyo ile İlgili Araştırmalar 

Paulson, Paulson & Meyer (1991), portfolyonun daha anlaşılır şekilde ortaya 

koymayı amaçladıkları araştırmalarında portfolyonun klasik değerlendirme 

yaklaşımlarından farklı alternatif ve çoklu değerlendirme fırsatı sunduğunu 

belirtmişlerdir. Araştırmada portfolyonun planlama ve uygulama sürecine 

öğrencilerin aktif olarak katılması bu sürecin temeli olduğu vurgulanmış ve 

portfolyonun öğrenciye bağımsız hareket edebilme, kendi gelişimini izleme ve kendi 

ürünlerini ortaya koyabilme fırsatı vermesi gibi üstünlüklerinden bahsedilmiştir.  

Barrett & Carney (2005), araştırmalarında elektronik portfolyonun (e-

portfolyo) değerlendirmeye olan katkılarının incelemeyi amaçlamışlardır. 

Araştırmada, e-portfolyonun öğrenciler tarafından geliştirildiği ve kendi ortaya 

koydukları ürünleri içermesi açısından yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen önemli 

bir araç olduğu belirtilmiştir.  

Okan (2005), fen bilimleri dersi kapsamında yürütülen portfolyoya dayalı 

etkinliklerin öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediğini ve velilerin portfolyo 

uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçladığı araştırmasını 7. sınıfta 

öğrenim gören 35 öğrenci ile yürütmüştür. Araştırmada uygulama sürecinde 

öğrencilere verilen performans görevleri sonucunda oluşturulan ürünler dereceli 

puanlama anahtarı ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin tutumlarının belirlenebilmesi 

için onlara tutum ölçeği çalışma öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Ayrıca, öğrenci 

grubuna akran ve öz değerlendirme formu, velilere ise görüşme formu uygulanmıştır. 

Araştırmada yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarından olan portfolyo ile klasik 

ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının birbirleriyle büyük oranda ilişkili olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca performans görevlerinin değerlendirilmesinde portfolyo 

değerlendirmelerinin kullanılmasının önemli olduğu ve klasik ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımlarıyla ölçülmesi zor olan duyuşsal özelliklerin portfolyo 

aracılığıyla daha kolay ölçülebildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda 

portfolyonun öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarılarını ve ilgilerini arttırdığı 

tespit edilmiş ve velilerin de portfolyonun öğrencilerin başarısını arttırdığı görüşünü 

desteklediği belirlenmiştir.    
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Bahçeci (2006), portfolyo uygulaması hakkında yaptığı araştırmada, bu 

uygulama biçiminin üniversite öğrencilerinin bilişsel özellikleri ve duyuşsal 

özellikleri üzerinde etkili olup olmadığını sorgulamıştır. Anatomi dersini alan 63 

hemşire adayı, 54 beden eğitimi öğretmen adayı ve 98 fen bilimleri öğretmen adayı 

olmak üzere toplam 215 üniversite öğrencisinin katıldığı araştırmada iskelet ve kas 

sistemine yönelik olarak araştırmacı tarafından geliştirilen portfolyo kullanılmıştır. 

109 kişilik deney grubunda değerlendirmeler portfolyo ile yapılmış, 106 kişilik 

kontrol grubuna ise geleneksel değerlendirme yapılmıştır. Öğretimde portfolyolar 

bireysel olarak oluşturulmasına rağmen işbirliğine dayalı öğretimle desteklenmiştir. 

Araştırmada veriler, iskelet sistemi konusuna yönelik başarı testi, kas sistemi 

konusuna yönelik başarı testi, sınav kaygılarını belirlemeye yönelik bir 

değerlendirme ölçeği, çalışma davranışlarını belirlemeye yönelik bir değerlendirme 

ölçeği, anatomi dersine yönelik duygularını belirlemeye yönelik bir tutum ölçeği 

uygulanarak elde edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin süreç boyunca oluşturdukları kendi 

ürünlerini, portfolyo yöntemini kullandıkları tüm süreci ve yine süreç boyunca 

kendilerinde geliştiğini düşündükleri yaşam becerilerini çeşitli ölçeklerle 

değerlendirmeleri sağlanmıştır. Araştırmada sınav kaygısı, öz yeterlik, tutum ve 

çalışma davranışı ölçeklerinde, portfolyo değerlendirme ile geleneksel değerlendirme 

arasında, portfolyo değerlendirmenin söz konusu açılardan daha olumlu sonuçlar 

oluşturduğuna dair tespitlerde bulunulmuştur. Ayrıca portfolyonun öğrencilerin 

başarılarını ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığını geleneksel değerlendirmeye göre 

istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha fazla arttırdığı tespit edilmiştir.  

Çayırcı (2007), araştırmasında web tabanlı portfolyo (WTP)’nun öğrencilerin 

sayısal yönelik olarak fen bilgisi ve sözele yönelik olarak sosyal bilgiler 

derslerindeki başarılarına etkisi ile öğrencilerin bilgisayar ve internete yönelik 

tutumlarını araştırmayı amaçlamıştır. İlgili araştırmada kontrol grup içeren ön test-

son test modeli kullanılmış olup 7. sınıf düzeyindeki 33 öğrenci kontrol ve 34 

öğrenci deney grubunda olmak üzere toplam 67 öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. 

Araştırma verileri, “Fen Bilgisi Başarı Testi”, “Sosyal Bilgiler Başarı Testi”, 

“Bilgisayar Tutum Ölçeği” ve İnternet Tutum Ölçeği” uygulanarak toplanmıştır. 

WTP uygulamasının hem sözel hem de sayısal derslerde öğrencilerin başarılarının 

arttırdığı ancak bu artışın sözel derste daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Ayrıca WTP uygulamasının öğrencilerin internet ve bilgisayara yönelik tutumlarını 

olumlu yönde arttırdığı belirlenmiştir. 

Mıhladız (2007), portfolyonun bir değerlendirme aracı olarak değil de 

öğretim yöntem ve materyali olarak kullandığı araştırmasında, portfolyonun etkisiyle 

öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarılarının ve bu derse ilişkin tutumlarının 

nasıl değiştiğini incelemeyi amaçlamıştır. Deneysel tasarım kullanılarak yürütülen 

araştırmada 6. sınıfta öğrenim gören 114 öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Bir 

dönem boyunca, kontrol grubu öğrencileri ile fen bilimleri dersi geleneksel öğretim 

yöntemleri; diğer grup olan deney grubu öğrencilerinde ise aynı ders portfolyo 

destekli öğretim yöntemleri ile yürütülmüştür. Öğrencilerin ders başarılarını ve derse 

ilişkin tutumlarını ölçmek amacıyla oluşturulmuş testler hem kontrol hem de deney 

grubuna ön test- son test şeklinde uygulanmıştır. Ayrıca uygulama sonunda portfolyo 

ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla deney grubu öğrencileri, deney grubu 

öğretmenleri ve Burdur ilinde görev yapan bütün fen bilimleri öğretmenlerine yarı 

yapılandırılmış görüşme formaları uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin fen 

bilimleri dersindeki başarıları ve tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı 

farklılık çıktığı dolayısıyla öğretim yöntem ve materyali olarak kullanılan 

portfolyonun öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarı ve tutumları üzerinde etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubu öğrencilerin portfolyo sayesinde fen 

bilimleri dersine karşı ilgilerinin arttığını ve eğlenerek öğrendiklerini belirtmişlerdir. 

Ayrıca bu öğrencilerin tamamı ilerideki süreçlerde portfolyo kullanma ve 

oluşturmaya devam etmek istediklerini ve portfolyoyu diğer derslerde de kullanmak 

istediklerini belirtmişleridir. Bunun yanında öğrencilerin bir kısmı oluşturdukları 

portfolyolarının çevrelerindeki insanlar tarafından beğenilmesinden memnuniyet 

duyduklarını belirtmişlerdir. Deney grubu öğretmenleri ise genel olarak yapılan 

uygulamayı yararlı ve başarılı bulduklarını belirtmişlerdir.  

Güven (2007),  öğrencilerin fen bilimleri dersi kapsamındaki 

“Vücudumuzdaki Sistemler” konusundaki başarılarına, öğrendikleri bilgilerin 

kalıcılığına ve başarısızlığın nedenlerinin giderilmesinde portfolyonun etkisini 

belirlemeyi amaçladığı araştırmasını 6. sınıfta öğrenim gören 60 öğrenci ile 

yürütmüştür. “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi deney grubunda portfolyo ile 

işlenirken, kontrol grubunda geleneksel yöntemle işlenmiştir. Başarı testi ve 

başarısızlık nedenleri anketi hem kontrol hem de deney gruplarına ön test – son test 
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şeklinde uygulanmıştır. Uygulama tamamlandıktan 3 ay geçtikten sonra ise kalıcılık 

ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada, portfolyo uygulamalarının geleneksel yönteme 

göre öğrencilerin başarılarını arttırmada, öğrenilen bilgilerin kalıcılığında ve 

başarısızlığın giderilmesinde daha önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Orhan (2007), araştırmasında alternatif ölçme ve değerlendirme 

yöntemlerinin öğretmen adaylarının akademik başarıları ve kaygılarına etkisi, ilkokul 

6. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerine karşı tutumları ve 6. sınıf fen derslerini yürüten 

öğretmenlerin bu yöntemlere ilişkin bakış açılarını belirlemeyi amaçlamıştır. 

Araştırma; 40 deney, 38 kontrol grubunda olmak üzere toplam 78 fen bilgisi 

öğretmen adayı, 672 ortaokul 6. sınıf öğrencisi ve 6. sınıf fen bilgisi dersine giren 30 

öğretmen katılımıyla karma yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada 

öğretmen adaylarına yönelik veriler “Akademik Başarı Testi”, “Kimya Laboratuvarı 

Kaygı Ölçeği” başlıklı ölçekler kullanılarak elde edilmiştir. Aynı şekilde, ortaokul 

öğrencilerine yönelik veriler, fen dersinde kullanılan alternatif tekniklere yönelik 

hazırlanmış öğrenci tutum ölçeği ile ve fen bilgisi öğretmenlerine yönelik veriler de, 

aynı duruma ilişkin öğretmen envanteri uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada deney 

grubuna uygulanan alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kontrol grubuna 

uygulanan geleneksel öğretime göre öğretmen adaylarının “Genel Kimya 

Laboratuvarı II” dersindeki akademik başarılarını daha fazla arttırdığı ve bu dersteki 

kaygılarını daha fazla azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.  Araştırmada ortaokul 6. sınıf 

öğrencilerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yönelik tutumlarının 

oldukça olumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin ağırlıklı olarak 

kullandıkları alternatif teknikler arasında en fazla poster yöntemini, en seyrek olarak 

da tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğini kullandıkları; ancak geleneksel yöntemleri, bu 

yöntemlere oranla daha fazla kullandıkları belirlenmiştir.  

Gözüm (2008), araştırmasında ilkokul 4 ve ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerin 

ve fen bilimleri dersini yürüten öğretmenlerin portfolyo hakkındaki görüşlerini 

belirlemeyi amaçlamıştır. 1907 öğrenci ve 62 fen bilgisi öğretmeninin katıldığı 

araştırmanın verileri öğretmen ve öğrenciler uygulanmak üzere iki ayrı anket 

hazırlanmıştır. Araştırmada bazı öğrenci ve öğretmenlerin portfolyonun amacı, 

içeriği ve portfolyo uygulamasında öğretmen, öğrenci ve velilere düşen görevler 

hakkında birtakım eksik bilgilere sahip oldukları ve öğretmenlerin velilerin portfolyo 
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konusunda yetersiz ve ilgisiz kaldıklarını düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca 

araştırmada öğretmenlerin portfolyo hakkındaki görüşleri mesleki kıdemlerine ve 

mezun oldukları bölüme göre (kendi alanından mezun veya diğer fakülteden mezun) 

değişmediği belirlenmiştir. 

Bedir, Polat ve Sakacı (2009), fen bilimleri dersindeki “Maddenin Yapısı ve 

Özellikleri” ünitesinde kullanılan portfolyo uygulamasının öğrencilerin derse karşı 

tutum ve motivasyonlarına etkisini ve öğrencilerin portfolyo hakkında görüşlerini 

belirlemeyi amaçlayan araştırmalarını 7. sınıfta öğrenim gören 29 öğrenci ile 

yürütmüşlerdir. Özel durum çalışma yöntemiyle yürütülen araştırmada “Maddenin 

Yapısı ve Özellikleri” ünitesi portfolyo uygulamalarıyla işlenmiştir. Uygulama 

sonunda öğrencilere Fen Bilimleri dersine yönelik tutum ve motivasyon ölçeği ile 

yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmada, portfolyonun, 

öğrencilerin fen dersine ilişkin motivasyonlarını önemli ölçüde arttırdığı, ancak 

tutumları üzerinde anlamlı düzeyde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada portfolyonun diğer dersler de kullanılması gerektiği önerilmiştir. 

Uçak, Köse ve Aldan Karademir (2009), portfolyoya ilişkin fen bilimleri 

derslerini yürütecek öğretmen adaylarının bu süreç hakkındaki görüşlerini 

belirlemeyi amaçladıkları araştırmada, veri toplama aracı olarak 15 maddeden oluşan 

bir değerlendirme formu ile 6 adet yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme 

formu kullanmışlardır. 63 fen bilgisi öğretmen adayının katıldığı araştırmada 

uygulanan ölçek sonuçları, öğretmen adaylarının nerdeyse yarısının (%49) portfolyo 

sürecinin yeterince veya çok etkin bir süreç olduğunu düşündüklerini göstermiştir. 

Öğretmen adaylarının %37 oranındaki bir grubunun, bu sürecin orta düzeyde etkin 

olduğunu düşündüğü; sürecin etkin olmadığını düşünen grubun oranının ise %14 gibi 

küçük bir yüzde olduğu tespit edilmiştir. Görüşme formundan elde edilen veriler 

kapsamında ise katılımcıların çoğunluğunun portfolyonun derslerde kullanılması 

gerektiği, portfolyonun kendi gelişimlerini iyi bir şekilde ortaya koyabildiği ve 

görüşmeye katılan öğretmen adaylarının tamamı portfolyonun öğretim sürecine 

olumlu katkıları olacağı görüşünde olduklarını ifade etmişlerdir.  

Menevşe (2012), Organik Kimya dersinde kullanılan portfolyoların öğretmen 

adaylarının başarılarına etkisini belirlemeyi amaçladığı araştırmasını 2. sınıfta 

öğrenim gören 140 öğretmen adayının katılımıyla yürütmüştür. Organik Kimya dersi, 

70 kişilik deney grubunda portfolyo ile 70 kişilik kontrol grubunda ise klasik ölçme 
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ve değerlendirme yaklaşımlarıyla değerlendirilmiştir. Araştırma verileri, “Organik 

Kimya Dersi Başarı Testi” ve öğrenciler tarafından oluşturulan ürün dosyaları 

aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada portfolyo değerlendirmenin klasik 

değerlendirme ile aralarında anlamlı fark bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Gözde (2013), araştırmasında fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimleri 

dersinde kullanılan portfolyo değerlendirmesi hakkındaki görüşlerini, sınıf düzeyleri 

ve alınan derslerin görüşlerine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmaya 3. ve 4. 

sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 107 fen bilimleri öğretmen adayı katılım 

göstermiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler, katılımcıların kişisel bilgilerini, 

portfolyoyla ilgili bilgi, görüş ve tutumlarını içeren bir anket aracılığıyla elde 

edilmiştir. Ayrıca ankette öğretmen adaylarının portfolyo hakkındaki düşüncelerini 

ifade etmeleri amacıyla açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Araştırmada öğretmen 

adaylarının portfolyoya yönelik bakış açılarının bulundukları sınıfa ve aldıkları derse 

göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının portfolyoyla 

ilgili bilgilerini yeterli bulmadıkları, daha önce portfolyo hazırlamadıkları ancak 

meslek hayatlarında portfolyoyu kullanmayı düşündükleri belirlenmiştir. Staja giden 

4. sınıf öğretmen adayları, staj sürecinde edindikleri gözlemlere dayanarak 

öğretmenlerin portfolyoyu zaman alıcı, sıkıcı ve bu konu hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadıkları için portfolyoyu kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmen 

adaylarının portfolyo kullanımını artırmak için yaptıkları öneriler arasında 

öğretmenlerin öğrencileri daha etkili bir şekilde yönlendirebilmeleri için 

öğretmenlere portfolyo hakkında eğitim verilmesinin gerekliliği bulunmaktadır.  

Gürel (2013), portfolyonun öğrencilerin akademik başarı ve hatırlama 

düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçladığı araştırmasında deneysel desen 

kullanmıştır. Araştırmaya 32 ortaokul 7. sınıf öğrencisi ile 30 ortaokul 8. sınıf 

öğrencisi katılmıştır. Sınıf düzeylerinde ayrı ayrı deney ve kontrol grubu 

oluşturulmuştur. Deney grubu öğrencileri 7. sınıftaki “Yaşamımızdaki Elektrik” ve 8. 

sınıftaki “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitelerine yönelik portfolyo 

oluşturmuşlardır. Öğretmenin merkezde olduğu geleneksel öğretim yöntemleri ise 

kontrol gruplarında uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, gruplara ayrı ayrı 

sınıf ve konulara göre hazırlanmış olan ve uygulama öncesi ve sonrasında uygulanan 

başarı testleri ve hatırlama testi kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda hem 

7. sınıflarda hem de 8. sınıflarda geleneksel öğretim ile portfolyo öğretiminin 
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öğrencileri benzer başarı düzeylerine ulaştırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca her iki sınıf 

düzeyinde de son test ve hatırlama düzeyleri bir farklılık göstermemiştir. Ancak 8. 

sınıfta portfolyo yöntemini kullanarak ders işleyen grubun başarı ve hatırlama 

düzeylerinin birbirleriyle önemli ölçüde ilişkili olduğu; bununla birlikte geleneksel 

yöntemlerin uygulandığı grupta ise bu düzeyde bir ilişkinin olmadığı görülmektedir.  

Turan (2013), araştırmasında portfolyonun öğrencilerin başarılarına ve 

öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına etkisini, bu sonuçlara cinsiyetin etkisini ve 

öğrencilerin portfolyo ile ilgili genel görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, 

ortaokul 5. sınıf öğrencilerinden, yarısı kontrol grubunda, diğer yarısı ise deney 

grubunda yer alacak şekilde toplam 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

“Kuvvet ve Hareket” ünitesi deney grubunda portfolyo uygulaması yapılarak 

işlenirken diğer grupta ise geleneksel yöntemler kullanılarak işlenmiştir. Araştırma 

verileri, üniteye yönelik başarı testinin her iki gruba da ön test – son test ve kalıcılık 

testleri şeklinde uygulanması ve deney grubundaki öğrencileri yarı yapılandırılmış 

öğrenci görüşme formu uygulanması ile elde edilmiştir. Araştırmada portfolyo 

uygulamasına tabi olmuş öğrencilerin başarılarının, bu yöntemi uygulamamış olan 

gruba oranla istatistiksel düzeyde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 

portfolyo uygulamasına tabi olmuş aynı grubun, diğer gruba oranla kalıcılık testinden 

elde ettikleri puanların da daha fazla olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin başarılarının 

cinsiyetlerine göre değişmediği ve yarı yapılandırılmış görüş formu sonuçlarına göre 

öğrencilerin portfolyo hakkında olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Alan (2014), fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinde kullanılan elektronik 

portfolyo (e-portfolyo) yönteminin öğrencilerin başarı ve ders yönelik tutumlarına 

etkisini belirlemeyi amaçladığı araştırmasında karma araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma, ilkokul 4 ve ortaokul 5. sınıfta öğrenim gören 165 öğrenci, 

4. sınıfın öğretmeni ve bu öğrencilerin velilerinin katılımıyla yürütülmüştür. Fen 

bilimleri ve sosyal bilgiler dersi deney grubunda e-portfolyo web sitesi kullanılarak, 

kontrol grubunda ise ders programı takip edilerek işlenmiştir. Araştırma verileri, fen 

bilimlerine ve sosyal bilimlere yönelik başarı testleri, aynı alanlara yönelik tutum 

ölçekleri ile görüşme formları; kullanılan elektronik portfolyo web sitesine, süreç 

boyunca yapılan etkinliklere ve bireysel çalışmalara yönelik ayrı ayrı uygulanan 

değerlendirme formları, yorumlara ve ürünlere ait puanlama araçları ile öğrencilerin 

ders notu ortalamaları kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elektronik portfolyo 
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web sitesi kullanılarak ders işleyen grubun hem akademik başarı hem de derslere 

yönelik tutum puanları açısından diğer gruba göre daha olumlu sonuçlara ulaştıkları; 

öğrenci, öğretmen ve velilerin e-portfolyo uygulamasına yönelik olarak olumlu 

görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir.  

Portfolyoya yönelik yapılan araştırmalardan bazıları sistematiklik açısından 

yazarları, çalışmaların amacı, örneklemi, veri toplama araçları ve elde ettikleri 

sonuçlar bakımından özetlenip tablolaştırılmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1: Portfolyo ile İlgili Yapılan Bazı Araştırmalar 
Yazarlar Amaç Örneklem Veri Top. Aracı Sonuç 

 
 
 
 
 
 
Orhan 
(2007) 

 
 
Alternatif 
değerlendirme 
yöntemlerinin 
öğretmen adaylarının 
başarı ve kaygılarına 
etkisi, ortaokul 
öğrencilerinin bu 
tekniklere yönelik 
tutumları ve fen dersi 
öğretmenlerinin bu 
yöntemlere ilişkin 
bakış açılarının 
belirlenmesi 

 
 

78 fen bilgisi 
öğretmen 
adayı, 672 
ortaokul 6. 

sınıf öğrencisi 
ve 6. sınıf fen 
bilgisi dersine 

giren 30 
öğretmen 

katılımıyla 

Öğretmen 
adayları için; 
“Akademik 

Başarı Testi”, 
“Kimya 

Laboratuvarı 
Kaygı Ölçeği”, 
ortaokul için; 

alternatif 
teknikler tutum 

ölçeği, 
öğretmenler 

için; aynı 
duruma ilişkin 

öğretmen 
envanteri 

 
Öğretmen adaylarının 
akademik başarılarını 
daha fazla arttırdığı ve bu 
dersteki kaygılarını 
önemli ölçüde azalttığı; 
ortaokul 6. sınıf 
öğrencilerinin 
tutumlarının oldukça 
olumlu olduğu; 
öğretmenlerin bu 
tekniklerin kullanılması 
gerektiğini ifade ettiği 
ancak daha çok 
geleneksel yöntemleri 
kullandıkları tespit 
edilmiştir. 

 
 
Paulson, 
Paulson & 
Meyer 
(1991) 

 
 
Portfolyonun daha 
anlaşılır bir şekilde 
ortaya konulması 

- - Portfolyo yönteminin 
çoklu değerlendirme 
yapısı, plan ve 
uygulamada öğrencinin 
aktif olarak katılması, 
bağımsız hareket edip 
kendi gelişimini görüp 
kendi ürünlerini ortaya 
koyabilmesi 
vurgulanmıştır. 

 
 
 
Barrett & 
Carney 
(2005) 

 
Elektronik 
portfolyonun (e-
portfolyo) 
değerlendirmeye olan 
katkılarının 
araştırılması 

- - Elektronik portfolyonun, 
öğrenciler tarafından 
geliştirilmesi ve kendi 
ortaya koydukları 
ürünleri içermesi 
açısından yaşam boyu 
öğrenmeyi destekleyen 
önemli bir araç olduğu 
vurgulanmaktadır. 

 
 
 
 
 
Okan 
(2005) 

 
 
 
 
Portfolyonun öğrenci 
performanslarına etkisi 
ve velilerin 

 
 
 
 

7.sınıf 
öğrencileri 

(35) 

 
 

Dereceli 
puanlama 

anahtarı, akran 
ve öz 

değerlendirme 

Performans 
değerlendirmede 
portfolyonun önemli 
olduğu ve ölçülmesi zor 
duyuşsal özelliklerin de 
portfolyo aracılığıyla 
daha kolay ölçülebildiği; 
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görüşlerinin 
belirlenmesi 

formu, tutum 
ölçeği, veli 

görüşme formu 

öğrencilerin fen bilimleri 
dersindeki başarı ve 
ilgilerini arttırdığı ve 
velilerin de bu bulguları 
destekleyen görüşlere 
sahip olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
 
 
 
Bahçeci 
(2006) 

 
 
 
Portfolyonun 
üniversite 
öğrencilerinin bilişsel 
ve duyuşsal özellikleri 
üzerindeki etkisinin 
belirlenmesi 

Hemşire 
adayları (63), 
Beden eğitimi 

öğretmen 
adayı (54), 

Fen bilimleri 
öğretmen 
adayı (98) 

Anatomi dersi 
alan 215 
öğrenci 

 
Anatomi 

konularına 
yönelik başarı 
testleri, sınav 
kaygı ölçeği, 

çalışma 
davranışı ölçeği, 
anatomi dersine 
yönelik tutum 

ölçeği 

Portfolyo uygulamaları 
yapan grubun sınav 
kaygısı, öz yeterlik, 
tutum ve çalışma 
davranışlarının daha 
olumlu sonuçlar elde 
ettikleri; portfolyonun 
öğrenci başarısı ve bilgi 
kalıcılığı sağlamada 
istatistiksel olarak 
anlamlı olmasa da daha 
başarılı olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
 
 
Çayırcı 
(2007), 

 
Öğrencilerin web 
tabanlı portfolyo 
(WTP) kullanımının 
sözel ve sayısal ders 
başarılarına, bilgisayar 
ve internet tutumlarına 
etkisinin belirlenmesi 

 
 
 

7.sınıf 
öğrencileri 

(67) 

 
Fen bilgisi ve 
sosyal bilgiler 
başarı testleri, 
bilgisayar ve 

internet tutum 
ölçekleri 

WTP uygulamasının her 
iki alanda öğrenci 
başarılarını arttırdığı, 
ancak bu artışın sözel 
alanda daha çok olduğu; 
WTP uygulamasının 
öğrencilerin bilgisayar ve 
internete yönelik 
tutumlarını olumlu yönde 
arttırdığı belirlenmiştir. 

 
 
 
 
 
Mıhladız 
(2007) 

 
 
 
Portfolyonun öğretim 
yöntem ve materyali 
olarak kullanımının, 
öğrencilerin fen ders 
başarıları ve 
tutumlarına etkisinin 
belirlenmesi 

 
 
 

6.sınıf 
öğrencileri 
(114), fen 
bilimleri 

öğretmenleri 

 
 

Başarı testleri ve 
tutum ölçekleri 
ile fen bilimleri 

öğretmenleri 
için yarı 

yapılandırılmış 
görüşme 
formları 

Portfolyo kullanan 
grubun hem daha başarılı 
hem de daha olumlu 
tutumlara sahip oldukları, 
portfolyonun ders ilgi ve 
isteğini artırıp, beğeni 
oluşturup öğrencilerde 
memnuniyet sağladığı 
tespit edilmiştir. Yapılan 
uygulama öğretmenler 
tarafından işe yarar ve 
başarılı olarak 
değerlendirilmiştir. 

 
 
 
 
Güven 
(2007) 

Portfolyonun, fen 
bilimleri dersi 
“Vücudumuzdaki 
Sistemler” konusuna 
yönelik başarılarına, 
bilgi kalıcılıklarına ve 
başarısız olma 
nedenlerinin yok 
edilmesine etkisinin 
belirlenmesi 

 
 
 
 

6.sınıf 
öğrencileri 

(60) 

 
 

Başarı testi ve 
başarısızlık 

nedenleri anketi, 
bilgi kalıcılık 
ölçeği (3 ay 

sonra) 

Portfolyo 
uygulamalarının 
öğrencilerin başarılarını 
arttırmada, öğrenilen 
bilgilerin kalıcılığında ve 
başarısızlığın 
giderilmesinde daha 
önemli bir etkiye sahip 
olduğu tespit edilmiştir. 

 
 
 
Gözüm 
(2008) 

 
 
İlkokul ve ortaokul 
öğrencileri ile fen 
dersi öğretmenlerinin 
portfolyo hakkındaki 
görüşlerinin 

 
4., 5. ve 
6.sınıf 

öğrencileri 
(1907), fen 

bilgisi 
öğretmenleri 

 
 
 

Öğretmen ve 
öğrenci görüş 

anketleri 

Portfolyo uygulamasında 
öğretmen, öğrenci ve veli 
görevleri hakkında 
birtakım eksik bilgilerin 
var olduğu; 
öğretmenlerin, velilerin 
bu konuda yetersiz ve 
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belirlenmesi (62) ilgisiz kaldıklarını 
düşündükleri tespit 
edilmiştir. 

 
 
Bedir, 
Polat ve 
Sakacı 
(2009) 

“Maddenin Yapısı ve 
Özellikleri” ünitesinde 
portfolyo 
uygulamasının 
öğrencilerin derse 
karşı tutum ve 
motivasyonlarına 
etkisini ve portfolyo 
hakkında öğrenci 
görüşlerinin 
belirlenmesi 

 
 
 

7.sınıf 
öğrencileri 

(29) 

 
Fen Bilimleri 

dersine yönelik 
tutum ve 

motivasyon 
ölçeği ile yarı 

yapılandırılmış 
görüşme formu 

 
Portfolyonun, 
öğrencilerin fen dersine 
ilişkin motivasyonlarını 
önemli ölçüde arttırdığı, 
ancak tutumları üzerinde 
anlamlı düzeyde etkili 
olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 
 
 
Uçak, 
Köse ve 
Aldan 
Karademir 
(2009) 

 
 
 
Fen bilimleri öğretmen 
adaylarının portfolyo 
hakkındaki 
görüşlerinin 
belirlenmesi 

 
 
 

Fen bilimleri 
öğretmen 

adayları (63) 

 
 

Değerlendirme 
formu (15 

madde), yarı 
yapılandırılmış 
görüşme formu 

(6 soru) 

Öğretmen adaylarının 
%49’u portfolyonun 
yüksek, %37’si orta ve 
%14’ü düşük düzeyde 
etkin bir süreç olduğunu; 
çoğu bu yöntemin derste 
kullanılması gerektiğini,  
öğretime katkısı olduğu 
ve kendi gelişimlerini 
olumlu yönde etkilediğini 
vurgulamaktadır. 

 
 
Menevşe 
(2012) 

 
Organik Kimya 
dersinde kullanılan 
portfolyoların 
öğretmen adaylarının 
başarılarına etkisinin 
belirlenmesi 

 
 

Öğretmen 
adayları (140 
kişi, 2.sınıf) 

“Organik Kimya 
Dersi Başarı 

Testi” ve 
öğrenciler 
tarafından 

oluşturulan ürün 
dosyaları 

portfolyo 
değerlendirmenin klasik 
değerlendirme ile 
aralarında anlamlı fark 
bulunduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 
 
 
Gözde 
(2013) 

 
Fen bilgisi öğretmen 
adaylarının fen 
bilimleri dersinde 
kullanılan portfolyo 
değerlendirmesi 
hakkındaki 
görüşlerinin 
belirlenmesi 

 
 

Fen bilimleri 
öğretmen 

adayları (3. ve 
4.sınıf, 107 

kişi) 

 
 

Kişisel 
bilgilerini, 

portfolyoyla 
ilgili bilgi, görüş 
ve tutum anketi 

ile açık uçlu 
sorular 

Öğretmen adayları 
portfolyo ile ilgili 
bilgilerinin yetersiz 
olduğunu, bu nedenle 
yöntemi sıkıcı ve zaman 
alıcı bulduklarını, yine de 
meslek hayatlarında 
kullanmak istediklerini 
ve eğitim almanın gerekli 
olduğunu dile getirmiştir. 

 
 
 
 
Gürel 
(2013) 

 
 
 
Portfolyonun 
öğrencilerin akademik 
başarı ve hatırlama 
düzeylerine etkisinin 
belirlenmesi 

 
 
 
 

7. ve 8.sınıf 
öğrencileri 

(62) 

 
 
 
 

Başarı testleri ve 
hatırlama testi 

Hem 7., hem de 8. 
sınıflarda geleneksel 
öğretim ile portfolyonun, 
öğrencileri benzer başarı 
düzeylerine ulaştırdığı 
tespit edilmiştir. Ancak 8. 
sınıfta portfolyo ile ders 
işleyen grubun başarı ve 
hatırlama düzeyinin 
ilişkili olduğu 
görülmüştür. 

 
 
 
 
Turan 
(2013) 

Portfolyonun öğrenci 
başarısına ve bilgi 
kalıcılığına etkisinin 
tespit edilmesi; bu 
etkiye öğrencilerin 
cinsiyetlerinin etkisi 
ile öğrencilerin 

 
 
 

Ortaokul 5. 
sınıf 

öğrencileri 

 
 

Başarı ve 
kalıcılık testleri, 
deney grubu için 

yarı 
yapılandırılmış 

Portfolyonun öğrencilerin 
başarılarını ve 
bilgilerinin kalıcılıklarını 
artırdığı, görüşmeler ile 
öğrencilerin portfolyo 
hakkında olumlu 
görüşlere sahip oldukları 
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portfolyo ile ilgili 
genel görüşlerinin 
belirlenmesi 

görüşme formu tespit edilmiştir. 

 
 
 
Alan 
(2014) 

 
 
Elektronik portfolyo 
(e-portfolyo) 
yönteminin 
öğrencilerin başarı ve 
derse yönelik 
tutumlarına etkisinin 
belirlenmesi 

 
 

4. ve 5.sınıf 
öğrencileri 

(165), 4.sınıf 
öğretmeni ve 

öğrenci 
velileri 

Başarı ve tutum 
ölçekleri, 
görüşme 

formları, e-
portfolyo konu 
değerlendirme 

formları, öğrenci 
not ortalamaları. 

Elektronik portfolyonun 
hem başarı hem de 
olumlu yönde tutum 
sağladığı; öğrenci, 
öğretmen ve velilerin e-
portfolyo hakkında 
olumlu görüşe sahip 
oldukları tespit edilmiştir. 

1.7.2. Öğrenme Stilleri ile İlgili Araştırmalar 

Öğrenme stillerine yönelik pek çok araştırma yapılmış ve bu araştırmalar 

sonucunda kendi öğrenme stillerine uygun öğretim yöntemleri uygulanan 

öğrencilerin başarılarının arttığı gözlenmiştir  (Burke & Dunn, 2002).  

Aşkar ve Akkoyunlu (1993), bireylerin öğrenme stillerini belirlemeye yönelik 

Kolb’un geliştirdiği öğrenme stilleri envanterini Türkçeye uyarlamışlardır. Kolb, 

çeşitli meslek gruplarına mensup 18-60 yaş arası 1446 yetişkinden elde ettiği 

verilerle dörder seçenekten oluşan 12 maddelik envanter geliştirmiştir. Kolb’un 

envanterinde özümseyen, yerleştiren, ayrıştıran ve değiştiren olmak üzere 4 öğrenme 

stili tanımlanmış olup maddelerdeki her bir seçenek bu öğrenme stillerinden birine 

karşılık gelmektedir. Aşkar ve Akkoyunlu, envanteri Eğitim Fakültesi’nin çeşitli 

bölümlerinde öğrenimlerini tamamlamış olan 22 ile 49 yaş aralığındaki 62’si kadın, 

41’i erkek olmak üzere 103 katılımcıya uygulayarak geliştirmişlerdir. Kolb’un 

envanterindeki alt boyutların Cronbach Alfa değerleri 0.73-0.88 arasında değişmekte 

iken Aşkar ve Akkoyunlu’nun uyarladığı envanterdeki Cronbach Alfa değerleri 0.58-

0.77 arasında değişmektedir. Bu araştırmada yapılan uyarlama çalışmasından sonra 

Kolb’un öğrenme stilleri envanterinin Türkiye’de de kullanılabilecek nitelikte olduğu 

belirtilmiştir.   

Whittington & Raven (1995), araştırmalarında tarım eğitimi öğretmen 

adaylarının tercih ettikleri öğretme ve öğrenme stillerini belirlemeyi amaçlamışlardır. 

Araştırma 31 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiş olup araştırmacılar 

tarafından geliştirilen 22 maddelik öğrenme stilleri ölçeği uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda katılımcı öğretmen adaylarının öğrenme stilleri arasından yoğunluklu 

olarak öğrenci merkezli olanları tercih ettikleri görülmüştür. 
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Whitcomb (1999) tarafından yürütülen ve üniversitede eğitim gören ve 17 ile 

22 yaş aralığına dahil 481 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, 

öğrencilerin bilişsel gelişimleri ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin tespit 

edilmesi, ayrıca öğrenme stillerinin cinsiyet ve yaş değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda 

cinsiyetlere göre değişen öğrenme stillerinden bahsedilmiştir; araştırmada, kız 

öğrencilerin öğrenme stillerinin ağırlıklı olarak somut yaşantılara, erkek 

öğrencilerinin ise büyük oranda soyut kavramsallaştırmaya ait olduğu tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin yaşları artıkça aktif yaşantı öğrenme stilini daha çok tercih 

ettikleri, yansıtıcı gözlem öğrenme stilini ise daha az tercih ettikleri anlaşılmıştır. 

Araştırmada ayrıca, öğrencilerin bazı yetenekleri ile tercih ettikleri öğrenme stilleri 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişki oluşmuştur; bu ilişki yansıtıcı gözlem öğrenme 

stili ile eleştirel düşünme becerisi arasında olduğu gibi soyut kavramsallaştırma 

öğrenme stili ile ilişkisel düşünme becerisi arasında da bulunmaktadır. 

Quitadamo (2002), 474 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirdiği 

araştırmasında, matematik ve fen öğretimine yönelik öğretim stilleri ve işbirlikçi 

öğrenmenin, üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisini 

belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma verileri, öğrencilere, öğretim stilleri ile eleştirel 

düşünme becerilerinin tespitine ve akran gruplarında işbirlikli öğrenmelerin 

belirlenmesine yönelik ölçekler kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada fen ve 

matematik öğretimine yönelik öğretim stilleri ve işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerileri üzerinde olumlu katkıları olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır.  

Kovacic (2004), öğrenme ve öğretim stillerini karşılaştırmıştır. Öğrencilerin 

kendi öğrenim stilleri ile eğitmenlerinin öğretim stillerinin birbirine ne kadar yakın 

olduğuna dair algıları ve öğrenciler ile eğitmenlerin öğrenim tercihleri arasındaki 

fark araştırılmış, öğrenim ve öğretim stilleri arasında tutarlı ve anlamlı farklar 

olduğunu ortaya konulmuştur, ayrıca öğrenciler ve eğitmenlerinin bilgiyi kavrama ve 

anlama yolları arasında farklar gözlenmiştir. 

 Mutlu ve Aydoğdu (2003), araştırmalarında yaşantısal öğretim modelini 

inceleyerek bu modelin temel özelliklerini ve fen eğitimine etkisinin nasıl olduğunu 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmada öğrencilerin bireysel farklılıklarının 

dikkate alınması gerektiği ve buna bağlı olarak öğrencilerin öğrenme stillerine uygun 
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öğrenme etkinlikleri içeren bir fen eğitimi programında başarının ve eğitimin 

kalitesinin artacağı belirtilmektedir.  

Zhang (2004), 134 kadın ve 121 erkek olmak üzere toplam 255 öğrencinin 

katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmasında, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin 

öğrenmede tercih ettikleri düşünme stillerinin, öğrenme stilleri ile öğretmen 

etkililiğine ilişkin görüşleri üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, 

eğitim alanına yönelik lisans öğrencileri, eğitim alanında lisansüstü öğrenim gören 

öğrenci ve farklı bölümlerin yer aldığı eleştirel düşünme dersine devam eden 

öğrenciler olmak üzere 3 farklı grupla yürütülmüştür. Araştırma kapsamında 

toplanan veriler katılımcıların demografik bilgilerini, sahip oldukları düşünme 

stillerini, öğretimde tercih ettikleri düşünme stillerini ve etkili öğretmenlere dair 

görüşlerini tespit etmeye yönelik veri toplama araçlarından elde edilmiştir. Araştırma 

sonucu, düşünme stillerinin bazılarının, öğrencilerin öğretim stillerinin bazılarını 

tercih etmeleri üzerinde ve öğretmende bulunması gereken nitelikler hakkındaki 

düşünceleri üzerinde etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin kendi 

tercih ettikleri öğrenme stilleri dışındaki stillere de olumlu baktıkları belirlenmiştir.  

Perry & Ball (2004), araştırmalarında öğretmen adaylarının sahip oldukları ve 

öğrenme stillerini etkileyebileceği düşünülen bazı özelliklerin ilişkisel durumlarını 

incelemeyi ve ayrıca öğretmen yetiştiren kurumlara buna ilişkin önerilerde 

bulunmayı amaçlamışlardır. Dil, fen-matematik, sağlık, fizik ve sanat alanında 4 

yıllık yükseköğretim kurumunu henüz tamamlayan 336 ilköğretim ve ortaöğretim 

öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların yaş, 

cinsiyet, alan ve özgeçmiş açısından orantılı bir grup oluşturulmuştur. Araştırmada 

öğretmen adaylarının alanlarına göre öğrenme stillerinin, psikolojik tiplerinin ve 

çoklu zeka alanlarının farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının somut 

yaşantı ve soyut kavramsallaştırma boyutlarında erkekleri lehine anlamlı bir 

farklılaşma olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kaf Hasırcı (2005), araştırmasında öğrencilerin algısal tercihlerinden görsel 

öğrenmeyi tercih edenlere göre düzenlenen öğretim ortamlarının öğrenci başarısına 

etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Hayat bilgisi dersinde uygulanan araştırma, 

Adana’da ilkokul üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerle sürdürülmüştür. 

Araştırma yöntemi olarak kontrol gruplu ön test – son test modeli kullanılarak bir 

deney, iki kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırmada, öğrencilerin başarılarını 
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belirlemek amacıyla başarı testi ve hangi stilde öğrendiklerini tespit etmek amacıyla 

Dunn, Dunn ve Price tarafından geliştirilmiş olan öğrenme stillerine yönelik envanter 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, görsel olarak öğrenebilen bireylere uygun 

olarak düzenlenmiş öğretim ortamlarının geleneksel ortamlara göre öğrenci 

başarılarını arttırmada istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha etkili olduğu ancak 

her iki öğrenme ortamının da kalıcılığı arttırmada aynı etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Zhang, Huang & Zhang (2005) Hong Konglu ve ABD’li üniversite 

öğrencilerinin öğretim stili tercihlerini araştırmışlardır. Araştırmada üç ana sonuca 

ulaşılmıştır. (1) Öğrencilerin tercih ettikleri öğretim stillerinin tespitinde kuram-

temelli bir envanterden yararlanmak gerekmektedir. (2) Öğrencilerin tercih ettikleri 

öğretim stilleri arasında ciddi düzeyde bir benzerlik gözlenmiştir. (3) Öğrencilerin 

tercih ettikleri öğretim stillerinin öğrencilerin genel özelliklerine ve ölçekte 

kendilerine verdikleri oylara bakılarak tahmin edilebileceği gözlenmiştir.  

Ağca (2006), araştırmasında hipermedya ortamlarında öğrenme stillerine 

yönelik farklı gezinti yapılarının Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen 

adaylarının akademik başarılarına etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, 

Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve 

Sınıf Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenimlerini sürdüren 320 öğretmen 

adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerini toplamak amacıyla 

öğretmen adaylarının akademik başarılarını tespit etmeye yönelik 10 sorudan oluşan 

başarı testi ve öğrenme stillerini belirlemeye yönelik Kolb tarafından geliştirilmiş 

olan öğrenme stillerine yönelik envanter uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen 

adaylarına ait akademik başarı puanlarının, hipermedya ortamlarında farklı gezinti 

yapılarından etkilendiği belirlenmiştir. Ayrıca, öğrenme stillerinden özümseyen stile 

sahip olan öğretmen adaylarından doğrusal olmayan yapıda, değiştiren ve ayrıştıran 

stile sahip olanların ise doğrusal yapıda daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Boz ve Uzuntiryaki (2006) tarafından yürütülen araştırmada, üniversitede 

eğitim gören öğretmen adaylarının öğretim stillerinin, onların öz yeterlik 

inançlarından etkilenip etkilenmediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada 

öğretim stillerinin, öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarından etkilendiği; kişisel 

model öğretim stilinde, düşük öz yeterlik inancına sahip katılımcılarla yüksek öz 
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yeterlik inancına sahip olanlar arasında istatistiksel ölçüde bir farkın olduğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Dasari (2006), araştırmasında öğretim ve öğrenme stilleri arasındaki uyumun 

öğrencilerin fen başarısındaki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. 6. sınıf 

öğrencilerinin katılımıyla yürütülen araştırmada bir rasgele olarak bir deney ve bir 

kontrol grubu seçilmiş, her iki gruba da ön test, son test uygulaması yapılmıştır. 

Araştırmada öğretim ile öğrenme stilleri arasındaki uyumun öğrencilerin fen 

başarılarında önemli etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Manochehr (2006), araştırmasında geleneksel öğretim ve web tabanlı 

öğrenmenin (e-öğrenme), öğrencilerin öğrenme stillerine etkilerini ve farklı öğrenme 

yöntemlerinin öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Üniversite 

öğrencilerinin katılımıyla yürütülen araştırmanın verileri “Kolb Öğrenme Stili 

Envanteri” ile elde edilmiştir. Araştırmada geleneksel öğretim yönteminin 

öğrencilerin öğrenme stilleri üzerinde etkili olmadığı ancak web tabanlı öğrenme 

yönteminin öğrenme stilleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

özümseyen ve dönüştüren öğrenme stiline sahip öğrencilerin web tabanlı 

öğrenmeden daha iyi sonuç aldıkları belirlenmiştir.  

Miller (2006), bireysel öğretim stillerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Bütün öğretmenlerin kendilerine özgü bir öğretim felsefesi olduğunu, 

bu felsefelerin, onların kişisel öğretim stillerine temel oluşturduğunu ve bazı 

öğretmenler daha geleneksel öğretim stilleri benimserken diğerlerinin daha yeni 

stilleri benimsediğini belirtmiştir. Araştırmasında öğretmenlerin sınıfta daha etkin ve 

öğrencilerinin derslerinde daha başarılı olabilmeleri için daha yenilikçi öğretim 

stillerine ihtiyaç duyabilecekleri görüşünü destekleyen nicel veriler elde etmiştir. 

Usta (2006),  fen bilimleri dersindeki öğrenme stillerine dayalı öğretimin 

öğrencilerin başarı ve derse yönelik tutumlarına etkisini incelemeyi amaçlamıştır. 

Araştırma, ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 36 öğrenci katılımıyla, kontrol gruplu 

deneysel kullanılarak yürütülmüştür. Deney grubuna üç öğrenme stiline dayalı 

etkinlikler kullanılarak öğretim uygulanmış olup kontrol grubuna geleneksel öğretim 

uygulanmıştır. Öğrencilerin başarılarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 

hazırlanan 20 maddelik başarı testi ve tutumlarını belirlemek amacıyla tutum ölçeği 

uygulanmıştır. Araştırmada öğrenme stillerine yönelik yapılan öğretimin geleneksel 
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öğretime göre öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarı ve tutumlarını istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Gencel Evin (2007), 13-14 yaşlar arası 320 öğrencinin katılımıyla yürüttüğü 

araştırmasında Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri III’ün Türkçeye uyarlamasını 

yapmıştır. Kolb yaşları 18-60 yaş arası bireyler ile envanteri geliştirdiği için Gencel 

Evin çalışma grubunun yaşları ile ilgili yazarla yazışmalar yalmış ve envanterin 13-

14 yaş grubuna uygunluğu konusunda onay almıştır. Ölçeğin İngilizceden 7 öğretim 

elemanı tarafından gerçekleştirilen Türkçe çeviri, Türkçe eğitimi bölümünde görev 

yapan öğretim elemanları tarafından incelenmiştir. Yabancı dilde öğretim veren bir 

okulun 7 ve 8. sınıfına devam eden 40 öğrenciye İngilizce ve Türkçe formları 

uygulanarak farklı dildeki ölçekler arasındaki korelasyon katsayısı 0.77 olarak 

bulunmuştur. Daha sonra ölçeğin Türkçesi 7 ve 8. sınıfa devam eden 320 öğrenciye 

uygulanarak güvenirlik hesaplamaları yapılmıştır. Yapılan uygulamada ölçeğin alt 

boyutlarının güvenirlik katsayıları 0.71-0.84 arasına olduğu belirlenmiştir. ölçeğin 

boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizinde soyut 

kavramsallaştırma ile somut deneyim öğrenme biçimleri ve aktif deneyim ile 

yansıtıcı gözlem öğrenme biçimleri arasında negatif yönde güçlü ilişki, soyut 

kavramsallaştırma-somut deneyim ile aktif deneyim-yansıtıcı gözlem öğrenme 

biçimleri arasında düşük ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Kolb Öğrenme Stilleri 

Envanteri III’ün Türkçeye uyarlaması sonucunda bu envanterin Türkiye’deki 

ortaokul düzeyindeki öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesinde 

kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.  

Koç (2007), araştırmasında ilköğretimde okuyan öğrencilerin sahip oldukları 

öğrenme stilleri ile fen bilgisi dersindeki başarıları ve bu derse yönelik tutumları 

arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma, 468 ilköğretim öğrencisinin 

katılımıyla, tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Öğrencilerin fene yönelik 

başarıları başarı testi, tutumları tutum ölçeği ve öğrenme stilleri Kolb tarafından 

geliştirilmiş olan öğrenme stilleri envanteri ile tespit edilmiştir. Araştırmada 

öğrencilerin en çok özümseyen öğrenme stilini benimsedikleri görülmüştür. Ayrıca 

değiştiren-özümseyen öğrenme stili ile değiştiren-ayrıştıran öğrenme stiline sahip 

öğrencilerin fen tutumları arasında anlamlı farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bunun yanında değiştiren-özümseyen ve değiştiren-ayrıştıran öğrenme stiline sahip 

olan öğrencilerin fen bilgisi ders başarılarının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  



56 

 

Koçak (2007), araştırmasında  6., 7. ve 8. sınıfa devam eden öğrencilerinin 

sahip oldukları öğrenme stilleri ile derslerindeki akademik başarıları arasındaki 

ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Genel tarama yöntemlerinden ilişkisel tarama 

yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, katılımcı olarak ilköğretim 

okullarında öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıfa devam etmekte olan 1190 adet öğrenciye 

yer verilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin akademik başarılarını tespit etmek 

amacıyla deneme sınav sonuçları dikkate alınmış; öğrencilerin sahip oldukları 

öğrenme stillerini tespit etmek amacıyla “Grasha-Reichmann Öğrenme Stili Ölçeği” 

uygulanmıştır. Araştırmada, akademik başarı ile 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin 

rekabetçi öğrenme stili ile 6 ve 8. sınıftaki öğrencilerinin işbirlikçi öğrenme stili 

arasında ilişki olduğu, akademik başarının 6. sınıf öğrencilerinin bağımsız öğrenme 

stili ile ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin sınıf düzeyi 

arttıkça bağımsız öğrenme stili ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin arttığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. 

Denizoğlu (2008), yüksek lisans tezinde, fen bilgisi öğretmenliği bölümünde 

öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının bu dersin öğretimine ilişkin öz yeterlik 

inançları, fen bilgisi dersine yönelik tutumları ve tercih ettikleri öğrenme stilleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, Ankara’daki 3 üniversitedeki 

1., 2., 3. ve 4. sınıfa devam etmekte olan 660 kız ve 242 erkek olmak üzere 902 fen 

bilgisi öğretmen adayının katılımıyla yürütülmüştür. Araştırmada, fen bilgisi dersinin 

öğretimine ilişkin öz yeterlik inancı ölçeği ile Kolb tarafından geliştirilmiş olan 

öğrenme stilleri envanteri kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının öz 

yeterlik ölçeğinde kişisel öz yeterlik ve sonuç beklentisi alt boyutlarındaki inanç 

düzeylerinin iyi seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenme stillerinden 

ayrıştıran stiline sahip olan öğretmen adaylarının, fen bilgisi dersinin öğretimine 

ilişkin öz yeterlik inançlarının, öğrenme stillerinden özümseyen stiline sahip olanlara 

göre daha fazla olduğu; ayrıca öğrenme stillerinden yerleştiren ve ayrıştıran öğrenme 

stiline sahip olan öğretmen adaylarının, fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının, 

özümseyen ve değiştiren öğrenme stiline sahip olanlara göre daha olumlu yönde 

olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının, fen bilgisi dersine yönelik tutumları 

ve öz yeterlik inançlarına ilişkin, ölçeklerin alt boyutları incelendiğinde tutum-öz 

yeterlik inançları ve tutum-kişisel öz yeterlik arasında orta düzeyde pozitif ilişki 
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bulunduğu ancak tutum-sonuç beklentisi arasında düşük düzeyde pozitif ilişki 

bulunduğu ve bu ilişkilerin istatistiksel değerde olduğu tespit edilmiştir. 

Gürsoy (2008), farklı bölümlerde öğrenimlerine devam eden öğretmen 

adaylarının alan, cinsiyet, lise türleri ve lise bölümlerine yönelik olarak öğrenme 

stillerinin belirlenmesi ve bu stillerin başarılarını nasıl etkilediğini belirlemeyi 

amaçlamıştır. Araştırma; 124 sınıf, 106 Türkçe ve 70 fen bilgisi öğretmen adayının 

katılımıyla genel tarama modelleri kapsamındaki ilişkisel tarama modeli kullanılarak 

yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının öğrenme stillerini belirlemek amacıyla “Kolb 

Öğrenme Stilleri Envanteri” uygulanmış, başarılarını belirlemek amacıyla ise not 

ortalamalarına bakılmıştır. Öğretmen adaylarının cinsiyetleri, mezun oldukları lise 

türü ve lisedeki bölümleri açısından öğrenme stillerinin istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bulundukları bölümlere 

göre de öğrenme stillerinin farklılaşmadığı ancak alt boyut bazında bakıldığında 

istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaların olduğu tespit edilmiştir. Soyut 

kavramsallaştırma alt boyutunda sınıf öğretmenliği en yüksek ortalamaya sahipken, 

somut deneyim alt boyutunda en yüksek ortalamaya Türkçe öğretmenliği bölümü 

öğretmen adaylarının sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca anlamlı olmamakla birlikte 

en yüksek başarının öğrenme stillerinden “yerleştirme” stiline sahip olan öğretmen 

adaylarında görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.   

McGowan (2008), teknik bir üniversitede temel ve mesleki branşlarda eğitim 

veren öğretim üyelerinin öğretim stillerini ve öğrencilerinin başarıları arasındaki 

ilişkiyi araştırmıştır. Araştırmada teknik üniversitelerin doğası gereği hem 

öğrencilerin hem de öğretim kadrosunun temel ve mesleki derslere farklı gözlerle 

baktığı, bu durumun onların yönelimlerine ve bakış açılarına yansıyarak derslerin 

verimliliği ve öğrencilerin başarı düzeylerini etkilediği ifade edilmiştir. Araştırma, 

öğretim stili ve öğrenci başarısı arasında olumlu bir ilişkinin olduğu sonucu 

bulunmuştur.  

Mutlu (2008), Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemenin 

yanında öğrencilerin cinsiyet ve bulundukları bölümlerin öğrenme stillerine etkisini 

belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden survey modelini 

kullanmıştır. Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Resim ve Müzik 

bölümlerinde öğrenim gören 546 öğretmen adayının katılımıyla yürütülen 

araştırmada “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmada en fazla 



58 

 

özümseyen öğrenme stiline sahip öğrencilerin bulunduğu ve öğrencilerin 

cinsiyetlerinin ve bulundukları bölümlerin öğrenme stilleri üzerinde etkisi olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Coldren & Hively (2009), kişiler arası öğretim stillerine yönelik öğrenci 

algılarını belirlemeyi amaçladıkları araştırmalarını 85 üniversite öğrencisinin 

katılımıyla yürütmüşlerdir. Öğrencilere otoriter, etkin ve tarafsız öğrenme stillerine 

yönelik içerikleri aynı ama farklı yönlere sahip 10’ar dakikalık videolar 

izlettirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrenciler en çok etkili öğrenme stilini olumlu 

bulduklarını, otoriter öğrenme stilini ise en olumsuz bulduklarını ifade etmişlerdir. 

Araştırmada öğrenme stilinin içerik kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Baykara Pehlivan (2010), araştırmasında, eğitim fakültesinin farklı 

bölümlerinde eğitim gören öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ile 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemeyi; cinsiyet, öğrenim türü (1.ve 2. 

öğretim) ve öğrenim stillerinin, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisini 

araştırmayı amaçlamıştır. Üniversite 1. Sınıfa devam eden 163 kız ve 143 erkek 

olmak üzere toplam 306 sosyal bilgiler, fen bilgisi, okul öncesi ve sınıf öğretmen 

adayının katıldığı araştırma betimsel yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma 

verileri, öğretmen adaylarına, öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Kolb tarafından 

geliştirilmiş olan öğrenme stilleri envanteri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumlarını belirlemek amacıyla tutum ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda, öğretmen adaylarının özümseyen ve ayrıştıran öğrenme stilini daha çok 

tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin tutumlarının, 

tercih ettikleri öğrenme stillerine veya bulundukları öğrenim türlerine göre 

farklılaşmadığı ancak cinsiyetlerine göre kızlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlara bakıldığında, 

sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının, fen 

bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim görenlere göre daha olumlu olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Altun, Bağ ve Paliç (2011), öğrencilerin öğrenme stilleri, cinsiyet ve 

bulundukları sınıf düzeylerinin tartışmaya olan eğilimleri üzerindeki etkisini 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma, ortaokul 6., 7. ve 8. sınıfa devam eden 155 

öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilere “KÖSE III” ve “Tartışmacı Anketi” 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin öğrenme stillerinin tartışma 
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eğilimleri üzerinde etkili olurken, cinsiyet ve sınıf düzeylerinin ise tartışma eğilimleri 

üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.    

Arı ve Bayram (2011), öğrenme stillerine dayalı öğretimin başarıya ve 

bilimsel süreç becerilerine etkisini belirlemeyi amaçladıkları araştırmalarında ön test-

son test kontrol gruplu deneme modeli kullanmışlardır. Araştırma, hem kontrol hem 

de deney gruplarında 60’ar öğrenci olmak üzere, toplamda 120 fen bilgisi öğretmen 

adayının katılımıyla yürütülmüştür. Araştırmada “Kimya Laboratuvarı II” deney 

grubuna öğrenme stillerine göre belirlenmiş yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim 

uygulamaları ile işlenirken, kontrol grubuna geleneksel yöntemle işlenmiştir. 

Araştırma verileri öğretmen adaylarına “Bilimsel Başarı Testi”, Bilimsel Süreç 

Beceri Ölçeği” ve Grasha- Riechman Öğrenci Öğrenme Stili Ölçeği” uygulanarak 

toplanmıştır. Araştırmada öğretim yaklaşımı ve öğrenme stilleri değişkenleri birlikte 

değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının başarı ve bilimsel süreç becerilerine etki 

etmediği ancak ayrı ayrı incelendiğinde öğretmen adaylarının başarısında anlamlı 

fark oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Bahar ve Sülün (2011), fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 

öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerini belirlemeyi, bunun yanında 

öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ile onların cinsiyetleri 

arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi ve ayrıca, öğrenme stillerinin, öğretmen adaylarının 

akademik başarılarına etkisini araştırmayı amaçlamışlardır. Araştırmaya Erzincan 

Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 87’si kız ve 98’i erkek olmak üzere 184 fen 

bilgisi öğretmen adayı katılım göstermiştir. Araştırmada Kolb’un geliştirdiği 

öğrenme stilleri envanteri kullanılmıştır. Uygulama sonucunda, fen bilgisi öğretmen 

adaylarının % 39.7’sinin ayrıştıran, % 34.2’sinin özümseyen, % 15.2’sinin değiştiren 

ve % 10.9’unun yerleştiren öğrenme stiline sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 

öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerinin, onların cinsiyetlerine göre 

farklılaşmadığı ve öğrenme stillerinin akademik başarılarına etkisi olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Mertoğlu (2011), araştırmasında fen bilgisi öğretmenlerinin öğrenme stilleri 

ve yapılandırmacı öğrenme ortamlarına yönelik algılarının öğretim uygulamalarına 

etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Karma metot kullanılan araştırmada, nicel kısım 

tarama modeli kullanılarak 137 fen bilgisi öğretmenin katılımıyla, nitel kısım ise 

durum çalışması kullanılarak gönüllü 5 fen bilgisi öğretmeninin katılımıyla 
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yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verileri öğretmenlere “Öğretim Stili Ölçeği”, 

“Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği” ve “Yapılandırmacılık Öz Değerlendirme 

Anketi” uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmanın nitel kısmı ise araştırmacı 

tarafından yapılan gözlemler sonucu doldurulan gözlem formları, öğretmenlerle 

yapılan görüşmeler ve dersin kayıt altına alınması sonucu yapılan incelemeler 

aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin 57’sinin üçüncü grup 

(kolaylaştırıcı/kişisel model/uzman), 49’unun dördüncü grup (temsilci-kolaylaştırıcı-

uzman), 16’sının ikinci grup (kişisel model-uzman-otorite), 15’inin birinci grup 

(uzman-otorite) öğretim stiline sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmada 

öğretmenlerin yapılandırıcı öğrenme ortamlarına yönelik algılarının ölçek 

ortalamasının üzerinde olduğu ve öğrenme stillerinin yapılandırmacı algılama 

düzeyleri üzerine etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan gözlemler 

sonucunda 5 öğretmenden 1’inin sahip olduğu öğrenme stiline uygun davranışlar 

göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı ile 

ilgili algılarının yapılandırmacı öğrenme oluşturma düzeyleri ile ilişkili olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Topuz ve Karamustafaoğlu (2013), araştırmalarında, fen bilgisi öğretmenliği 

bölümünde okuyan öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerini 

belirlemeyi ve onların cinsiyetleri, bulundukları sınıf seviyeleri, anne ve babalarının 

eğitim durumları değişkenlerinin öğretmen adaylarının öğrenme stilleri üzerindeki 

etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. 524 fen bilgisi öğretmen adayının katıldığı 

araştırma, genişlemesine araştırma yöntemi çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırma 

verileri, öğretmen adaylarına “Kişisel Bilgi Formu” ve “Gregorc Öğrenme Stilleri 

Envanteri” uygulanarak elde edilmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme 

stilleri ağırlıklı olarak soyut rasgele (%41) stiline uymakta olduğu, soyut ardışık 

öğrenme stiline sahip olanların ise en seyrek olarak (%12,2) bulunduğu görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının cinsiyetlerinin, bulundukları sınıf seviyelerinin, anne ve 

babalarının eğitim durumlarının ve sahip oldukları öğrenme stillerinin, onların 

akademik başarıları üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, öğretmen 

adaylarının öğrenme stilleri ve öğrenim durumları (1. ve 2. öğretim) arasında 1. 

öğretimde öğrenim gören öğretmen adaylarının daha başarılı olduğu yönünde 

istatistiksel değeri olan bir sonuca ulaşılmıştır. 
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Özdemir ve Dindar (2013), öğrencilerin öğrenme stillerine göre hazırlanan 

kavramsal değişim metinlerinin ve kavram haritalarının başarılarına etkisini 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma, deneysel desen kullanılarak Kırşehir il 

merkezindeki bir ortaokulun 5. sınıfında öğrenim gören 50 öğrencinin katılımıyla 

yürütülmüştür.  Araştırmada, 5. sınıf öğrencilerinin hem “Canlıların Dünyasını 

Gezelim, Tanıyalım” ünitesinde ve hem de “Işık ve Ses” ünitesindeki başarılarını 

belirlemek amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan akademik başarı testi 

ve öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stillerinin belirlenmesi amacıyla da Kolb 

tarafından geliştirilmiş olan öğrenme stilleri envanterinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada, kavramsal değişim yaklaşımının her 4 öğrenme stiline sahip 

öğrencilerin başarılarını arttırmada herhangi bir etkisi olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Bilgin ve Bahar (2015), araştırmalarında, farklı branşlarda eğitim gören 

öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ile fen bilgisi dersine yönelik 

tutumları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırma 23 matematik, 39 

sınıf ve 31 fen bilgisi olmak üzere toplam 93 öğretmen adayının katılımıyla 

yürütülmüştür.  Araştırma verileri, öğretmen adaylarını stillerini belirlemeye yönelik 

öğrenme stilleri ölçeği ve tutum ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada 

öğretmen adaylarının öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark olmadığı, fen bilgisi 

öğretmen adaylarının tutumlarının diğer öğretmen adaylarının tutumlarına göre 

anlamlı şekilde olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının 

bağımsız, işbirlikçi ve katılımcı öğrenme stilleri le fen bilimleri dersine karşı 

tutumları arasında anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.  

Sır Şeker, Karataş ve Çeliköz (2015), farklı bölümlerdeki öğretmen 

adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerini belirlemeyi ve öğrenme stillerinin 

bölümleri, cinsiyetleri ve sınıf düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemeyi amaçladıkları araştırmalarında betimsel araştırma yöntemini 

kullanmışlardır. Müzik, Matematik, Türkçe, Beden Eğitimi ve Fen Bilgisi bölümü 

olmak üzere toplam 590 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın 

verileri, “Öğrenme Stili Envanteri” ile elde edilmiştir. Araştırmada öğretmen 

adaylarının daha çok yansıtan, duyumsal, görsel ve bütünsel öğrenme stiline sahip 

oldukları belirlenmiştir. Öğrenme stilleri ölçeğinin yalnızca duyumsal/sezgisel 

boyutunun öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre anlamlı olarak değiştiği ve tüm 
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boyutların bölüm değişkenine göre farklılık gösterdiği, aktif/yansıtan ve görsel/sözel 

boyutların sınıf düzeyi değişkenine göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.   

Tablo 2’de öğrenme stillerine ilişkin yapılmış çalışmalardan bazıları, 

yazarları, çalışmaların amaçları, örneklemi, veri toplama araçları ve elde ettikleri 

sonuçlar bakımından özetlenmiştir. 

Tablo 2: Öğrenme Stilleri ile İlgili Yapılan Bazı Araştırmalar 
Yazarlar Amaç Örneklem Veri Top. 

Aracı 
Sonuç 

 
 
 
Aşkar ve 
Akkoyunlu 
(1993) 

 
Kolb’un geliştirdiği 
öğrenme stilleri 
envanterinin 
Türkçeye 
uyarlanması 

 
Eğitim 

fakültesi 
mezunları 

(22-49 yaş, 
103 kişi) 

 
 

Kolb’un 
envanteri 

Yapılan uyarlama 
çalışmasından sonra 
Kolb’un öğrenme stilleri 
envanterinin Türkiye’de 
de kullanılabilecek 
nitelikte olduğu 
belirtilmiştir. 

 
 
Whittington 
& Raven 
(1995) 

Tarım eğitimi alan 
öğretmen adaylarının 
tercih ettikleri 
öğretme ve öğrenme 
stillerinin 
belirlenmesi 

 
Fen bilimleri 

öğretmen 
adayları (31) 

 
Öğrenme stilleri 

ölçeği (22 
madde) 

Öğretmen adaylarının 
öğrenme stilleri arasından 
yoğunluklu olarak öğrenci 
merkezli olanları tercih 
ettikleri görülmüştür. 

 
 
 
Quitadamo 
(2002) 

 
Matematik ve fen 
öğretimine yönelik 
öğretim stilleri ve 
işbirlikçi öğrenmenin, 
eleştirel düşünme 
becerilerine etkisinin 
belirlenmesi 

 
 
 

Üniversite 
öğrencileri 

(474) 

Öğretim stilleri 
ve eleştirel 
düşünme 

becerisi ölçeği,  
akran 

gruplarında 
işbirlikli 

öğrenme ölçeği 

Fen ve matematik 
öğretimine yönelik 
öğretim stilleri ve işbirlikli 
öğrenmenin öğrencilerin 
eleştirel düşünme 
becerileri üzerinde olumlu 
etkileri olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
 
 
 
 
Kovacic 
(2004) 

Öğrencilerin, kendi 
öğrenim stilleri ile 
eğitmenlerin öğretim 
stillerinin birbirine ne 
kadar yakın olduğuna 
dair algıları ve 
öğrenci ile eğitmen 
öğrenim tercihleri 
arasındaki farkın 
araştırılması 

- -  
Öğrenim ve öğretim 
stilleri arasında tutarlı ve 
anlamlı farklar olduğu 
ortaya çıkmış, ayrıca 
öğrenciler ve 
eğitmenlerinin bilgiyi 
kavrama ve anlama yolları 
arasında farklar olduğu 
tespit edilmiştir. 

 
 
 
Mutlu ve 
Aydoğdu 
(2003) 

Yaşantısal öğretim 
model incelemesi ve 
bu modelin temel 
özelliklerinin ve fen 
eğitimine etkisinin 
nasıl olduğunun 
belirlenmesi 

- - Öğrencilerin bireysel 
farklılıklarının dikkate 
alındığı, öğrenme 
stillerine uygun etkinlikler 
içeren bir fen eğitimi 
programında başarı ve 
eğitim kalitesinin artacağı 
belirtilmektedir. 

 
 
 
 
Zhang 
(2004) 

 
Üniversitede 
öğrencilerinin 
düşünme stillerinin, 
öğrenme stilleri ile 
öğretmen etkililiğine 
ilişkin görüşlerine 

 
 
 

Üniversite 
öğrencileri 

(255) 

 
 

Demografik 
bilgiler, 

düşünme stilleri, 
öğrenme stilleri 

ve etkili 

Bazı düşünme stillerinin 
öğretim stilleri tercihleri 
üzerinde ve öğretmen 
niteliklerine dair görüşler 
üzerinde etkili olduğu 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
öğrencilerin farklı 
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etkisinin belirlenmesi öğretmen 
görüşü ölçekleri 

öğrenme stillerine de 
olumlu baktıkları 
belirlenmiştir. 

 
 
 
Kaf Hasırcı 
(2005) 

Öğrencilerin algısal 
tercihlerinden görsel 
öğrenmeyi tercih 
edenlere göre 
düzenlenen öğretim 
ortamlarının öğrenci 
başarısına etkisinin 
belirlenmesi 

 
 
 

3.sınıf 
öğrencileri 

 
 
 

Dunn, Dunn ve 
Price öğrenme 
stilleri ölçeği 

Görsel öğrenenlere göre 
düzenlenmiş ortamın ders 
başarılarını arttırdığı, 
ancak her iki öğrenme 
ortamının da kalıcılıkta 
aynı etkiye sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Zhang, 
Huang & 
Zhang 
(2005) 

Üniversite 
öğrencilerinin 
öğretim stili 
tercihlerinin 
belirlenmesi 

Hong 
Konglu ve 

ABD‘li 
üniversite 
öğrencileri 

- Öğrencilerin tercih 
ettikleri öğretim stilleri 
arasında ciddi düzeyde bir 
benzerlik gözlenmiştir. 

 
 
 
Ağca (2006) 

 
Hipermedya 
ortamlarında 
öğrenme stillerine 
yönelik farklı gezinti 
yapılarının akademik 
başarıya etkisinin 
incelenmesi 

Türkçe, 
Sosyal 

Bilgiler, Fen 
Bilgisi ve 

Sınıf 
Öğretmenliğ
i öğrencileri 

(320) 

 
 

Başarı testi (10 
soru), Kolb 

öğrenme stilleri 
envanteri 

Hipermedya ortamlarında 
farklı gezinti yapılarının 
başarıyı etkilediği; 
özümseyenlerin doğrusal 
olmayan, değiştiren ve 
ayrıştıranların ise doğrusal 
yapıda başarılı oldukları 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 
 
 
Boz ve 
Uzuntiryaki 
(2006) 

 
Öğretmen adaylarının 
öğretim stillerinin, 
onların öz yeterlik 
inançlarından 
etkilenip 
etkilenmediğinin 
belirlenmesi 

 
 
 
 

Öğretmen 
adayları 

- Öğretim stillerinin, öz 
yeterlik inançlarından 
etkilendiği; kişisel model 
öğretim stilinde, düşük öz 
yeterlik inancına sahip 
adaylarla yüksek öz 
yeterlik inancına sahip 
olanlar arasında fark 
olduğu tespit edilmiştir. 

 
 
Dasari 
(2006) 

Öğretim ve öğrenme 
stilleri arasındaki 
uyumun öğrencilerin 
fen başarısındaki 
etkisinin belirlenmesi 

 
 

6.sınıf 
öğrencileri 

- Öğretim ile öğrenme 
stilleri arasındaki uyumun 
öğrencilerin fen 
başarılarında önemli 
etkileri olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 
 
 
 
Manochehr 
(2006) 

 
Geleneksel ile web 
tabanlı öğrenmenin 
öğrenme stillerine 
etkilerini ve farklı 
öğrenme stiline sahip 
öğrenciler üzerindeki 
etkilerinin 
belirlenmesi 

 
 
 

Üniversite 
öğrencileri 

 
 
 

Kolb’un 
öğrenme stili 

envanteri 

Web tabanlı öğrenmenin 
öğrenme stilleri üzerinde 
etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Özümseyen 
ve dönüştüren öğrenme 
stiline sahip öğrencilerin 
web tabanlı öğrenmeden 
daha iyi sonuç aldıkları 
belirlenmiştir. 

 
 
Miller 
(2006) 

 
Bireysel öğretim 
stillerinin öğrenci 
başarısı üzerindeki 
etkisinin incelenmesi 

- - Öğretmenlerin etkin ve 
öğrencilerin de başarılı 
olabilmeleri için daha 
yenilikçi öğretim stillerine 
ihtiyaç duyabilecekleri 
sonuccuna ulaşılmıştır. 

 
 
 

Fen bilimleri 
dersindeki öğrenme 
stillerine dayalı 

 
İlkokul 
4.sınıf 

 
Başarı testi (20 

madde) ve 

Öğrenme stillerine dayalı 
öğretimin ders başarısı ve  
ve derse yönelik 
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Usta (2006) öğretimin başarı ve 
tutuma etkisinin 
incelenmesi 

öğrencileri 
(36) 

tutum ölçeği 
 
 

tutumlarını arttırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 
 
Gencel Evin 
(2007) 

 
Kolb Öğrenme 
Stilleri Envanteri 
III’ün Türkçeye 
uyarlanması 

 
13-14 yaş 
öğrencileri 

(320) 

 
Kolb Öğrenme 

Stilleri 
Envanteri III 

Oluşan Türkçe envanterin, 
ortaokul öğrencileri için 
kullanılabilecek geçerli ve 
güvenilir bir ölçek olduğu 
belirlenmiştir. 

 
 
 
 
Koç (2007) 

 
 
İlköğretimde okuyan 
öğrencilerin öğrenme 
stilleri ile fen dersi 
başarı ve tutumları 
arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

 
 

İlkokul 
öğrencileri 

(468) 

 
 

Fen başarı testi 
ve tutum ölçeği 

ile Kolb’un 
öğrenme stilleri 

envanteri 

Özümseyen stilin daha 
çok bulunduğu; değiştiren-
özümseyen stil ile 
değiştiren-ayrıştıran stile 
sahip öğrencilerin 
tutumları, değiştiren-
özümseyen ve değiştiren-
ayrıştıran stile sahip 
öğrencilerin başarıları 
arasında fark olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
 
 
 
Koçak 
(2007) 

 
 
 
Öğrencilerinin sahip 
oldukları öğrenme 
stilleri ile ders 
akademik başarıları 
arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

 
 
 
 

6, 7 ve 
8.sınıf 

öğrencileri 
(1190) 

 
 
 
 

Grasha-
Reichmann 

Öğrenme Stili 
Ölçeği 

Öğrencilerin akademik 
başarıları ile rekabetçi 
öğrenme stili ve 6 ve 
8.sınıf öğrencilerinin 
işbirlikçi öğrenme stili 
arasında ilişki olduğu 
görülmüştür. Sınıf düzeyi 
arttıkça bağımsız öğrenme 
stili ve akademik başarı 
arasındaki ilişkinin arttığı 
tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
Denizoğlu 
(2008) 

 
 
Fen bilgisi öğretmen 
adaylarının fen bilgisi 
öğretimi öz yeterlik 
inançları, derse 
ilişkin tutum ve 
öğrenme stilleri 
arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

 
 
 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(902) 

 
 
 

Fen öğretimi öz 
yeterlik inancı 
ölçeği ile Kolb 

tarafından 
geliştirilmiş 

olan öğrenme 
stilleri envanteri 

Ayrıştıran stile sahip 
olanların, öz yeterlik 
inançlarının, özümseyen 
stile sahip olanlara göre 
daha fazla olduğu; 
yerleştiren ve ayrıştıran 
stile sahip olanların, 
tutumlarının, özümseyen 
ve değiştiren stile sahip 
olanlara göre daha olumlu 
yönde olduğu 
görülmüştür. 

 
 
 
 
Gürsoy 
(2008) 

 
Farklı branşlardaki 
öğretmen adaylarının 
alan, cinsiyet, lise 
türleri ve bölümlerine 
göre öğrenme 
stillerinin 
belirlenmesi ve bu 
stillerin başarılarına 
etkisinin belirlenmesi 

 
 
 

Sınıf (124), 
Türkçe (106) 

ve Fen 
bilgisi (70) 
öğretmen 
adayları 

 
 
 

Kolb’un 
öğrenme stilleri 

envanteri ile 
ders başarı not 
ortalamaları 

Cinsiyet, lise türü ve 
bölüm ve branşlar 
açısından öğrenme 
stillerinin farklılaşmadığı,  
ancak alt boyutlardan 
soyut kavramsallaştırmada 
en fazla sınıf, somut 
deneyim alt boyutunda ise 
Türkçe öğretmen 
adaylarının bulunduğu 
belirlenmiştir. 

 
 
 
McGowan 

Teknik bir 
üniversitede temel ve 
mesleki branşlarda 
eğitim veren öğretim 

- - Teknik üniversitelerde 
öğrenci ve öğretmenlerin 
temel ve mesleki derslere 
farklı baktığı, bu durumun 
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(2008) üyelerinin öğretim 
stillerini ve 
öğrencilerinin 
başarıları arasındaki 
ilişkinin araştırılması 

onların yönelimlerine ve 
bakış açılarına yansıyarak 
derslerin verimliliği ve 
öğrencilerin başarılarını 
etkilediği tespit edilmiştir. 

 
 
Mutlu 
(2008) 

Öğretmen adaylarının 
öğrenme stillerinin 
belirlenmesi, bu 
stillere cinsiyet ve 
branşların etkisinin 
belirlenmesi 

 
Farklı 

branşlardaki 
öğretmen 
adayları 

(546) 

 
Kolb’un 

öğrenme stilleri 
envanteri 

En fazla özümseyen stile 
sahip olduğu ve cinsiyetin 
ve branşların öğrenme 
stilleri üzerinde etkisi 
olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 
 
Coldren & 
Hively 
(2009) 

 
 
Kişiler arası öğretim 
stillerine yönelik 
öğrenci algılarının 
belirlenmesi 

 
 

Üniversite 
öğrencisi 

(85) 

 
Otoriter, etkin 

ve tarafsız 
öğrenme 
stillerine 

yönelik videolar 
(10 dk) 

Etkili öğrenme stilinin en 
olumlu, otoriter öğrenme 
stilinin ise en olumsuz 
olduğu görülmüş, 
öğrenme stilinin içerik 
kadar önemli olduğu 
vurgulanmıştır. 

 
 
 
 
Baykara 
Pehlivan 
(2010) 

 
Öğretmen adaylarının 
öğrenme stilleri ile 
öğretmenliğe ilişkin 
tutumlarının 
belirlenmesi, bu 
tutumların cinsiyet ve 
öğrenim stillerinin 
etkisinin incelenmesi 

 
 
 

Farklı 
branşlardaki 

öğretmen 
adayları 

(306) 
 

 
 
 

Kolb’un 
öğrenme stilleri 

envanteri 

Öğretmen adaylarının 
ağırlıklı olarak özümseyen 
ve ayrıştıran stili tercih 
ettikleri; mesleklerine 
ilişkin tutumlarının 
cinsiyetlere göre kızlar 
lehine, branşlara göre ise 
sosyal bilgiler lehine 
anlamlı farklılık gösterdiği 
görülmüştür. 

 
 
 
Altun, Bağ 
ve Paliç 
(2011) 

Öğrencilerin öğrenme 
stillerinin, 
cinsiyetlerinin ve 
sınıf düzeylerinin 
tartışma eğilimleri 
üzerindeki etkisinin 
belirlenmesi 

 
 

Ortaokul 6., 
7. ve 8.sınıf 
öğrencileri 

(155) 

 
 

Kolb’un 
öğrenme stilleri 

envanteri ve 
tartışmacı anketi 

 

Öğrencilerin sahip 
oldukları öğrenme 
stillerinin, tartışma 
eğilimleri üzerinde etkili 
olduğu; cinsiyet ve sınıf 
düzeylerinin ise etkili 
olmadığı görülmüştür. 

 
 
Arı ve 
Bayram 
(2011) 

 
 
Öğrenme stillerine 
dayalı öğretimin 
başarıya ve bilimsel 
süreç becerilerine 
etkisinin incelenmesi 

 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(120) 

Bilimsel başarı 
testi, Bilimseel 
süreç becerileri 

ölçeği ve 
Grasha- 

Riechman 
Öğrenci 

Öğrenme Stili 
Ölçeği 

 

Öğretim yaklaşımı ve 
öğrenme stilleri ayrı ayrı 
değerlendirildiğinde, 
başarı ve bilimsel süreç 
becerilerini etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 
 
 
 
 
Bahar ve 
Sülün 
(2011) 

 
 
Fen bilgisi öğretmen 
adaylarının öğrenme 
stillerinin 
belirlenerek, öğrenme 
stilleri ile cinsiyet 
ilişkisini tespit 
edilmesi, öğrenme 
stillerinin başarıya 
etkisinin araştırılması 

 
 
 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(184) 

 
 
 
 
 

Kolb’un 
öğrenme stilleri 

envanteri 

Öğretmen adaylarının 
ağırlıklı olarak ayrıştıran 
(%39.7) ve özümseyen 
(%34.2); daha seyrek 
olarak değiştiren (%15.2) 
ve yerleştiren (%10.9) 
stile sahip oldukları; 
öğrenme stillerinin, 
cinsiyete göre 
farklılaşmadığı, akademik 
başarılarına etkisi 
olmadığı sonucuna 
varılmıştır. 
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Mertoğlu 
(2011) 

 
 
 
Fen bilgisi 
öğretmenlerinin 
öğrenme stilleri ve 
yapılandırmacı 
öğrenme ortamlarına 
yönelik algılarının 
öğretim 
uygulamalarına 
etkisinin belirlenmesi 

 
 
 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmenleri 
(nicel kısım-

137, nitel 
kısım 5) 

 
 
 

Öğretim stili 
ölçeği, 

yapılandırmacı 
öğrenme ortamı 

ölçeği, 
yapılandırmacılı

k öz 
değerlendirme 

anketi 

Öğretmenlerin 57’sinin 
kolaylaştırıcı/kişisel 
model /uzman, 49’unun 
temsilci 
/kolaylaştırıcı/uzman, 
16’sının kişisel model 
/uzman/otorite, 15’inin 
uzman/otorite stiline sahip 
olduğu belirlenmiştir. 
Yapılandırıcı ortam 
algısının yüksek, öğrenme 
stillerinin bunun üzerinde 
etkisiz olduğu 
görülmüştür. 

 
 
 
 
 
Topuz ve 
Karamustafa
oğlu (2013) 

 
 
Fen bilgisi öğretmen 
adaylarının öğrenme 
stillerinin 
belirlenerek, bu 
stillere cinsiyet, sınıf 
düzeyi, anne-baba 
eğitim durumlarının 
etkisinin incelenmesi 

 
 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(524) 

 
 
 

Kişisel bilgi 
formu ve 
Gregorc 

öğrenme stilleri 
envanteri” 

Fen bilgisi öğretmen 
adaylarının soyut rasgele 
(%41), soyut ardışık 
(%12,2) stillere sahip 
oldukları, cinsiyet, sınıf 
düzeyi, anne-baba eğitim 
durumları ve öğrenme 
stillerinin başarılarında 
etkili olmadığı; ancak, 
1.öğretimin başarısının 
daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
 
 
Özdemir ve 
Dindar 
(2013) 

Öğrenme stillerine 
göre hazırlanan 
kavramsal değişim 
metinlerinin ve 
kavram haritalarının 
başarıya etkisinin 
belirlenmesi 

 
 

Ortaokul 
5.sınıf 

öğrencileri 
(50) 

 
 

Başarı testi ve 
Kolb’un 

öğrenme stilleri 
envanteri 

Kavramsal değişim 
yaklaşımının farklı 
öğrenme stillerine sahip 
öğrencilerin başarılarını 
arttırmada etkili olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 
 
 
 
Bilgin ve 
Bahar 
(2015) 

 
 
Farklı branşlardaki 
adaylarının öğrenme 
stilleri ile fen bilgisi 
dersine yönelik 
tutumları arasındaki 
ilişkinin incelenmesi 

 
 

Matematik 
(23), sınıf 
(39) ve fen 
bilgisi (31) 

olmak üzere 
toplam 93 
öğretmen 

adayı 

 
 
 
 

Öğrenme stilleri 
ve tutum 
ölçekleri 

Öğrenme stilleri arasında 
anlamlı bir fark olmadığı, 
fen bilgisi öğretmen 
adaylarının tutumlarının 
daha olumlu olduğu, 
ayrıca öğretmen 
adaylarının bağımsız, 
işbirlikçi ve katılımcı 
öğrenme stilleri le 
tutumlarının ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
Sır Şeker, 
Karataş ve 
Çeliköz 
(2015) 

 
 
 
Farklı branşlardaki 
öğretmen adaylarının 
öğrenme stillerinin 
belirlenerek bölüm, 
cinsiyet ve sınıf 
düzeylerine göre 
incelenmesi 

 
 

Müzik, 
Matematik, 

Türkçe, 
Beden 

Eğitimi ve 
Fen Bilgisi 

bölümü 
öğretmen 
adayları 

(590) 

 
 
 
 
 

Öğrenme stili 
envanteri 

Öğretmen adaylarının 
daha çok yansıtan, 
duyumsal, görsel ve 
bütünsel öğrenme stiline 
sahip oldukları, bunun 
bölümlere göre değiştiği, 
cinsiyete göre yalnızca 
duyumsal/sezgisel 
boyutun, sınıf düzeyine 
göre ise aktif/yansıtan ve 
görsel/sözel boyutların 
değişiklik gösterdiği tespit 
edilmiştir. 

   - Kız öğrencilerin öğrenme 
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Whitcomb 
(1999) 

Öğrencilerin bilişsel 
gelişimleri ve 
öğrenme stilleri 
arasındaki ilişkinin 
tespit edilerek, bu 
stillerin cinsiyet ve 
yaşa göre farklılaşıp 
farklılaşmadığının 
belirlenmesi 

 
 
 

Üniversite 
öğrencileri 
(17-22 yaş, 
481 kişi) 

stillerinin ağırlıklı olarak 
somut yaşantılara, erkek 
öğrencilerin ise soyut 
kavramsallaştırmaya ait 
olduğu; yaş artıkça aktif 
yaşantı stilini daha çok 
tercih ettikleri, yansıtıcı 
gözlem stilini ise daha az 
tercih ettikleri tespit 
edilmiştir. 

 
 
 
Perry & Ball 
(2004) 

 
 
Öğretmen adaylarının 
öğrenme stillerini 
etkileyen özelliklerin 
ilişkisel durumlarının 
belirlenmesi 

Dil, fen, 
sağlık, 

matematik, 
fizik ve 
sanat 

alanında 
eğitim almış 

öğretmen 
adayları 

(336) 

-  

Öğretmen adaylarının 
alanlarına göre öğrenme 
stillerinin, psikolojik 
tiplerinin ve çoklu zeka 
alanlarının farklılaştığı 
görülmüştür. 

1.7.3. Biyoloji Özyeterlik, Biyoloji Tutumu ve Sınav Kaygısı ile İlgili 
Araştırmalar 

Kenneth & William (1997), 619 ilköğretim öğretmenin katılımıyla 

yürüttükleri araştırmalarında, öğretmenlerin bilimsel kavramları öğrenmede öz 

yeterlikleri ile tutumları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırma 

verileri, öğretmenlere “Bilimsel Kavramları Öğrenmede Öz-yeterlik İnançları” ve 

“Yaygın Bilimsel Kavramlar” ölçekleri uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada, öz 

yeterliliği yüksek olan öğretmenlerin bilim dersine karşı daha olumlu bir tutuma 

sahip oldukları ve bilimsel kavramları öğrenmekten daha çok zevk aldıkları 

belirlenmiştir. 

Somech & Zahavy (2000), 13 farklı okulda görev yapan 251 öğretmenin 

katılımıyla yürüttükleri araştırmalarında, öğretmenlerin okuldaki ders dışı 

davranışları, meslekten hoşlanma ve bireysel öz yeterlikleri arasındaki ilişkiyi 

incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırma verileri, öğretmenlere “Okul Dışı Davranış 

Ölçeği”, “Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği” ve “Meslekten Hoşlanma” ölçekleri 

uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin okuldaki ders dışı davranışlar, 

öz yeterlik ve meslekten hoşlanma duyguları arasında çok güçlü pozitif ilişkiler 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin öz yeterliklerinin okul dışı 

davranışlarını, okuldaki diğer çalışanlarla ilişkilerini ve okuldaki organizasyonlarda 

aktif olarak yer almayı olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. 
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Bakırcı (2005), araştırmasında öğretmen adaylarının fen bilimleri 

kapsamındaki Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerine yönelik tutumlarını belirlemeyi 

amaçlamıştır. Araştırmaya 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 400 fen bilgisi öğretmen 

adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarına, 5’li liket tipindeki 45 maddelik tutum ölçeği 

uygulanmıştır. Araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının, Fizik dersi ile Biyoloji 

dersine yönelik olarak olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen 

adaylarının Kimya dersine yönelik en olumsuz tutuma sahip oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Özenoğlu Kiremit (2006), fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören 

öğretmen adaylarının biyoloji dersi için öz yeterlik inançlarını karşılaştırmayı ve 

onların cinsiyetleri, yaşları ve mezun oldukları lise türünün öz yeterlik inançlarına 

etkisini belirlemeyi amaçladığı araştırmasını genel tarama yöntemlerinden olan 

betimsel türde ilişkisel tarama modeli kullanarak yürütmüştür. Araştırma 1. sınıfa 

devam eden 399 ve 4. sınıfa devam eden 266 olmak üzere toplam 665 fen bilgisi 

öğretmen adayının katılımıyla yürütülmüştür. Araştırma verileri öğretmen adayların 

uygulanan “Biyoloji Öğretimi Öz-yeterlik Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırmada 

fen bilgisi öğretmen adaylarının, biyoloji dersi öğretimine ilişkin öz yeterlik 

inançların kızlar lehine istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Yaş gruplarına bakıldığında, 20-22 ve 23-25 yaşlarındaki öğretmen 

adaylarının biyoloji dersine ilişkin öz yeterlik inanç puanlarının 17-19 yaşlarındaki 

öğretmen adaylarınınkilere göre istatistiksel anlamda yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca, fen bilgisi öğretmen adaylarının bitirmiş oldukları lise türü, okudukları 

üniversiteye göre biyoloji dersi öğretimine ilişkin öz yeterlik inançlarının farklılaştığı 

belirlenmiştir.  

İnce (2007), öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına ve sınav 

kaygılarının giderilmesinde portfolyonun etkisini belirlemeyi hedeflemiştir. Bu hedef 

doğrultusunda yapılan çalışma, yarı deneysel desenlerden kontrol ve deney gruplu ön 

test – son test modeline göre, 6. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Ders konuları 

deney grubu için portfolyo uygulamaları içeren bir süreç şeklinde programlanmış, 

kontrol grubunda ise geleneksel bir öğretme öğrenme süreci işletilmiştir. Tutum 

ölçeği ve sınav kaygı ölçeği hem kontrol hem de deney grubuna ön test ve son test 

olarak uygulanmıştır. Araştırmada deney grubuna uygulanan portfolyo tekniğinin 

onların fen bilimleri dersine yönelik tutumlarını olumlu bir çizgide arttırmada ve 
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sınav kaygılarını azaltmada, geleneksel öğretme ve öğrenme ortamının yaşandığı 

kontrol grubuna göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Erdemir ve Bakırcı (2009), fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim 

gören öğretmen adaylarının genel olarak fen alanına (fizik, kimya, biyoloji) yönelik 

tutumlarını belirlemeyi amaçladığı araştırmasını 1. ve 4. sınıflara devam etmekte 

olan fen bilgisi öğretmen adaylarından 400 kişinin katılımıyla yürütmüştür. 

Araştırma verileri, 45 maddeden oluşan tutum ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmada 

öğretmen adaylarının branşlara yönelik tutumları arasında ve branşlar bazındaki 

analizlerde sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Köse (2010), araştırmasında fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim 

gören öğretmen adaylarından oluşan katılımcıların fen bilimleri dersi konusundaki öz 

yeterlik inançları, öğrenme stilleri ile öğrenme ve ders çalışma stilleri arasındaki 

ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. 215 kız, 60 erkek olmak üzere toplam 275 fen 

bilgisi öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, fen bilgisinin 

öğretimi konusunda öz yeterlik inançlarının belirlenmesine yönelik öz yeterlik inanç 

ölçeği, öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin belirlenmesi için envanter 

ve Kolb tarafından geliştirilen öğrenme stillerini belirlemeye yönelik envanter 

uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının öğrenme 

stillerinden ağırlıklı olarak yerleştiren stile sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen 

adaylarının fen bilgisi dersinin öğretimi konusundaki öz yeterlik inançlarının sınıf 

düzeylerine göre farklılaşmadığı ancak cinsiyetlerine göre kız öğretmen adayları 

lehine farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrenme stillerinden yerleştirme stiline 

sahip olanların öz yeterlik inançları, özümseme ve ayrıştırma öğrenme stiline sahip 

olan öğretmen adaylarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri cinsiyetlerine göre 

farklılaşmadığı ancak sınıf düzeylerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejileri incelendiğinde kaygı alt boyutunda 

kaygı düzeylerinin erkek adaylar lehine ve tutum alt boyutunda ise tutum puanlarının 

kız öğretmen adayları lehine olduğu belirlenmiştir.  

Shin et al. (2010), araştırmalarında 75 fen bilgisi öğretmeninin 1 yıl süre 

boyunca katıldıkları problem temelli öğrenme programı sonunda öğretmenlerin öz 

yeterlikleri ve öğretim faaliyetlerindeki değişimlerini incelemeyi amaçlamışlardır. 

Araştırma verileri, katılımcıların mezuniyet dereceleri, öğretmenlik deneyimleri, 
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eğitim düzeyleri, aldıkları fen dersi sayıları ve profesyonel gelişim deneyimleri gibi 

özellikleri içeren bir bilgi formu ile öğretmenlere uygulanan fen öğretimi 

konusundaki öz yeterlik inancını ölçmeye yönelik bir öz yeterlik inanç ölçeği ile 

toplanmıştır. Araştırmada programa katılan öğretmenlerin öz yeterlik algılarının ve 

öğretmenlik faaliyetlerinin öğrenci öğrenmelerini olumlu etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır.  Ayrıca öğretmenlerin mezuniyet derecesi, deneyim, alınan fen dersi 

sayısı, gibi özelliklerinin öz yeterlik algıları ve öğretim faaliyetleri üzerinde farklılık 

yaratmadığı sonucuna varılmıştır. 

Gencel Evin ve Köse (2011), araştırmalarında fen bilgisi öğretmen eğitimi 

bölümünde okuyan öğretmen adaylarının fen bilgisi dersi öğretimine yönelik öz 

yeterlik inançları, öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile öğrenme stilleri arasındaki 

ilişkiyi belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla, fen bilgisi öğretmen adaylarından 

oluşan 275 katılımcıya, fen bilgisi dersinin öğretimi konusunda öz yeterliklerini 

belirlemek amaçlı öz yeterlik inanç ölçeği, öğrenme ve ders çalışma tarzlarını 

belirlemeye yönelik strateji testi ve son olarak da Kolb tarafından geliştirilmiş 

öğrenme stilleri envanteri uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının 

ayrıştırma öğrenme stilini daha çok tercih ettikleri, cinsiyetlerinin onların tercih 

ettikleri öğrenme stilleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı ancak sınıf 

düzeylerinin öğrenme stilleri üzerinde etkili olduğu ve öğrenme stillerinin fen bilgisi 

öğretimi öz yeterlik inancıyla ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen 

adaylarının fen bilgisi inançlarının yeterli düzeyde olduğu bu inancın sınıf ve 

cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.  

Fettahlıoğlu, Güven, İnce Aka, Sert Çıbık ve Aydoğdu (2011), 

araştırmalarında fen bilgisi eğitimi bölümünde okuyan öğretmen adaylarının fen 

öğretimi konusundaki öz yeterlik inançlarının, onların akademik başarılarına olan 

etkisini belirlemeyi; öğretmen adaylarının cinsiyetlerinin, onların öz yeterlik ve 

akademik başarılarını nasıl etkilediğini tespit etmeyi amaçlamışlardır. 127 fen bilgisi 

öğretmen adayının katıldığı araştırma verileri “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesine 

yönelik başarı testi ve fen bilgisi dersi öğretimi konusundaki öz yeterlik inancını 

belirlemeye yönelik ölçek kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada fen bilgisi 

öğretmen adaylarının cinsiyetlerinin akademik başarıları ve fen bilgisi dersinin 

öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları üzerinde etkili olmadığı; ancak, fen bilgisi 

öğretmen adaylarının, fen bilgisi dersinin öğretimi konusundaki öz yeterlik 
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inançlarının akademik başarıya pozitif yönde anlamlı bir şekilde etki ettiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Arpacı ve Birhanlı (2013), fen bilgisi eğitimi bölümünde öğrenim gören 

öğretmen adaylarının biyoloji dersi öğretimi konusundaki öz yeterlik algılarını 

belirlemek; bu konudaki algıları ile onların cinsiyetleri, sınıf düzeyleri ve mezun 

oldukları lise türünün öz yeterlik algılarına etkisini belirlemeyi amaçladığı 

araştırmasını 353 fen bilgisi öğretmen adayının katılımıyla yürütmüştür. Araştırma 

verileri, öğretmen adaylarına “öğretimsel öz-yeterlik”, “çabasal öz-yeterlik” ve 

“olumsuz öngörüler” olmak üzere 3 alt boyut içeren “Biyoloji Öz-Yeterlik Algısı 

Ölçeği” uygulanarak elde edilmiştir.  Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının 

biyoloji öğretimine yönelik öz yeterlik ölçeğinin alt boyutlarından ve ölçeğin 

geneline yönelik öz yeterlik algılarının görüşlerinin yüksek düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Kız öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine yönelik öz yeterlik 

algılarının erkek öğretmen adaylarına oranla istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının bulundukları sınıf 

düzeylerine göre biyoloji öğretimine yönelik öz yeterlik algılarının farklılaştığı ancak 

mezun oldukları lise düzeyine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Güneş, Demir ve Balaban (2015), araştırmalarında hayvansal dokuların 

öğretiminde kullanılan portfolyonun öğretmen adaylarının başarıları ve sınav kaygı 

düzeylerin etkilerini belirlemeyi amaçlamışlardır.  Araştırma, 28 deney ve 29 kontrol 

olmak üzere 2. sınıfta öğrenim gören toplam 57 fen bilgisi öğretmen adayının 

katılımıyla yürütülmüştür. Hayvansal dokular konusu deney grubuna portfolyo 

uygulaması ile kontrol grubuna ise geleneksel uygulama ile verilmiştir. Araştırma 

verileri, öğretmen adaylarına başarı testi ve sınav kaygı ölçeği ön test ve son test 

şeklinde uygulanarak elde edilmiştir. Ayrıca araştırmada deney grubu öğrencilerinin 

portfolyo uygulaması hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla sözlü görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının başarı puanlarının ve sınav 

kaygı puanlarının deney grubu lehine anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Yapılan sözlü görüşmelerde deney grubundaki öğretmen adaylarının 

sürecin başında portfolyo oluştururken zorlandıkları ancak süreç içerisinde 

uygulamadan memnun kaldıkları ve portfolyo uygulamasına devam etmek istedikleri 

belirlenmiştir. 



72 

 

Tablo 3’te biyoloji öz yeterlik, biyoloji tutumu ve sınav kaygısına ilişkin 

yapılmış çalışmalardan bazıları, yazarları, çalışmaların amaçları, örneklemi, veri 

toplama araçları ve elde ettikleri sonuçlar bakımından özetlenmiştir. 

Tablo 3: Biyoloji Öz Yeterlik, Tutum, Sınav Kaygısı ile İlgili Yapılan Bazı 

Araştırmalar 

Yazarlar Amaç Örneklem Veri Top. 
Aracı 

Sonuç 
 

 
 
Kenneth & 
William 
(1997) 

Öğretmenlerin 
bilimsel kavramları 
öğrenmede 
özyeterlikleri ile 
tutumları arasındaki 
ilişkinin 
incelenmesi 

 
 

İlkokul 
öğretmenleri 

(619) 

Bilimsel 
kavramları 

öğrenmede öz 
yeterlik 

inançları ve 
yaygın bilimsel 

kavramlar 
ölçeği 

Öz yeterliliği yüksek olan 
öğretmenlerin bilim dersine 
karşı daha olumlu bir tutuma 
sahip oldukları ve bilimsel 
kavramları öğrenmekten daha 
çok zevk aldıkları 
belirlenmiştir. 

 
 
 
Somech & 
Zahavy 
(2000) 

Öğretmenlerin 
okuldaki ders dışı 
davranışları, 
meslekten 
hoşlanma ve 
bireysel 
özyeterlikleri 
arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

 
 
 

Öğretmenler 
(251) 

 
 

Okul dışı 
davranış ölçeği, 

Öğretmen öz 
yeterlik ölçeği 
ve Meslekten 

hoşlanma 

Öğretmenlerin okuldaki ders 
dışı davranışlar, öz yeterlik ve 
meslekten hoşlanma 
duyguları arasında çok güçlü 
pozitif ilişkiler bulunduğu; öz 
yeterliklerinin diğer ilişkileri 
olumlu etkilediği tespit 
edilmiştir. 

 
 
Bakırcı 
(2005) 

Öğretmen 
adaylarının fen 
bilimleri alanlarına 
yönelik 
tutumlarının 
belirlenmesi 

 
Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(400) 

 
 

Tutum ölçeği 
(45 madde) 

Öğretmen adaylarının, Fizik 
ve Biyoloji dersine yönelik 
olumlu, Kimya dersine 
yönelik ise olumsuz tutuma 
sahip oldukları görülmüştür. 

 
 
 
Özenoğlu 
Kiremit 
(2006) 

Öğretmen 
adaylarının biyoloji 
dersi için öz 
yeterlik inançları; 
lise türü, yaş ve 
cinsiyetlerin öz 
yeterlik inançlarına 
etkisinin 
belirlenmesi 

 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(665) 

 
 
 

Biyoloji 
öğretimi öz 

yeterlik ölçeği 

Öğretmen adaylarının, 
biyoloji dersi öz yeterlik 
inançlarının kızlarda, yaşı 
büyük olan adaylarda daha 
yüksek olduğu; lise ve 
üniversite türlerine göre de 
farklılaştığı belirlenmiştir. 

 
 
 
İnce 
(2007) 

Fen bilimleri 
dersine yönelik 
tutumlarda ve sınav 
kaygılarının 
giderilmesinde 
portfolyonun 
etkisinin 
belirlenmesi 

 
 

6.sınıf 
öğrencileri 

 
 

Tutum ölçeği ve 
sınav kaygı 

ölçeği 

Deney grubuna uygulanan 
portfolyo tekniğinin fen 
tutumunu olumlu bir çizgide 
arttırmada, sınav kaygılarını 
azaltmada daha etkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 
 
Erdemir 
ve Bakırcı 
(2009) 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adaylarının genel 
olarak fen alanına 
yönelik 
tutumlarının 
belirlenmesi 

 
 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(400) 

 
 

Tutum ölçeği 
(45 madde) 

Öğretmen adaylarının 
branşlara yönelik tutumları 
arasında ve branşlar bazında 
sınıf düzeyleri arasında fark 
olmadığı görülmüştür. 

    Öğretmen adaylarının 
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Köse 
(2010) 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adaylarından oluşan 
katılımcıların fen 
bilimleri dersi öz 
yeterlik inançları, 
öğrenme stilleri ile 
öğrenme ve ders 
çalışma stilleri 
arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi 

 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(275) 

 
Öz yeterlik 

inanç ölçeği, 
öğrenme ve ders 

çalışma 
stratejileri 
envanteri, 
Kolb’un 

öğrenme stilleri 
envanteri 

ağırlıkla yerleştiren stile sahip 
oldukları, bu stile sahip 
olanların öz yeterlik 
inançlarının, özümseme ve 
ayrıştırma öğrenme stiline 
sahip olanlardan daha yüksek 
olduğu, cinsiyete göre kızlar 
lehine farklılaştığı 
görülmüştür. Ayrıca, kaygı 
düzeylerinin erkek adaylar 
lehine ve tutum puanlarının 
kız adaylar lehine yüksek 
olduğu belirlenmiştir. 

 
 
 
 
Shin et al. 
(2010) 

Problem temelli 
öğrenme 
programının 
öğretmenlerin öz 
yeterlikleri ve 
öğretim 
faaliyetlerindeki 
değişimlerinin 
incelenmesi 

 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmenleri 

(75) 

 
 
 

Bilgi formu, öz 
yeterlik inanç 

ölçeği 

Öğretmenlerin öz yeterlik 
algılarının ve öğretmenlik 
faaliyetlerinin öğrenci 
öğrenmelerini olumlu 
etkilediği, öğretmenlerin 
deneyim, mezuniyet notları, 
alınan fen dersi sayısı gibi 
özelliklerinin öz yeterlik 
algılarını ve öğretimlerini 
etkilemediği görülmüştür. 

 
 
 
Gencel 
Evin & 
Köse 
(2011) 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adaylarının fen 
bilgisi dersi 
öğretimine yönelik 
özyeterlik inançları, 
öğrenme ve ders 
çalışma stratejileri 
ile öğrenme stilleri 
arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi 

 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(275) 

 
Öz yeterlik 

inanç ölçeği, 
öğrenme ve ders 

çalışma tarzı 
belirleme 

strateji testi ve 
Kolb’un 

öğrenme stilleri 
envanteri 

 
Öğretmen adaylarının daha 
çok ayrıştırma stilini tercih 
ettikleri, bunun cinsiyete göre 
değişmediği, ancak sınıf 
düzeyine göre değiştiği, 
öğrenme stillerinin öz yeterlik 
inancıyla ilişkili olduğu, öz 
yeterlik inancının cinsiyete ve 
sınıf düzeyine göre değiştiği 
tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
Fettahlıoğl
u, Güven, 
İnce Aka, 
Sert Çıbık 
ve 
Aydoğdu 
(2011) 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adaylarının fen 
dersi öğretimi 
konusunda öz 
yeterlik inancının, 
başarılarına 
etkisinin 
belirlenmesi; 
öğretmen 
adaylarının 
cinsiyetinin öz 
yeterlik ve 
akademik 
başarılarına 
etkisinin 
belirlenmesi 

 
 
 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(127) 

 
 
 
 

Ünite başarı 
testi ve fen 

bilgisi 
konusunda 
özyeterlik 
inancını 

belirleme ölçeği 

 
 
 
Cinsiyetlerin akademik başarı 
ve fen öğretimine yönelik öz 
yeterlik inançları üzerinde 
etkili olmadığı; ancak, fen 
bilgisi öğretmen adaylarının, 
dersin öğretimi konusundaki 
öz yeterlik inançlarının 
başarıyı olumlu etkilediği 
tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
 
Arpacı ve 
Birhanlı 
(2013) 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adaylarının biyoloji 
öğretimi konusunda 
öz yeterlik algılarını 
belirlenmesi ve bu 
konudaki algılarına 
cinsiyet, sınıf 
düzeyi ve mezun 

 
 
 
 
 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(353) 

 
 
 
 

Biyoloji 
öğretimi 

konusunda öz 
yeterlik algısı 

ölçeği 

 
 
Fen bilgisi öğretmen 
adaylarının biyoloji 
öğretimine yönelik öz yeterlik 
algılarının güçlü olduğu; kız 
adayların öz yeterlik algısının 
erkek adaylara göre 
istatistiksel olarak anlamlı 
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oldukları lise 
türünün etkisinin 
belirlenmesi 

düzeyde güçlü olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
 
Güneş, 
Demir & 
Balaban 
(2015) 

Hayvansal 
dokuların portfolyo 
ile öğretiminin 
öğretmen 
adaylarının başarı 
ve sınav kaygı 
düzeylerine 
etkisinin 
belirlenmesi 

Fen bilgisi 
öğretmen 
adayları 

(2.sınıf, 57 
kişi) 

Başarı testi ve 
sınav kaygı 

ölçeği ile sözlü 
görüşme 

Portfolyonun başarıyı 
arttırmada ve sınav kaygısını 
azaltmada başarılı olduğu; 
öğretmen adaylarının süreç 
başında portfolyo yaparken 
zorlandıkları; ancak, sonra bu 
uygulamadan memnun 
kaldıkları ve sürdürmek 
istedikleri tespit edilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Araştırmanın uygulama sürecinin açıklanabilmesi için bu bölümde, 

araştırmanın modeli, araştırmanın örneklemi, araştırmanın uygulama konuları, 

araştırmanın süreci, veri toplama araçları, kullanılan ders planlarının geliştirilmesi, 

pilot uygulamanın yapılması, uygulamanın yapılması, verilerin analizi başlıkları 

detaylandırılmıştır. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nicel ve nitel araştırma ve veri toplama yöntemleri birlikte 

kullanılmıştır. Eğer bir araştırma sorusu tek başına ne nitel ne de nicel yöntemler ile 

cevaplandırılamayacak durumda ise seçilecek yöntem bu iki yöntemin birlikte 

kullanılmasıdır. Karma yöntem adı verilen bu araştırmalarda, tek bir veya birbirinin 

ardından devam eden çalışmalar için bu iki farklı yönteme ait yaklaşım ve 

kavramların birleştirilmesi söz konusudur (Creswell, 2003; Johnson ve 

Onwuegbuzie, 2004). Araştırma için, nitel ve nicel yöntemlerin tek bir araştırma 

içerisinde eşzamanlı olarak kullanıldığı karma yöntem çeşidi olan paralel karma 

yöntemi seçilmiştir. Eşit öncelikte ve eş zamanlı kullanıma imkân tanıması avantaj 

olarak görülmektedir (Creswell, 2008). 

 Araştırma, ‘gerçeği’ doğru bir şekilde anlayıp, açıklayıp ve yorumlayabilmek 

adına, bilimsel bilgi üretmek amacıyla yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılarak 

yürütülmüştür. Yarı deneysel desenlerde deney ve kontrol grupları oluşturulurken 

gruplarda yer alacak kişilerin seçiminde rastgele bir dağılım seçilmemektedir 

(Campbell & Stanley, 1963). Araştırmanın deneysel deseni ise, ön test son test 

kontrol gruplu (eşitlenmemiş kontrol gruplu model) yarı deneysel desendir. 

Eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desenlerde gruplar belirlenirken grupların 

olabildiğince benzer özelliklerde olmalarına özen gösterilir ve grupların hangisinin 

deney hangisinin kontrol grubu olacağı yansız atama yoluyla seçilir (Karasar, 2006: 

102). Araştırmamızdaki benzer özelliklere sahip gruplar arasından kontrol ve deney 
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grupları rastgele belirlenmiş, ancak gruplarda yer alan öğretmen adaylarının dağılımı 

rastgele olmamıştır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında 2. sınıfta öğrenime 

devam eden 3 farklı şube içerisinden iki tane deney grubu, bir tane kontrol grubu 

seçilmiştir. İki tane olan deney gruplarına farklı uygulamalar uygulanırken, kontrol 

grubumuz özel bir uygulama olmadan devam etmiştir.  

2.2. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Bölümü’nde 2. sınıfta öğrenim gören 100 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. 

Öğretmen adaylarının gruplara göre ve cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 4’te 

verilmiştir.  

Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Grup ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 
Gruplar Deney 1 Deney 2 Kontrol Toplam  

Kız 30 22 23 75 
Erkek 5 10 10 25 

Toplam 35 32 33 100 
 

Deney 1 grubunda 30 kız, 5 erkek olmak üzere toplam 35; Deney 2 grubunda 

22 kız, 10 erkek olmak üzere toplam 32; kontrol grubunda 23 kız, 10 erkek olmak 

üzere toplam 33 öğretmen adayı araştırmaya katılmıştır.  

2.3. Araştırmanın Uygulama Konuları 

Araştırmanın uygulama konuları sırasıyla Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Araştırmanın Uygulama Konuları 
Haftalar Birinci Dönem İkinci Dönem 

1 Mitoz Bölünme Ergastik Maddeler/Plastitler/Kesit Alma 
2 Mayoz Bölünme Epidermis/ Tüyler 

3 
Zigot Oluşumu/Gelişme 

Evreleri 
Stoma/ Mantar Doku 

4 Epitel Doku Parankimatik Dokular  
5 Salgı Doku Salgı Doku 
6 Bağ Doku Destek Doku 
7 Yağ Doku İletim Doku 
8 Kan Doku Bölünür Dokular  
9 Kıkırdak ve Kemik Doku Bölünür Dokular 

10 Kas Doku Gövde-Yaprak- Çiçek 

2.4. Araştırmanın Süreci 

 Araştırmada kullanılan ölçme araçlarından “Akademik Başarı Testi (ABT)”, 

“Sınav Kaygısı Değerlendirme Testi”, “Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği” ve “Kolb 

Öğrenme Stilleri Envanteri” araştırmanın başında her gruba ön test olarak 



77 

 

uygulanmıştır. Araştırma, Genel Biyoloji Laboratuvarı dersi kapsamında “Hayvansal 

ve Bitkisel Dokular” konuları kapsamında, Deney1 ve Deney 2 grubuna portfolyo 

uygulaması yapılmıştır. Ayrıca Deney 2 grubu öğretmen adaylarının öğrenme 

stillerine uygun bir ders şeması çizilmiş, portfolyo ise bununla paralel olarak devam 

ettirilmiştir. Kontrol grubu ise geleneksel öğretimlerine devam etmiş, bu gruba 

herhangi bir müdahale olmamıştır. Araştırmanın ders işleyiş süreci, birinci ders 

dönemi için 10, ikinci ders dönemi için de 10 hafta olmak üzere toplamda 20 hafta 

sürmüştür. Grupların her hafta için işledikleri ders saati 2 saat olduğu göz önüne 

alınırsa,  araştırma her iki dönem sonunda toplam 40 ders saati süresince devam 

etmiştir.  

Ön test olarak kullanılan ölçme araçları, araştırma sonunda da son test olarak 

uygulanmıştır. Ayrıca deney gruplarının her ikisi için de “Portfolyo Sürecini 

Değerlendirme Formu” araştırma sonunda uygulanmış, “Portfolyo Değerlendirme 

Formu” ise her iki dönem sonunda uygulanmıştır.  

2.4.1. Dersin İşleyişi 

Gruplarda yer alan öğretmen adaylarının öğrenme stilleri belirlenmiştir. 

Deney 1 grubunda yer alan öğretmen adayları ile birlikte portfolyo çalışması 

yürütülmüştür. Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının belirlenen öğrenme 

stillerine uygun ders planı çerçevesinde ayrıca portfolyo uygulaması yapılmıştır. 

Kontrol grubu öğretmen adayları ise müdahalede bulunulmayıp geleneksel 

öğretimlerine devam etmişlerdir. Kendi öğrenmelerini daha verimli ortaya 

koyabilecekleri portfolyo değerlendirme hem Deney 1 hem de Deney 2 grubu için 

kullanılmıştır. Biyoloji laboratuvarı dersinde farklı öğrenme stillerine uygun olarak 

bir ders planının hazırlanıp uygulanması ise sadece Deney 2 grubu için yapılmıştır. 

Uygulamalar dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından yapılmış olup 

araştırmacı uygulamalara gözlemci olarak katılmıştır. Uygulama öncesi araştırmacı 

tarafından uygulamaları yürüten öğretim elemanına uygulamaların içeriği ve nelere 

dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi verilmiştir.  

Uygulamada 1. ve 2. dönemde 10’ar olmak üzere toplam 20 deney 

yapılmıştır. 1 deney haftası 2 ders saatinin blok halinde işlenmesiyle 90 dakikada 

tamamlanmıştır. Dönemlerin ilk haftası uygulamanın nasıl yapılacağı anlatılmış, 

aralıklı olarak bazı haftalarda portfolyo dosyalarına koydukları çalışmalar hakkında 
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görüşülmüştür.  Araştırmanın uygulama kısmı ön test ve son testlerin uygulanmasıyla 

birlikte toplam 28 haftada tamamlanmıştır. 

Uygulama sürecinde Deney 1, Deney 2 ve Kontrol grubuna yapılan işlemler 

Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6: Uygulama Sürecinde Deney 1, Deney 2 ve Kontrol Grubuna Yapılan 
İşlemler 

Süreç İşlem 
Gruplar 

Deney 1 Deney 2 Kontrol 

Ön Test  

Akademik Başarı Testi X X X 

Sınav Kaygısı Değerlendirme Ölçeği X X X 

Biyoloji Tutum Ölçeği X X X 

Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri X X X 

Uygulama 
Süreci 

Portfolyo uygulaması X - - 
Öğrenme stillerine göre portfolyo uygulaması - X - 

Geleneksel Biyoloji laboratuvar uygulaması - - X 

Son Test  

Akademik Başarı Testi X X X 
Sınav Kaygısı Değerlendirme Ölçeği X X X 

Biyoloji Tutum Ölçeği X X X 
Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri X X X 

Portfolyo Değerlendirme Formu X X - 
Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formu X X - 

2.5. Veri Toplama Araçları  

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve bunların kullanım amaçları 

Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları ve Kullanım Amaçları 
Ölçme Aracı Kullanım Amacı 

Akademik Başarı Testi Öğretmen adaylarının Biyoloji Laboratuvarına yönelik 
başarılarını ölçmek 

Sınav Kaygısı Değerlendirme 
Ölçeği 

Öğretmen adaylarının sınava yönelik kaygı düzeylerini 
belirlemek 

Biyoloji Tutum Ölçeği Öğretmen adaylarının biyoloji dersine yönelik 
tutumlarını belirlemek 

Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri Kolb envanterine göre öğretmen adaylarının öğrenme 
stillerini belirlemek 

Portfolyo Değerlendirme Formu 
Öğretmen adaylarının süreç sonundaki ürünlerini 

kendilerinin değerlendirmesini sağlamak 
Portfolyo Sürecini Değerlendirme 

Formu 
Öğretmen adaylarının portfolyo değerlendirmesiyle 

ilgili görüşlerini belirlemek 

2.5.1. Akademik Başarı Testi 

Öğretmen adaylarının Biyoloji Laboratuvarına yönelik başarılarını belirlemek 

amacıyla ABT kullanılmıştır. İlk aşamada “hayvansal dokular” ve “bitkisel dokular” 
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konularıyla ilgili literatürdeki sorular incelenmiştir. Daha sonra araştırmacı 

tarafından 5 seçenekli 121 sorudan oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. Test, 3 

alan uzmanının görüşü alınarak benzer içerikli sorular çıkartılmış ve soru sayısı 

112’ye düşürülmüştür. Testin kapsam geçerliliğini sağladığı ve öğrenci seviyesine 

uygun olduğu alan uzmanları tarafından belirtilmiştir. Taslak olarak hazırlanan testin 

3. sınıfta öğrenim gören 20 öğretmen adayıyla ön pilot çalışması yapılmıştır. Bu 

çalışma sonunda öğretmen adayları tarafından anlaşılmayan cümleler düzeltilmiştir.  

Kullanılan test için güvenirliğin belirlenmesi adına, iç tutarlılık göstergesi 

olarak bilinen Kuder-Richardson 20 (KR–20) güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. 

Analizde elde edilen katsayılar Excel Programı ile hesaplanmıştır. Analiz sonucunda 

maddelerin güçlükleri birbirine yakın olmadığından KR-20 kat sayısına bakılmıştır. 

112 soru içeren test 3. sınıfta öğrenim gören 123 öğretmen adayına uygulanmıştır. 

Sorulara verilen doğru cevaplara 1, yanlış ve boş cevaplara 0 puan verilerek madde 

analizi yapılmıştır. Madde analizi sonucunda madde ayırt ediciliği 0.19 ve daha 

küçük olan 13 madde testten çıkartılmıştır (Tekin, 2000). Maddeler testten 

çıkartıldıktan sonra test 99 soru içerecek şekilde son haline getirilmiştir. Alanyazında 

r ≥ 0.25 olan maddelerin ayırt etmede başarılı maddeler olduğu ifade edilmektedir 

(Çepni, Bayrakçeken, Yılmaz, Yücel, Semerci, Köse, Sezgin, Demircioğlu ve 

Gündoğdu, 2008). Araştırmanın başarı testinde yer alan 36 maddenin ayırt edicilik 

indeksi 0.30’dan küçük, ancak 0.25’ten büyüktür. Kapsam geçerliliği açısından konu 

dağılımına uygun olan bu maddeler uzman görüşü alınarak testten çıkarılmamasına 

karar verilmiş ve değiştirilmeden kullanılmıştır. Testin içerik analizi sonuçları Ek 

1’de verilmiştir. Testin kapsam geçerliliği konusunda, öğretmen ve öğretim 

üyelerinin görüşlerine başvurulmasının uygun olacağı alanyazında belirtilmektedir 

(Çalık ve Ayas, 2003). 

  0’a yaklaşan güçlük indeksi maddenin zorlaştığını, 1’e yaklaşan güçlük 

indeksi ise maddenin kolaylaştığını göstermekte iken indeksin 0.50 olması orta 

güçlükte olduğunu göstermektedir. Başarı testinde bu genişlik 0.20 ile 0.80 arasında 

olması gerekmektedir (Özçelik, 2010). Araştırmada uygulanan başarı testi 

maddelerinin de bu aralıkta olduğu görülmektedir (Ek 1). 

Testin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.86 olarak tespit edilmiştir. Testin son 

halinin ortalama güçlüğü 0.56 olarak hesaplanmış ve kolay madde kategorisinde 

olduğu tespit edilmiştir (Baykul, 2000). Testin ortalama ayırt ediciliği ise 0.32 olarak 
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hesaplanmış ve iyi madde düzeyinde olduğu tespit edilmiştir (Tekin, 2000). Testin 

son hali Ek 2’de verilmiştir.  

ABT’de yer alan konuları içeren soru dağılımı Tablo 8’de yer almaktadır.  

Tablo 8: Akademik Başarı Testinde Yer Alan Konuların Soru Dağılımları 
Birinci Dönem İkinci Dönem 

Konular  Soru Sayısı Konular Soru Sayısı 
Hücre Bülünmeleri  16 Bölünür Dokular 10 

Zigot Oluşması, Gelişme 4 Bölünmez Dokular 36 
Hayvansal Dokular 28 Gövde/Yaprak ve Çiçek 5 

2.5.2. Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği 

Öğretmen adaylarının Biyoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek 

amacıyla 5’li likert yapıda olan “Biyoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, Tosun 

(2011) tarafından 1995 üniversite öğrencisi üzerinde uygulanarak geliştirilmiştir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü yapıda olduğu belirlenmiştir. 

36 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.96 olarak 

hesaplanmıştır.  

Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.80≤ α <1.00 aralığında ise o ölçeğin 

yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilmektedir (Özdamar, 2011). Araştırmada 

ise ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.94 olarak hesaplanmıştır. Yüksek 

güvenirlikteki bu ölçeğin maddelerinin aynı özelliği ölçtüğü yani homojen olduğu 

söylenebilir. Kullanılan ölçek Ek 3’de verilmiştir.  

2.5.3. Sınav Kaygısı Değerlendirme Ölçeği 

Öğretmen adaylarının sahip oldukları sınav kaygılarını belirlemek amacıyla 

5’li likert yapıda olan “Sınav Kaygısı Değerlendirme Ölçeği” uygulanmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçek, Bahçeci (2006: 33) tarafından üniversite öğrencilerinin 

sınav kaygılarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek, Fen Bilgisi 

Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Hemşirelik Bölümlerinde öğrenim 

gören 206 öğrenciye uygulanarak faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda ölçek “başkalarının görüşü”, “kendi görüşünüz”, “gelecek ile ilgili 

endişeler”, “hazırlanmakla ilgili endişeler ve genel sınav kaygısı”, “zihinsel ve 

bedensel tepkiler” olmak üzere 5 faktöre ayrılmıştır. 34 maddeden oluşan ölçeğin son 

halinin Cronbach alfa (α) güvenirlik katsayısı 0.87 olarak hesaplanmıştır.  
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Araştırmada ise ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.92 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin yüksek güvenirlikte olduğu, maddelerinin ise 

aynı özelliği ölçtüğü yani homojen olduğu söylenebilir. Kullanılan ölçek Ek 4’te 

verilmiştir.  

2.5.4. Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri 

Araştırmada öğretmen adaylarının öğrenme stillerini belirlemek amacıyla 

“Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Ölçek, Kolb (1985) tarafından 268 

yetişkin üzerinde uygulanarak geliştirilmiş, Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından 

öğretmenlik sertifikası bulunan 103 yetişkin üzerinde uygulanarak Türkçeye 

uyarlanmıştır. Envanterde yerleştiren, değiştiren, ayrıştıran ve özümseyen olmak 

üzere 4 farklı öğrenme stili bulunmaktadır. Envanterde 4’er seçenekli 12 madde yer 

almaktadır. Seçeneklerdeki ifadeler “somut yaşantı (SY)”, “yansıtıcı gözlem (YG)”, 

“soyut kavramsallaştırma (SK)” ve “aktif yaşantı (AY)” olmak üzere 4 farklı 

öğrenme stilini temsil etmektedir (Aşkar ve Akkoyunlu, 1993: 38). Öğretmen 

adaylarından her maddede kendilerine en uygun olandan en uygun olmayan seçeneğe 

doğru 4’ten başlamak üzere 4, 3, 2, 1 şeklinde derecelendirmeleri istenmektedir.  

Kolb (1985), Aşkar ve Akkoyunlu (1993)’nun çalışmalarında ve bu araştırmada 

öğrenme stillerine yönelik olarak elde edilen Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları 

Tablo 9’da verilmiştir.  

Tablo 9: Kolb Öğrenme Stilleri Envanterinin Farklı Araştırmalardaki Cronbach Alfa 
Güvenirlik Katsayıları 

Öğrenme Stilleri Cronbach Alfa 
 

Kolb (1985) 
Aşkar ve 

Akkoyunlu (1993) 
Araştırma 

Somut Yaşantı .82 .58 .62 
Yansıtıcı Gözlem .73 .70 .69 

Soyut Kavramsallaştırma .83 .71 .61 
Aktif Yaşantı .78 .65 .66 

Soyut Kavramsallaştırma-
Somut Yaşantı (SK-SY) 

.88 .77 .55 

Aktif Yaşantı-Yansıtıcı 
Gözlem (AY-YG) 

.81 .76 .51 

Araştırmada kullanılan Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri Ek 5’te verilmiştir.  

2.5.5. Portfolyo Değerlendirme Formu 

Deney 1 ve Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının kendi hazırladıkları 

portfolyolarını kendilerinin değerlendirmeleri amacıyla 5’li likert yapıda olan 
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“Portfolyo Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan bu form, 

Balaban (2010) tarafından yüksek lisans tezinde kullanmış olup, internet adresinden 

elde etmiştir (http://www.pekiyi.com/dokuman/default.asp?islem=git&id=875). Bir 

veri aracı olarak, öğretmen adaylarının bu formu portfolyolarına koydukları 

çalışmalarını dikkate alarak doldurmaları sağlanmış, aynı zamanda araştırmacı da 

aynı dosyaları değerlendirmede bu formu kullanmıştır. Bu form birinci dönem ve 

ikinci dönem sonunda öğretmen adayları tarafından kendi hazırladıkları dosyalarını 

değerlendirmek üzere doldurulmuştur. Ayrıca bu form, her iki dönem sonunda 

araştırmacı tarafından öğretmen adaylarının dosyalarını değerlendirmek amacıyla her 

bir öğretmen adayı için ayrı ayrı doldurulmuştur. Deney grubunda yer alan öğretmen 

adaylarının portfolyolarındaki çalışmaların değerlendirmeye alınıp öğretmen 

adaylarının öğrenim sürecinin değerlendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

çalışmaların hem araştırmacı tarafından hem de öğretmen adaylarının kendi kendileri 

tarafından değerlendirmiş olmasıyla öğretmen adaylarının değerlendirme işinin içine 

dahil edilmesini sağlamış olduğu söylenebilmektedir. 

Portfolyo Değerlendirme Formu için öğretmen adayları tarafından yapılan 

puanlamada Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.97 olarak, araştırmacı tarafından 

yapılan puanlamada ise Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.99 olarak 

hesaplanmıştır.  

21 madde içeren Portfolyo Değerlendirme Formu Ek 6’da verilmiştir.  

2.5.6. Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formu 

Deney 1 ve Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının portfolyo uygulaması 

hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla 13 olumlu, 2 olumsuz olmak üzere 

toplam 15 maddeden oluşan “Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formu” 

kullanılmıştır. Değerlendirme formu, Bahçeci (2009) tarafından alternatif 

değerlendirme yaklaşımlarından olan portfolyo sürecini değerlendirmek amacıyla 32 

Hemşirelik, 25 Beden Eğitimi ve 52 Fen Bilgisi öğretmen adayı olmak üzere toplam 

109 üniversite öğrencisine uygulanarak geliştirilmiştir. 

Araştırmada ise değerlendirme formunun Cronbach Alfa güvenirlik kat sayısı 

0.57 olarak hesaplanmıştır.  

Formun yanında Deney 1 ve Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının 

portfolyoyla ilgili görüşlerini ifade edebilecekleri 3 soru ve portfolyo sürecini bir son 

http://www.pekiyi.com/dokuman/default.asp?islem=git&id=875
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not cümlesiyle ifade edebilecekleri 1 soru olacak şekilde toplam 4 soru sorulmuştur. 

Ölçek Ek 7’de verilmiştir. 

2.6. Kullanılan Ders Planlarının Geliştirilmesi 

 Araştırmada, Kolb Öğrenme Stilleri Envanterine göre öğrenme stillerinin 

belirlendiği Deney 2 grubu için Genel Biyoloji laboratuvarı konularının öğretiminde 

Kolb’un Öğrenme Döngüsü esas alınarak ders ve çalışma planları araştırmacı 

tarafından hazırlanmıştır. Derslerin ve uygulama planının içeriği öğrencilerin 

bulundukları bölüm ders müfredatı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulama 

başlamadan önce öğrenciler yapılacak deneysel çalışma hakkında bilgilendirilmiştir. 

Her hafta değişecek olan konuya uygun ders planları yapılmıştır. Ayrıca dersin 

başlarında gösterilecek sessiz slaytlar için toplanan resim veya mikroskop görüntüleri 

de araştırmacı tarafından farklı internet adreslerinden taranarak oluşturulmuştur (Ek 

11).  

Her bir grubun ikiye bölünerek ayrı zamanlarda işlediği laboratuvar dersi 

kapsamında Deney 2 grubundaki öğretmen adayları için hazırlanan örnek ders planı 

aşağıda yer almaktadır. Araştırmada yer alan diğer 19 ders planı da verilen örnek 

ders planı doğrultusunda hazırlanmış ve Ek 8’ de verilmiştir. Haftada 2 ders saati 

süresince uygulanacak olan ders planının aşamaları: 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Hücre bölünmesi ve önemi, hücre bölünme tipleri (mitoz bölünme), 

mitoz bölünmenin profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri ve sitokinez. 

1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına mitoz bölünmenin evreleri ile ilgili 

orijinal renkli fotoğraflar ve çizimler slayt şeklinde gösterilmesiyle gerçekleşmiştir. 

Dikkatleri konu üzerinde olan öğretmen adaylarının bu gösterilen materyalleri 

incelemesi esnasında bilgi verilmemiş ve hiçbir yorum yapılmamıştır. Ardından 

sessiz bir animasyon izletilmiştir. Bu arada derste geçecek bütün temel kavramlar 

(hücre bölünmesi,  interfaz evresi, profaz evresi, metafaz evresi, anafaz ve telofaz 

evreleri, sitokinez, kromozom, kromatin ipliği, kromatid, kardeş kromatid, eş 

kromatid, DNA, iğ ve aster iplikleri, çekirdek, çekirdek zarı, çekirdekçik, sentriol, 

sentromer, metafaz düzlemi, diploit kromozom, haploit kromozom, amitoz bölünme 

gibi) tahtaya yazılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının konuya dikkati çekilerek 
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düşünmeleri, durumu hissetmeleri ve olayda adı geçen evreleri görmeleri sağlanmak 

suretiyle onlara somut yaşantı yerine geçecek bir deneyim kazandırılmaya 

çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, mitoz bölünmenin evrelerinde gerçekleşen 

olayları ve konu ile ilgili kavramları bulmaya ve anlamaya yönelik beyin fırtınası 

tekniği gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının ifade ettikleri düşüncelerin 

yazmanlar tarafından tahtaya yazılması ve üzerinde tartışılması sağlanmıştır. Bu 

esnada herhangi bir şekilde konu ile ilgili bilgi verilmemiş, yönlendirme ve yorum 

yapılmamıştır. Öğretmen moderatör olarak davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile 

öğretmen adaylarına bir önceki somut deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış 

olan deneyim üzerine daha derin bir şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları 

geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Hücre bölünmesi ve önemi, hücre bölünmesi tipleri, mitoz bölünmenin 

evreleri öğretmen tarafından bilgisayar destekli anlatılmıştır.  Mitoz bölünme ve 

mitoz bölünmenin evrelerinin anlatılması sırasında adı geçen kavramlar açıklanmış 

ve daha sonra öğretmen adaylarına dağıtılan mitoz bölünme evrelerinin olduğu 

preparatların mikroskopta bireysel olarak incelenmesi sağlanmıştır. Bu incelemeler 

sırasında daha önce belirlenen sorular öğretmen adaylarına sorularak cevaplamaları 

istenmiş ve alınan cevaplar doğrultusunda mikroskop başında bireysel konuşmalar 

yönlendirilmiştir. Böylece bu aşamada konuyla ilgili teorik bilgiler belirli bir düzen 

içinde öğretmen adaylarına aktarılmaya çalışılmıştır. 

4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından mikroskopta gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Daha 

sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 

daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip dönütler verilmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarından bu çalışma 

yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup 
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çalışması şeklinde çalışarak ders dışında kendi isteklerine göre model veya poster 

hazırlayarak sonraki derse getirmeleri söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının 

daha önceki aşamalarda öğrendikleri bilgileri başka durumlara uygulamaları 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

2.7. Pilot Uygulamanın Yapılması 

Araştırmanın laboratuvara yönelik pilot çalışması, 20 öğretmen adayı ile 

uygulamalar için hazırlanmış olan ders planları doğrultusunda 4 hafta boyunca 

sürdürülmüştür. Araştırmacı pilot çalışmalarında gözlemci olarak yer almıştır. Pilot 

çalışma sonucunda, ders planlarının hem işlenecek olan konu, süresi ve içerdiği 

etkinlikler yönünden yeterliliği göz önünde bulundurularak bazı eklemeler veya 

düzenlemeler yapılması uygun görülmüştür. Örneğin, 2 saatlik ders süresince 

işlenmesi düşünülen mitoz ve mayoz konusu, daha iyi öğrenmeyi sağlamak amacıyla 

zamana yayarak iki haftaya bölünüp toplam 4 ders saati içerisinde işlenmesine karar 

verilmiştir.  

2.8. Uygulamanın Yapılması  

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarında Genel Biyoloji laboratuvarı aynı 

öğretim elemanı tarafından yürütülmüştür. Uygulamaya başlamadan önce Genel 

Biyoloji laboratuvarından sorumlu öğretim elemanı ile araştırmacı bir araya gelerek 

ders işleyişi hakkında görüşülmüştür. Öğretim elemanı, uygulama sırasında yapması 

gereken veya dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirilmiştir. Konular, 

öğretmen adaylarının bulundukları bölüm ders müfredatı dikkate alınarak işlenmiştir. 

2.8.1. Deney 1 Grubuna Yapılan Uygulama 

Deney 1 grubunda yer alan 35 öğretmen adayı ikiye bölünmüş ve oluşan 

küçük gruplar art arda ders işlemiştir. Haftada 2 saat olmak üzere 20 hafta boyunca 

konu önce öğretim elemanı tarafından tahtada anlatılmış ve ardından konu ile ilgili 

preparatların öğretmen adayları tarafından mikroskopta incelenmesi sağlanmıştır. 

İncelemeler sırasında gördüklerini rapor defterlerine çizmeleri istenmiştir. Çizimler 

sonrasında öğretmen adaylarına dağıtılan çalışma yapraklarında (Ek 8) ilgili yerleri 

doldurmaları istenmiştir. Bir sonraki hafta tamamlanıp portfolyolarına konulmak 

üzere işlenmiş olan konu ile ilgili ödevler verilmiştir. Bu ödevler; mikroskopta 

görmüş olukları görüntüler ile ilgili çalışma yaprakları, bulmacalar, oyun hamuru 

veya kartonlarla yapılmış üç boyutlu modellerden oluşmaktadır. 
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2.8.2. Deney 2 Grubuna Yapılan Uygulama  

Deney 2 grubunda yer alan 32 öğretmen adayı ikiye bölünmüş, oluşan küçük 

gruplar art arda ders işlemiştir. Kolb Öğrenme Stilleri Envanterine göre öğrenme 

stillerinin belirlendiği Deney 2 grubu için Genel Biyoloji laboratuvarı konularının 

öğretiminde Kolb’un Öğrenme Döngüsü esas alınarak ders ve çalışma planları (Ek 9) 

araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.  

Konu ile ilgili preparatların öğretmen adayları tarafından mikroskopta 

incelenmesi sağlanmıştır. İncelemeler sırasında gördüklerini rapor defterlerine 

çizmeleri istenmiştir. Çizimler sonrasında öğretmen adaylarına dağıtılan çalışma 

yapraklarında (Ek 8) ilgili yerleri doldurmaları istenmiştir. Bir sonraki hafta 

tamamlanıp portfolyolarına konulmak üzere işlenmiş olan konu ile ilgili ödevler 

verilmiştir. Bu ödevler; mikroskopta görmüş olukları görüntüler ile ilgili çalışma 

yaprakları, bulmacalar, oyun hamuru veya kartonlarla yapılmış üç boyutlu 

modellerden oluşmaktadır.  

Her iki deney grubunun hazırladıkları ödevler portfolyo dosyalarına 

konulmuş ve belirlenen haftalarda bu çalışmaların irdelenmesi araştırmacı ve 

öğretmen adayı arasında ikili görüşmeler şeklinde gerçekleşmiştir. Değerlendirilmesi 

ise hem öğretmen adayı tarafından hem de araştırmacı tarafından yapılmıştır.  
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Şekil 4: Kolb’ün Öğrenme Stillerine Uygun Öğretim, Öğrenme ve Değerlendirme 
Aktiviteleri (Özdemir ve Kesten, 2012: 364). 

Yukarıdaki Şekil 4’te yer alan 4 farklı öğrenme stiline uygun olarak Tablo 

10’da belirtilen aktiviteler çerçevesinde tasarlanan etkinliklerle ders planı 

hazırlanmıştır. 

Tablo 10: Kolb’ün Öğrenme Biçimlerine Uygun Aktiviteler (Özdemir ve Kesten, 
2012). 

Somut Deneyim Yansıtıcı Gözlem 
Soyut 

Kavramsallaştırma 
Aktif Deneyim 

Örnek teoriler, sözel 
sunum 

 Sözel sunum Örnek teoriler, Sözel 
sunum 

Laboratuvar çalışması   Laboratuvar çalışması 
Okumalar   Metin okuma  
Arazi çalışması   Arazi çalışması 
  Proje çalışması Proje çalışması 
Simülasyonlar  Düşündürücü 

sorular  
Model oluşturma Örnek olaylar 

Gözlemler Beyin fırtınası  Model inceleme Ödevler  
Film, belgesel izleme Tartışma  Makaleler   
Problemi sunma Kısa notlar, 

kodlamalar 
Analojiler  

 Defter tutma   
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2.8.3. Kontrol Grubuna Yapılan Uygulama 

Genel Biyoloji laboratuvarında ders konuları, öğretmen adaylarının 

bulundukları bölüm ders müfredatı dikkate alınarak işlenmiştir. 33 öğretmen 

adayından oluşan kontrol grubu ikiye bölünmüş ve her grup ayrı zamanlarda ders 

işlemiştir. Uygulama konuları önce öğretim elemanı tarafından tahtada geleneksel 

olarak anlatılmış ve ardından konu ile ilgili preparatların öğrenciler tarafından 

mikroskopta incelenmesi sağlanmıştır. İncelemeler sırasında gördüklerini rapor 

defterlerine çizmeleri istenmiştir. 

2.9. Verilerin Analizi 

Araştırmada, veri analizi için kullanılan testlerden elde edilen öğrenci 

puanları araştırmanın verilerini oluşturmuştur. Toplanan veriler SPSS istatistik 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Testlerden elde edilen puanların yer aldığı 

gruplardaki normallik testi sonuçlarına göre, verilerin normal dağılım gösterip 

göstermeme durumu tespit edilmiş, normallik dağılımlarına uygun testler ile analizler 

yapılmıştır.  

İstatistiksel uygulamalar için normal dağılıma uygunluk önem taşımaktadır. 

Araştırma verilerinin normal dağılıma uyup uymadığını anlamak için öncelikle 

Shapiro-Wilk normalite testi yapılmıştır. Normallik testinin sonucunda gruplarının 

basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerleri de ayrıca incelenmiştir. 

Çarpıklık ve basıklık değeri (-2, +2) aralığında yer alan grupların normal dağılım 

gösterdiği kabul edilmiştir (George & Mallery, 2003: 98). 

One Way Anova, iki ya da ikiden daha fazla grubun ortalamalarını 

karşılaştırma yapmak adına yani, birden fazla bağımsız değişkenin aralarındaki 

etkileşimlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini irdelemek için kullanılır 

(Özdamar, 2011). Bu araştırmada One Way Anova, ABT ön test, Biyoloji Tutum 

Ölçeği son test ve Sınav Kaygısı ön test analizlerinde grupların ortalamalarını 

karşılaştırmak amacıyla uygulanmıştır. Anlamlı farklılığın görüldüğü gruplar 

arasında, bu farkın hangi gruplar arasında olduğunun tespiti için ise Scheffe testi 

kullanılmıştır. Scheffe, ortalamalar arasında çıkan farkın belirlenebilmesi diğer 

testlere göre daha zor ve en kullanışlı olan post-hoc yöntem çeşididir (Hayran ve 

Özdemir, 1996). Deney ve kontrol gruplarının ön teste göre düzeltilmiş son test 

puanları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için Ancova testi uygulanmıştır. 

Bu analizde deneysel işlemin bağımlı değişken üzerindeki etkisi incelenirken, 
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bağımlı değişkenle ilişkili olduğu düşünülen bir ya da daha çok değişken kontrol 

edilerek, ortalama puanların karşılaştırılması yapılmaktadır. Ancova için gerekli 

varsayımların karşılanmış olması sonucu analiz yapılmış, Ancova sonucuna göre 

farklılığın anlamlı olduğu durumlarda, farklılığın olduğu grupları belirlemek için ise 

Bonferroni Testi yapılmıştır. Bonferroni testi ikili gruplar için grup ortalamalarını 

karşılaştırmak için kullanılmıştır. 

One Way Anova’nın parametrik olmayan test olarak karşılığı Kruskal Wallis-

H yöntemidir (Sheskin, 2004). Araştırmamızda varyans analizinde normal dağılım 

olması ön şartını gerçekleştirmeyen Biyoloji Tutum Ölçeği ön test, Sınav Kaygısı 

Değerlendirme Ölçeği son test analizlerinde grupların ortalamalarını karşılaştırmak 

için bu yöntem kullanılmıştır. Ayrıca, Öğrenme Stilleri gruplarının N<30 olmasından 

dolayı da analizlerde bu yöntem seçilmiştir. 

Bir grubun iki bağımlı değişken olan ön test-son test ortalamalarına ait 

karşılaştırma ve aradaki farkın kurgulanmış güven düzeyinde anlamlılığının analiz 

edilmesinde ilişkili gruplar için t-testi kullanılır (Efe, Bek ve Şahin, 2000). 

Araştırmamızda hem ABT hem de Sınav Kaygısı Değerlendirme Ölçeği için her 

grubun ön test-son test ortalamalarının karşılaştırılması bu yöntemle analiz 

edilmiştir. Parametrik olmayan gruplar için alternatifi ise Wilcoxon İşaretli Sıralar 

testidir (Baykul, 1997). Biyoloji Tutum Ölçeği için her grubun ön test son test 

ortalamalarının karşılaştırılmasında ve öğretmen adaylarının Portfolyo 

Değerlendirme Formundan aldıkları puanlar ile akademik başarılarının 

karşılaştırılmasında Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır.  

Bağımsız olan iki örnek için ortalama farkının irdelenmesi ve fark varsa 

önemli olup olmadığının belirlenmesinde ilişkisiz gruplar için t-testi kullanılmaktadır  

(Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2010). Bu test parametrik olmayan test 

gruplarından Mann Whitney U testine karşılık gelmektedir (Gamgam ve 

Altunkaynak, 2013). Araştırmanın Sınav Kaygısı Değerlendirme Ölçeği için son test 

ortalamalarının ikili gruplar halinde kıyaslamalarında Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. 

Mevcut iki değişken için aralarındaki ilişki durumunun belirlenmesi ve 

ilişkinin görülmesi halinde yönünün açıklanabilmesi için korelasyon analizi 

kullanılmaktedır (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2010). Araştırmada, Portfolyo 

Değerlendirme Formu ile yapılan araştırmacı ve öğretmen adayının değerlendirmesi 

arasındaki doğrusal ilişki Spearman Brown Sıra Farkları testi ile belirlenmeye 
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çalışılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının Portfolyo Değerlendirme Formu ve 

ABT’den elde edilen verilerin korelasyonu için de bu yöntem kullanılmıştır. 

Bu araştırmanın nitel verileri için, nitel veri analizi çeşitlerinden betimsel 

analiz yapılmıştır. Betimsel analizde, elde edilen veriler orijinal hallerinin saklı 

kalması kaydıyla ister söylenen olsun, ister yazılan, isterse de toplanan dokümanların 

içerisinden doğrudan doğruya alıntı yapılır ve tanımlayıcı bir şekilde veriler ortaya 

konulur (Kümbetoğlu, 2005). 

2.9.1. Kolb Öğrenme Stilleri Envanterinin Analizi 

Envanterden alınabilecek puanlar 12-48 arasında değişmektedir.  

Seçenek 1: Somut Yaşantı (SY),  

Seçenek 2: Yansıtıcı Gözlem (YG),  

Seçenek 3: Soyut Kavramsallaştırma (SK), 

Seçenek 4: Aktif Yaşantı (AY)’dır.  

Öğretmen adaylarının envanterdeki öğrenme stillerini temsil eden bu 4 

kategoriden aldıkları puanlar belirlendikten sonra SK-SY, AY-YG farkları 

hesaplanarak birleştirilmiş puanlar elde edilir.  Bu farklardan alınan puanlar -36 ile 

+36 arasında değişmektedir. SK-SY’den ortaya çıkan puan pozitif ise öğrenme 

olayının soyut bir şekilde, çıkan puan negatif ise öğrenme olayının somut bir şekilde 

gerçekleşeceği hakkında bir bilgi verir. Diğer taraftan, AY-YG’den hesaplanan puan 

pozitif ise öğrenme aktif, puan negatif ise öğrenme yansıtıcı bir şekilde oluşacağını 

gösterir. Birleştirilmiş puanların elde edilmesiyle Şekil 5’deki diyagramda iki puanın 

kesiştiği alan öğretmen adayının öğrenme stilini göstermektedir (Aşkar ve 

Akkoyunlu, 1993). Bu şekilde Deney 1, Deney 2 ve Kontrol grubunda yer elan 

öğretmen adaylarının öğrenme stilleri belirlenmiştir.  
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Şekil 5: Kolb Öğrenme Stili Modeline Göre Öğrenme Stilleri 
Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri Şekil 5’e göre belirlendikten sonra 

akademik başarıları ile karşılaştırmanın yapıldığı analiz için Kruskal Wallis-H testi 

kullanılmıştır.   

2.9.2. Akademik Başarı Testinin Analizi 

ABT’deki sorulara verilen doğru cevaplar 1, yanlış ve boş cevaplar 0 ile 

puanlanmıştır. Bu şekilde öğretmen adaylarının ön test ve son testten aldıkları 

puanlar hesaplandıktan sonra SPSS ile analiz edilmiştir. Bu testten alınabilecek en 

düşük puan 0, en yüksek puan 99’dur. 

Öğretmen adaylarının ABT ön testten aldıkları puanların analizinde One Way 

Anova testi kullanılırken, son testten aldıkları puanların analizinde Ancova testi 

kullanılmıştır. Her grubun ön test ve son testten aldıkları puanların analizi için ilişkili 

gruplar t testi kullanılmıştır. Deney grupları ile kontrol grubu arasında ABT Ayrıca 

öğretmen adaylarının ABT ön testten aldıkları puanlar ile öğrenme stillerinin 

karşılaştırılmasında Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır.  
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2.9.3. Biyoloji Dersi Tutum Ölçeğinin Analizi 

5’li likert yapıda olan ölçeğin maddeleri “Kesinlikle katılıyorum”, 

“Katılıyorum”, Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” şeklinde 

düzenlenmiştir. Ölçekteki olumlu maddeler; “Kesinlikle katılıyorum” ifadesinden 

başlamak üzere sırasıyla 5, 4, 3, 2, 1; olumsuz maddeler ise 1, 2, 3, 4, 5 (ters 

kodlama) şeklinde puanlanmıştır. Bu şekilde grupların Biyoloji Tutum Ölçeği ön test 

ve son testten aldıkları puanlar hesaplanarak SPSS programıyla analiz edilmiştir.  

Bir öğretmen adayının ölçekten alabileceği en düşük puan 36, en yüksek puan 

ise 180’dir. Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği analizlerinde normal dağılım göstermeyen 

ön test verilerinin analizi için Kruskal Wallis-H testi kullanılırken, normal dağılım 

gösteren son test verileri için One Way Anova testi kullanılmıştır. Öğretmen 

adaylarının ön test ve son testten aldıkları puanların karşılaştırılmasında ise 

Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. 

2.9.4. Sınav Kaygısı Değerlendirme Ölçeğinin Analizi 

5’li likert yapıda bulunan ölçeğin maddeleri “Hiçbir zaman”, “Ender olarak”, 

“Bazen”, “Çoğu zaman” ve “Her zaman” şeklinde düzenlenmiştir. Ölçekte kaygının 

yüksek olduğunu ifade eden maddeler “Hiçbir zaman” ifadesinden başlamak üzere 

sırasıyla 5, 4, 3, 2, 1; kaygının düşük olduğu ifade eden maddeler ise 1, 2, 3, 4, 5 

(ters kodlama) şeklinde puanlanmıştır. Bu şekilde Deney 1, Deney 2 ve Kontrol 

grubunun ön test ve son testten aldıkları puanlar hesaplanarak SPSS programıyla 

analiz edilmiştir. 

Bir öğretmen adayının ölçekten alabileceği en düşük puan 34, en yüksek puan 

ise 170’dir. Sınav Kaygısı Değerlendirme Ölçeğinden elde edilen puanlardan normal 

dağılım gösteren ön test verilerinin analizi için One Way Anova kullanılırken, 

normal dağılım göstermeyen son test verileri için Kruskal Wallis-H testi 

kullanılmıştır. Aralarında anlamlı farkın görüldüğü parametrik olmayan grupların 

analizi için anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesinde ise 

Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının ön test son test 

sınav kaygılarının karşılaştırılmasında ise ilişkili gruplar t testi kullanılmıştır. 

2.9.5. Portfolyo Değerlendirme Formunun Analizi 

5’li likert yapıda olan form maddeleri “Hiç yeterli değil”, “Yeterli değil”, 

“Orta derecede yeterli”, “Yeterli” ve “Çok yeterli” şeklinde düzenlenmiştir. 
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Formdaki maddeler “Hiç yeterli değil” ifadesinden başlamak üzere sırasıyla 1, 2, 3, 4 

ve 5 şeklinde puanlanarak öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirmeleri ve 

araştırmacı tarafından değerlendirmeleri sonucundaki toplam puanları 

hesaplanmıştır. Öğretmen adayları ve araştırmacının puanlamaları arasındaki ilişkiye 

birinci dönem ve ikinci dönem sonunda ayrı ayrı bakılarak SPSS analizi yapılmıştır. 

Bir öğretmen adayının formdan alabileceği en düşük puan 21, en yüksek puan 

ise 105’tir.  Deney grubunda yer alan öğretmen adaylarının portfolyolarındaki 

çalışmaları hem araştırmacı değerlendirmiş hem de öğretmen adaylarının kendi 

kendilerini değerlendirmesi sağlanmıştır. 

Portfolyo Değerlendirme Formu ile yapılan araştırmacı ve öğretmen adayının 

değerlendirmesi arasındaki doğrusal ilişki Spearman Brown Sıra Farkları testi ile 

belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının Portfolyo Değerlendirme 

Formu ve ABT’den elde edilen verilerin korelasyonu için de bu yöntem 

kullanılmıştır. 

Yapılan korelasyon analizlerinde korelasyon katsayısının 0.30’dan küçük 

olduğu durumlarda iki değişken arasında düşük düzeyde ilişki, 0.30-0.70 arasında 

olduğu durumlarda orta düzeyde ilişki ve 0.70-1.00 arasında olduğu durumlarda ise 

yüksek düzeyde ilişki olduğu kabul edilerek yorumlar yapılmıştır (Büyüköztürk, 

Çokluk ve Köklü, 2010).   

2.9.6. Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formunun Analizi  

Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formunun maddeleri “Evet” ve “Hayır” 

şeklinde düzenlenmiştir. Forma verilen “Evet” yanıtı 1 ve “Hayır” yanıtı ise 0 

şeklinde puanlanarak öğretmen adaylarının toplam puanları hesaplandıktan sonra 

derecelendirilerek değerlendirilmiştir. Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formunun 

değerlendirilmesinde kullanılan puan aralıkları ve kategoriler Tablo 11’de 

verilmiştir. 

Tablo 11: Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formunun Değerlendirmesinde 
Kullanılan Puan Aralıkları ve Kategoriler 

Puan Aralığı Kategoriler 
14-15 Çok etkin 
10-13 Etkin 
6-9 Orta düzey etkin 
0-5 Etkin değil 
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Portfolyoya yönelik görüşler, formdan alınan puan 14-15 arasında ise “Çok 

etkin”, 10-13 arasında ise “Etkin”, 6-9 arasında ise “Orta düzey etkin” ve 0-5 

arasında ise “Etkin değil”  şeklinde yorumlanır. Gruplardaki öğretmen adaylarının 

portfolyo sürecine ilişkin görüşleri bu kategorilere göre değerlendirilerek öğretmen 

adaylarının formdaki maddelere verdikleri cevapların dağılımlarına yer verilmiştir. 

Formun analizinde frekans ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. 

Forma ek olarak Deney 1 ve Deney 2 grubu öğretmen adaylarına yöneltilen 

açık uçlu 4 sorunun cevaplanmasıyla elde edilen verilerden her bir sorunun analizi 

için betimsel analiz uygulanmıştır. Önce veriler incelenmiş, sonra her bir soruya 

verilen cevaplar için ayrı ayrı temalar oluşturulmuş ardından ise bu temaların 

kullanılma sıklığı işaretlenerek sayısal verilere dönüştürülmesi sağlanmıştır. Böylece 

sorular için belirtilen görüşlerin ortak temaları tablolaştırılmıştır. Aynı zamanda bazı 

öğretmen adaylarının görüşlerine direkt kullanmak kaydıyla yer verilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada kullanılan ölçme araçlarına yönelik yapılan analizler 

sonucu elde edilen bulgular alt problemlerle bağlantılı olarak sıralanmıştır.  

3.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol grubundaki öğretmen adaylarının Kolb 

Öğrenme Stilleri Envanterine göre ön test ve son testteki öğrenme stillerinin 

dağılımları Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12: Öğretmen Adaylarının Ön Test ve Son Testteki Öğrenme Stilleri 
Dağılımları  

 Gruplar Deney 1 Deney 2 Kontrol Toplam  
Test  Stiller f % f % f % f % 

Ön 
Test 

Ayrıştıran 17 48.6 9 28.1 13 39.4 39 39.0 
Değiştiren 1 2.9 6 18.8 7 21.2 14 14.0 
Özümseyen 15 42.9 13 40.6 11 33.3 39 39.0 
Yerleştiren 2 5.7 4 12.5 2 6.1 8 8.0 
Toplam  35 100.0 32 100.0 33 100.0 100 100.0 

Son 
Test 

Ayrıştıran 17 48.6 10 31.3 14 42.4 41 41.0 
Değiştiren 2 5.7 7 21.9 9 27.3 18 18.0 
Özümseyen 15 42.9 13 40.6 9 27.3 37 37.0 
Yerleştiren 1 2.9 2 6.3 1 3.0 4 4.0 
Toplam  35 100.0 32 100.0 33 100 100 100.0 

Ön testte Deney 1 grubundaki öğretmen adaylarının % 48.6’sı ayrıştıran, % 

2.9’u değiştiren, % 42.9’u özümseyen, % 5.7’si yerleştiren öğrenme stiline sahiptir. 

Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının % 28.1’i ayrıştıran, % 18.8’i değiştiren, % 

40.6’sı özümseyen, % 12.5’i yerleştiren öğrenme stiline sahiptir. Kontrol grubundaki 

öğretmen adaylarının ise % 39.4’ü ayrıştıran, % 21.2’si değiştiren, % 33.3’ü 

özümseyen, % 6.1’i yerleştiren öğrenme stiline sahiptir.  

Son testte ise Deney 1 grubundaki öğretmen adaylarının % 48.6’sı ayrıştıran, 

% 5.7’si değiştiren, % 42.9’u özümseyen, % 2.9’u yerleştiren öğrenme stiline 

sahiptir. Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının % 31.3’ü ayrıştıran, % 21.9’u 

değiştiren, % 40.6’sı özümseyen, % 6.3’ü yerleştiren öğrenme stiline sahiptir. 
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Kontrol grubundaki öğretmen adaylarının ise % 42.4’ü ayrıştıran, % 27.3’ü 

değiştiren, % 27’3’ü özümseyen, % 3.0’ı yerleştiren öğrenme stiline sahiptir.  

Tablo 13: Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı Testi Puanlarının Öğrenme 
Stillerine Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Gruplar N Sıra Ortalaması Sd X2 p 
Ayrıştıran 39 46.01 

3 5.184 .159 Değiştiren 14 54.68 
Özümseyen 39 49.35 
Yerleştiren 8 70.69    

Öğretmen adaylarının ABT ön test puanları ile öğrenme stilleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir [X2= (3) = 

5.184, p > .05]. Ayrıştıran öğrenme stiline sahip olan öğretmen adaylarının sıra 

ortalaması 46.01; değiştiren öğrenme stiline sahip öğretmen adaylarının 54.68; 

özümseyen öğrenme stiline sahip öğretmen adaylarının 49.35; yerleştiren öğrenme 

stiline sahip öğretmen adaylarının ise 70.69’dur.  

3.2. İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular  

Genel Biyoloji Laboratuvarı dersindeki deney grupları ile kontrol grubunda 

yer alan öğretmen adaylarının akademik başarıları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık durumunun ortaya konulması için gerekli analizler yapılmış ve 

aşağıda yer alan Tablo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22’de gösterilmiştir. 

ABT ön test ve son testine yönelik elde edilen tanımlayıcı istatistik bilgileri 

Tablo 12’de verilmiştir.  

Tablo 14: Akademik Başarı Testi Tanımlayıcı İstatistik Bilgileri 

Testler Grup N 
Aritmetik 
Ortalama 

En Düşük 
Puan 

En Yüksek 
Puan 

Ön Test 
Deney 1 35 30.00 21 38 
Deney 2 32 28.75 21 37 
Kontrol 33 28.91 18 41 

Son Test 
Deney 1 35 75.46 56 92 
Deney 2 32 74.38 58 93 
Kontrol 33 54.58 33 83 

N: Öğrenci sayısı. 

ABT ön testinden alınan en düşük puan Deney 1 ve Deney 2 grubunda 21, 

kontrol grubunda ise 18 iken, en yüksek puan Deney 1 grubunda 38, Deney 2 

grubunda 37 ve kontrol grubunda 41’dir.  
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Son testte ise alınan en düşük puan Deney 1 grubunda 56, Deney 2 grubunda 

58, kontrol grubunda ise 33 iken, en yüksek puan Deney 1 grubunda 92, Deney 2 

grubunda 93 ve kontrol grubunda 83 olduğu tespit edilmiştir.  

Ön testte Deney 1 grubunun aritmetik ortalaması 30.00 iken son testte 

75.46’ya yükselmiştir. Deney 2 grubunun aritmetik ortalaması ön testte 28.75 iken 

son teste ise 74.38’e yükselmiştir. Bu durum kontrol grubunda 28.91’den 54.58’e 

yükselme şeklinde kendini göstermiştir.  

Öğretmen adaylarının ABT ön test ve son testten elde edilen verilerin doru 

analizi için öncelikle normal dağılıma uyup uymadıklarına bakılmıştır. Normallik 

testinin üç aşamada gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir (Hair, Anderson, Tatham 

& Black, 1995). Bu araştırmada da ilk aşama için veriler şekilsel olarak incelenmiş, 

ikinci aşama için verilerin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerine 

bakılmış, üçüncü ve son aşama için ise verilere Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. 

Grupların ABT’nin ön test ve son testindeki Shapiro-Wilk testi değerleri Tablo 15’te 

verilmiştir.  

Tablo 15: Gruplara Yönelik Akademik Başarı Testi Shapiro-Wilk Sonuçları 
Test Gruplar Skewness Kurtosis Shapiro-Wilk 

p 
Ön 
Test 

Deney 1 .306 -.479 .118 
Deney 2 .090 -.805 .298 
Kontrol -.050 -.193 .788 

Son 
Test 

Deney 1 .099 .830 .595 
Deney 2 -.038 -.484 .756 
Kontrol .102 -.122 .841 

*: p < .05 

Tablo 15’e göre verilerin çarpıklık (skewness)  değerleri -1 ile +1 arasında ve 

basıklık (kurtosis) değerleri -2 ile +2 arasında değiştiği görülmektedir ve grupların ön 

test son test puanlarına ait skewness ve kurtosis değerlerine bakıldığında verilerin 

normal dağıldığı söylenebilmektedir (Huck, 2012). Normallik testinin son 

aşamasında Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Bu testte, örnek verilerin dağılımı ile 

teorik dağılım arasındaki uyuşum derecesi incelenmiştir. Deney 1, Deney 2 ve 

Kontrol gruplarının ABT ön test ve son testindeki Shapiro-Wilk değerlerinin yüksek 

anlamlılığa (p > .05) sahip olduğu görülmektedir ve bu sonuca göre grupların normal 

dağılım gösterdiği söylenebilmektedir. Bu nedenle ABT’deki gruplara yönelik 

analizler parametrik testler kullanılarak yapılmıştır. 



98 

 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının ABT ön 

test puanlarının bulundukları gruplara yönelik olarak yapılan One Way Anova Testi 

sonuçları Tablo 16’da verilmiştir.  

Tablo 16: Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı Testi Ön Test Puanlarının 
Bulundukları Gruplara Göre One Way Anova Testi Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Gruplar arası 31.513 2 15.756 
0.711 .494 Grup içi 2150.727 97 22.173 

Toplam  2182.240 99  
*: p < .05 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının ABT ön 

testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı tespit edilmiştir [F= 0.711, p ˃ .05]. Bu durum uygulama öncesi 

akademik başarıları birbirine yakın olan gruplar arasında karşılaştırma yapmanın 

uygun olduğunu göstermektedir.  

Öğretmen adaylarının ABT son test puanları arasındaki farklılığın 

belirlenebilmesi için Ancova istatistiksel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu aşamada 

ilk önce analizin varsayımları test edilmiştir. Bu varsayımlar; bağımlı değişken ile 

ortak değişkenin tüm gruplarda doğrusal ilişkisinin olması, regresyon eğimlerinin 

eşitliği ve grup puanlarının dağılımının normal, varyanslarının ise eşit olmasıdır 

(Büyüköztürk, 2002). Tablo 15’e göre grupların normal dağılım gösterdiği 

görülmektedir. Grupların uygulama sürecinde karşılaşılan güçlüklerde son test 

bağımlı değişkenin yordanmasına ilişkin regresyon doğrularının eğilimlerinin eşit 

olup olmadığını test etmek için ön test grup ortak etkisinin anlamlı olup olmadığı 

kontrol edilmiş ve anlamsız olduğu tespit edilmiştir (F(1-98) = 2.630; p= 0.108, p> 05). 

Diğer yandan varyansların eşitliği varsayımı için Levene F testi yapılmış ve 

varyansların eşit olduğu sonucuna varılmıştır (F(2-97) =2.516; p= 0.086; p>0.05). 

Kovaryans analizinin tüm varsayımlarının karşılanmış olmasıyla, deney ve kontrol 

gruplarının ön teste göre düzeltilmiş son test puanları arasındaki farkın anlamlılığını 

test etmek için Ancova testi uygulanmıştır.  

Öğretmen adaylarının uygulama öncesi ABT’den elde edilen sonuçlar Tablo 

14’te verilmiştir. Ön test için grupların ortalamalarının birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Tablo 17’de Ancova testine ilişkin betimsel istatistikler verilmiştir. 
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Tablo 17: Akademik Başarı Son Test Puanlarının Gruplara Göre Betimsel 
İstatistikleri 

Tablo 17’ye göre, fen bilgisi öğretmenliği programına devam eden öğretmen 

adaylarının uygulama öncesinde, ABT’den almış oldukları puanların aritmetik 

ortalamaları Deney 1 grubu için 30.00, Deney 2 grubu için 28.75 ve Kontrol grubu 

için 28.91’dir. Uygulama sonrasında öğretmen adaylarının puanları ortalamaları 

Deney 1 grubu için 75.46, Deney 2 grubu için 74.38 ve Kontrol grubu için 54.58’dir. 

Grupların ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları ortalaması ise Deney 1 

grubu için 75.19, Deney 2 grubu için 74.55 ve Kontrol grubu için 54.69’dur. 

 ABT için deney ve kontrol gruplarının ön teste göre düzeltilmiş son test 

puanları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için Ancova testi sonuçları Tablo 

18’de yer almaktadır.  

Tablo 18: Akademik Başarı Ön Teste Göre Düzeltilmiş Son Test Puanlarının 
Gruplara Göre Ancova Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Son test  
Varyansın 
Kaynağı Kareler 

Toplamı Sd 
Kareler 

Ortalaması F 
Anlamlılık 

Düzeyi 
p 

Etki 
büyüklüğü 
(Eta kare) 

Model 9460.115 3 3153.372 36.129 .000 .530 

Ön test 271.201 1 271.201 3.107 .081 .031 

Grup 8993.843 2 4496.922 51.522 .000* .518 

Hata 8379.045 96 87.282    

Toplam 17839.160 100     
*: p < .05 

Tablo 18’e bakıldığında, deney ve kontrol gruplarının düzeltilmiş son test 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olduğu (F(2,96) =51.522; p=.000, p< 

0.05) görülmektedir. Buna bağlı olarak grupların düzeltilmiş son test puanları 

arasında yapılan Bonferroni testi sonuçlarına göre son test puan ortalamalarının 

Deney 1 grubu (X̅ =75.19), Deney 2 grubu (X̅= 74.55) ve Kontrol grubu (X̅ =54.69) 

arasında deney grupları lehine anlamlı bir fark bulunmaktadır.  

Kovaryans analizine göre elde edilen anlamlı farklılığın hangi grup ya da 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacı ile Bonferroni Testi yapılmıştır. 

Gruplar N 
Ön test 

Ortalama 
Son Test 
Ortalama 

Düzeltilmiş Son Test 
Ortalama 

Deney 1 35 30.00 75.46 75.19 

Deney 2 32 28.75 74.38 74.55 

Kontrol 33 28.91 54.58 54.69 
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Bonferroni testi ikili gruplar için grup ortalamalarını karşılaştırmak için 

kullanılmıştır. Bonferroni testi sonuçları Tablo 19’da yer almaktadır.  

Tablo 19: Akademik Başarı Testine İlişkin Bonferroni Analizine Dayalı 
Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Gruplar  
I Grup J Grup Anlamlılık Farkı (I-J) 

Deney 1 Deney 2 .638 
Kontrol 20.494* 

Deney 2 Deney 1 -.638 
Kontrol 19.856* 

Tablo 19’da Bonferroni testi sonucuna göre Deney 1 grubu ile Kontrol ve 

Deney 2 grubu ile Kontrol grupları arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu, Deney 

1 ve Deney 2 grupları arasında ise anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Tablo 

15’e göre grupların ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları ortalaması 

Deney 1 grubu için 75.19, Deney 2 grubu için 74.55 ve Kontrol grubu için 54.69’dur. 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının ABT ön 

test-son test puanlarına yönelik olarak ayrı ayrı yapılan İlişkili Gruplar Testi 

sonuçları sırasıyla Tablo 20, Tablo 21 ve Tablo 22’de verilmiştir. 

Tablo 20: Deney 1 Grubundaki Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı Testindeki 
Ön Test -Son Test Puanlarına Yönelik İlişkili Gruplar t Testi Sonuçları 

Test N �̅� S Sd t p 
Ön Test 35 30.00 4.12 

34 -32.412 .000* 
Son Test 35 75.46 7.45 

*: p < .05. 

Deney 1 grubundaki öğretmen adaylarının ABT ön test-son test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir [t(34)= -

32.412, p < .05]. Gruptaki öğretmen adaylarının son testteki aritmetik ortalamalarının 

(X̅ = 75.46) ön testteki aritmetik ortalamalarından (X̅ = 30.00) daha yüksek olması 

anlamlı farklılığın son test lehine olduğunu göstermektedir.   

Tablo 21: Deney 2 Grubundaki Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı Testindeki 
Ön Test-Son Test Puanlarına Yönelik İlişkili Gruplar t Testi Sonuçları 

Test N �̅� S Sd t p 
Ön Test 32 28.75 4.68 

31 -24.127 .000* 
Son Test 32 74.38 8.99 

*: p < .05. 

Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının ABT ön test-son test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir [t(31)= -
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24.127, p < .05]. Gruptaki öğretmen adaylarının son testteki aritmetik ortalamalarının 

(X̅ = 74.38) ön testteki aritmetik ortalamalarından (X̅ = 28.75) daha yüksek olması 

anlamlı farklılığın son test lehine olduğunu göstermektedir.   

Tablo 22: Kontrol Grubundaki Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı Testindeki 
Ön Test-Son Test Puanlarına Yönelik İlişkili Gruplar t Testi Sonuçları 

Test N �̅� S Sd t p 
Ön Test 33 28.91 5.29 

32 -14.335 .000* 
Son Test 33 54.58 11.54 

*: p < .05. 

Kontrol grubundaki öğretmen adaylarının ABT ön test-son test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir [t(32)= -

14.335, p < .05]. Gruptaki öğretmen adaylarının son testteki aritmetik ortalamalarının 

(X̅ = 54.58) ön testteki aritmetik ortalamalarından (X̅ = 28.91) daha yüksek olması 

anlamlı farklılığın son test lehine olduğunu göstermektedir.   

3.3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği ön test ve son testine yönelik elde edilen 

tanımlayıcı istatistik bilgileri Tablo 23’te verilmiştir.  

Tablo 23: Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği Tanımlayıcı İstatistik Bilgileri 
Testler Grup N Ortalama En Düşük Puan En Yüksek Puan 

Ön Test 
Deney 1 35 130.26 49 164 

Deney 2 32 133.18 60 163 
Kontrol 33 131.37 78 158 

Son Test 
Deney 1 35 151.51 128 173 
Deney 2 32 151.73 129 176 

Kontrol 33 143.52 120 167 
N: Öğrenci sayısı. 

Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği ön testinden alınan en düşük puan Deney 1 

grubunda 49, Deney 2 grubunda 60, Kontrol grubunda ise 78 iken, en yüksek puan 

Deney 1 grubunda 164, Deney 2 grubunda 163 ve Kontrol grubunda 158’tir.  

Son testte ise alınan en düşük puan Deney 1 grubunda 128, Deney 2 grubunda 

129, Kontrol grubunda ise 120 iken, en yüksek puan Deney 1 grubunda 173, Deney 2 

grubunda 176 ve Kontrol grubunda 167 olduğu tespit edilmiştir.  

Ön testte Deney 1 grubunun aritmetik ortalaması 130.26 iken son testte 

151.51’e yükselmiştir. Deney 2 grubunun aritmetik ortalaması ön testte 133.18 iken 
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son teste ise 151.73’e yükselmiştir. Bu durum Kontrol grubunda 131.37’den 

143.52’ye yükselme şeklinde kendini göstermiştir.  

Öğretmen adaylarının biyoloji dersi tutum ölçeği analizi için öncelikle normal 

dağılıma uyup uymadıklarına bakılmıştır. İlk aşama için veriler şekilsel olarak 

incelenmiş, ikinci aşama için verilerin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) 

değerlerine bakılmış, üçüncü ve son aşama için ise verilere Shapiro-Wilk testi 

uygulanmıştır. Grupların Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği ön test ve son testindeki 

Shapiro-Wilk testi değerleri Tablo 24’te verilmiştir.  

Tablo 24: Gruplara Yönelik Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği Shapiro-Wilk Sonuçları 
 Gruplar Skewness Kurtosis Shapiro-Wilk 

p 
Ön Test Deney 1 -1.663 3.870 .000* 

Deney 2 -1.865 3,659 .000* 

Kontrol -1.019 1.422 .037* 

Son Test Deney 1 .021 -1.252 .073 

Deney 2 .463 -.851 .065 

Kontrol .064 -.758 .363 
*: p < .05 

Gruplarının son testteki Shapiro-Wilk değerlerinin tamamı normal dağılım 

göstermekte iken (p ˃ .05), grupların ön testteki Shapiro-Wilk değeri normal dağılım 

göstermemektedir (p < .05). Bu nedenle Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği ön test 

verilerinin bulunduğu analizler parametrik olmayan testler ile son test verilerinin 

bulunduğu analizler ise parametrik testler ile analiz edilmiştir. 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının Biyoloji 

Dersi Tutum Ölçeği ön test puanlarının bulundukları gruplara yönelik olarak yapılan 

Kruskal Wallis-H testi sonuçları Tablo 25’te verilmiştir.  

Tablo 25: Öğretmen Adaylarının Biyoloji Dersine Yönelik Ön Test Tutum 
Puanlarının Bulundukları Gruplara Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Gruplar N Sıra Ortalaması Sd X2 p 
Deney 1 35 48.20 

2 1.480 .477 Deney 2 32 55.64 
Kontrol 33 47.95 

*: p < .05 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının Biyoloji 

Tutum Ölçeği ön testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir  [X2= (2) = 1.480, p > .05]. Bu durum 
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uygulama öncesi Biyoloji dersine yönelik tutumları birbirine yakın olan gruplar 

arasında karşılaştırma yapmanın uygun olduğunu göstermektedir.   

Gruplarındaki öğretmen adaylarının Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği ön test-son 

test puanlarına yönelik olarak ayrı ayrı yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar testi 

sonuçları sırasıyla Tablo 26, Tablo 27 ve Tablo 28’de verilmiştir. 

Tablo 26: Deney 1 Grubundaki Öğretmen Adaylarının Biyoloji Dersi Tutum 
Ölçeğindeki Ön Test-Son Test Puanlarına Yönelik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

Sonuçları 
Son test – Ön test N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z  p 

Negatif sıra 4 10.25 41.00 

-4.489 .000* Pozitif sıra 31 19.00 589.00 

Eşit 0   
*: p < .05 

Deney 1 grubundaki öğretmen adaylarının Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği ön 

test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu 

tespit edilmiştir [z = -4.489, p < .05]. Gruptaki öğretmen adaylarının pozitif sıra 

ortalamalarının (19.00) negatif sıra ortalamalarından (10.25) daha yüksek olması 

anlamlı farklılığın son test lehine olduğunu göstermektedir.   

Tablo 27: Deney 2 Grubundaki Öğretmen Adaylarının Biyoloji Dersi Tutum 
Ölçeğindeki Ön Test-Son Test Puanlarına Yönelik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

Sonuçları 
Son test – Ön Test N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z  p 

Negatif sıra 7 10.71 75.00 

-3.391 .001* Pozitif sıra 24 17.54 421.00 

Eşit 1   
*: p < .05 

Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği ön 

test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu 

tespit edilmiştir [z = -3.391, p < .05]. Gruptaki öğretmen adaylarının pozitif sıra 

ortalamalarının (17.54) negatif sıra ortalamalarından (10.71) daha yüksek olması 

anlamlı farklılığın son test lehine olduğunu göstermektedir.   

Tablo 28: Kontrol Grubundaki Öğretmen Adaylarının Biyoloji Dersi Tutum 
Ölçeğindeki Ön Test-Son Test Puanlarına Yönelik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

Sonuçları 
Son test – Ön Test N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z  p 

Negatif sıra 8 11.88 95.00 

-3.316 .001* Pozitif sıra 25 18.64 466.00 

Eşit 0   
*: p < .05 
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Kontrol grubundaki öğretmen adaylarının Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği ön 

test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu 

tespit edilmiştir [z = -3.316, p < .05]. Gruptaki öğretmen adaylarının pozitif sıra 

ortalamalarının (18.64) negatif sıra ortalamalarından (11.88) daha yüksek olması 

anlamlı farklılığın son test lehine olduğunu göstermektedir.   

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının Biyoloji 

Dersi Tutum Ölçeği son test puanlarının bulundukları gruplara yönelik olarak yapılan 

One Way Anova Testi sonuçları Tablo 29’da verilmiştir.  

Tablo 29: Öğretmen Adaylarının Biyoloji Dersine Yönelik Son Test Tutum 
Puanlarının Bulundukları Gruplara Göre One Way Anova Testi Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Gruplar arası 1449.753 2 724.876 
4.176 .018* Grup içi 16836.868 97 173.576 

Toplam  18286.621 99  
*: p < .05. 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının Biyoloji 

Dersi Tutum Ölçeği son testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir [F= 4.176, p < .05].  

Gruplar arasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek 

amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçları Tablo 30’da verilmiştir. 

Tablo 30: Öğretmen Adaylarının Biyoloji Dersine Yönelik Son Test Tutum 
Puanlarının Bulundukları Gruplara Göre Farklılıklarının Scheffe Testi Sonuçları 

Gruplar Ortalama Fark p 
Deney 1 Deney 2 -.21880 .998 
Deney 2 Kontrol 8.20959 .047* 
Kontrol Deney 1 -7.99079 .048* 

*: p < .05 

Deney 1 ile Deney 2 grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmazken (p > .05) Deney 2 ile Kontrol grubu (p < .05) ve Kontrol ile Deney 1 

grubu (p < .05) arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Deney 2 ve 

Kontrol grubu arasındaki ortalama farkın pozitif çıkması anlamlı farklılığın Deney 2 

lehine, Kontrol ile Deney 1 grubu arasındaki ortalama farkın ise negatif çıkması 

anlamlı farklılığın Deney 1 lehine olduğunu göstermektedir.    

3.4. Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Sınav Kaygı Ölçeği ön test ve son testine yönelik elde edilen tanımlayıcı 

istatistik bilgileri Tablo 31’de verilmiştir.  
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Tablo 31: Sınav Kaygı Ölçeği Tanımlayıcı İstatistik Bilgileri 
Testler Grup N Ortalama En Düşük Puan En Yüksek Puan 

Ön Test 
Deney 1 35 107.49 80 145 

Deney 2 32 109.81 82 141 
Kontrol 33 108.91 85 147 

Son Test 
Deney 1 35 90.63 64 115 
Deney 2 32 88.10 42 117 

Kontrol 33 105.18 80 147 
N: Öğrenci sayısı. 

Sınav Kaygı Ölçeği ön testinden alınan en düşük puan Deney 1 grubunda 80, 

Deney 2 grubunda 82, Kontrol grubunda ise 85 iken, en yüksek puan Deney 1 

grubunda 145, Deney 2 grubunda 141 ve Kontrol grubunda 147’dir.  

Son testte ise alınan en düşük puan Deney 1 grubunda 64, Deney 2 grubunda 

42, Kontrol grubunda ise 80 iken, en yüksek puan Deney 1 grubunda 115, Deney 2 

grubunda 117 ve Kontrol grubunda 147 olduğu tespit edilmiştir.  

Ön testte Deney 1 grubunun aritmetik ortalaması 107.49 iken son testte 

90.63’e düşmüştür. Deney 2 grubunun aritmetik ortalaması ön testte 109.81 iken son 

teste ise 88.10’a düşmüştür. Bu durum Kontrol grubunda 109.91’den 105.18’e düşme 

şeklinde kendini göstermiştir.  

Grupların Sınav Kaygı Ölçeğinin ön test ve son testindeki Shapiro-Wilk 

değerleri Tablo 32’de verilmiştir.  

Tablo 32: Sınav Kaygı Ölçeği Shapiro-Wilk Sonuçları 
Testler  Gruplar Skewness Kurtosis Shapiro-Wilk 

p 

Ön Test Deney 1 .384 -.915 .159 

Deney 2 .124 -.969 .265 

Kontrol .403 -.198 .440 

Son Test Deney 1 .037 -.410 .486 

Deney 2 -.477 1.075 .245 

Kontrol .942 -.486 .000* 
*: p < .05. 

Tablo 30’a göre verilerin çarpıklık (skewness)  değerleri -1 ile +1 arasında ve 

basıklık (kurtosis) değerleri -2 ile +2 arasında değiştiği görülmektedir. Grupların 

Sınav Kaygı Ölçeği ön test Shapiro-Wilk değerlerinin tamamı ve ayrıca Deney 1 ve 

Deney 2 gruplarının son test için Shapiro-Wilk değerleri normal dağılım göstermekte 

iken (p ˃ .05), Kontrol grubunun son testteki Shapiro-Wilk değeri normal dağılım 

göstermemektedir (p < .05). Bu nedenle Sınav Kaygı Ölçeğindeki Kontrol grubu son 
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testinin bulunduğu analizler parametrik olmayan testler, bu grubun yer almadığı 

analizler ise parametrik testler kullanılarak yapılmıştır. 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının Sınav 

Kaygı Ölçeği ön test puanlarının bulundukları gruplara yönelik olarak yapılan One 

Way Anova Testi sonuçları Tablo 33’te verilmiştir.  

Tablo 33: Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Ölçeği Ön Test Puanlarının 
Bulundukları Gruplara Göre One Way Anova Testi Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Gruplar arası 92.655 2 46.327 
0.168 .845 Grup içi 26670.345 97 274.952 

Toplam  26763.000 99  
 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının Sınav 

Kaygı Ölçeği ön testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir [F= 0.168, p ˃ .05]. Bu durum uygulama 

öncesi sınav kaygıları birbirine yakın olan gruplar arasında karşılaştırma yapmanın 

uygun olduğunu göstermektedir.   

Deney 1 ve Deney 2 gruplarındaki öğretmen adaylarının Sınav Kaygı Ölçeği 

ön test-son test puanlarına yönelik olarak ayrı ayrı yapılan İlişkili Gruplar Testi 

sonuçları sırasıyla Tablo 34 ve Tablo 35’te verilmiştir.  

Tablo 34: Deney 1 Grubundaki Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Ölçeğindeki Ön 
Test-Son Test Puanlarına Yönelik İlişkili Gruplar t Testi Sonuçları 

Test N �̅� S Sd t p 
Ön Test 35 107.49 17.77 

34 4.537 .000* 
Son Test 35 90.63 13.13 

*: p < .05. 

Deney 1 grubundaki öğretmen adaylarının Sınav Kaygı Ölçeği ön test-son 

test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit 

edilmiştir [t(34)= 4.537, p < .05]. Gruptaki öğretmen adaylarının ön testteki aritmetik 

ortalamalarının (X̅ = 107.49) son testteki aritmetik ortalamalarından (X̅ = 90.63) daha 

yüksek olması anlamlı farklılığın ön test lehine olduğunu göstermektedir.   

Tablo 35: Deney 2 Grubundaki Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Ölçeğindeki Ön 
Test-Son Test Puanlarına Yönelik İlişkili Gruplar t Testi Sonuçları 

Test N �̅� S Sd t p 
Ön Test 32 109.81 16.17 

31 4.515 .000* 
Son Test 32 88.10 16.04 

*: p < .05. 
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Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının Sınav Kaygı Ölçeği ön test-son 

test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit 

edilmiştir [t(31)= 4.515, p < .05]. Gruptaki öğretmen adaylarının ön testteki aritmetik 

ortalamalarının (X̅ = 109.81) son testteki aritmetik ortalamalarından (X̅ = 88.10) daha 

yüksek olması anlamlı farklılığın ön test lehine olduğunu göstermektedir.   

Kontrol grubundaki öğretmen adaylarının Sınav Kaygı Ölçeği ön test-son test 

puanlarına yönelik olarak yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar testi sonuçları Tablo 

36’da verilmiştir.  

Tablo 36: Kontrol Grubundaki Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Ölçeğindeki Ön 
Test-Son Test Puanlarına Yönelik İlişkili Gruplar t Testi Sonuçları 

Test N �̅� S Sd t p 
Ön Test 33 108.91 15.63 

32 .844 .405 
Son Test 33 105.18 22.93 

*: p < .05. 

Kontrol grubundaki öğretmen adaylarının Sınav Kaygı Ölçeği ön test-son test 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit 

edilmiştir [t(32)= .844, p > .05]. Gruptaki öğretmen adaylarının ön testteki aritmetik 

ortalamaları X̅ = 108.91 iken son testteki aritmetik ortalamaları X̅ = 105.18’dir.   

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının Sınav 

Kaygı Ölçeği son test puanlarının bulundukları gruplara yönelik olarak yapılan 

Kruskal Wallis-H testi sonuçları Tablo 37’de verilmiştir.  

Tablo 17: Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Ölçeği Son Test Puanlarının 
Bulundukları Gruplara Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Gruplar N Sıra Ortalaması Sd X2 p 
Deney 1 35 45.80 

2 9.708 .008* Deney 2 32 42.52 
Kontrol 33 63.23 

*: p < .05. 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının Sınav 

Kaygı Ölçeği son testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir  [X2= (2) = 9.708, p < .05]. 

Gruplar arasındaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek 

amacıyla gruplar ikili şekilde eşleştirilerek Mann Whitney U Testi ile analiz 

edilmiştir. Deney 1 ve Deney 2 grubu arasında yapılan analiz Tablo 38’de, Deney 1 

ve Kontrol grubu arasındaki analiz Tablo 39’da,  Deney 2 ve Kontrol grubu arasında 

yapılan analiz ise Tablo 40’ta verilmiştir.  
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Tablo 38: Deney 1 ve Deney 2 Grubunun Sınav Kaygı Ölçeği Son Test Puanlarının 
Bulundukları Gruplara Göre Farklılıklarının Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Deney 1 ve Deney 2 gruplarındaki öğretmen adaylarının Sınav Kaygı Ölçeği 

son testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı tespit edilmiştir [U= 519.500, p > .05].  

Tablo 39: Deney 1 ve Kontrol Grubunun Sınav Kaygı Ölçeği Son Test Puanlarının 
Bulundukları Gruplara Göre Farklılıklarının Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

*: p < .05. 

Deney 1 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının Sınav Kaygı Ölçeği 

son testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunduğu tespit edilmiştir [U= 372.500, p < .05]. Kontrol grubundaki öğretmen 

adaylarının sınav kaygısı sıra ortalamalarının (40.71) Deney 1 grubundaki öğretmen 

adaylarının sınav kaygısı sıra ortalamalarından (28.64) daha yüksek olması Kontrol 

grubundaki öğretmen adaylarının sınav kaygılarının devam ettiğini göstermektedir.  

Tablo 40: Deney 2 ve Kontrol Grubunun Sınav Kaygı Ölçeği Son Test Puanlarının 
Bulundukları Gruplara Göre Farklılıklarının Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

*: p < .05. 

Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının Sınav Kaygı Ölçeği 

son testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunduğu tespit edilmiştir [U= 313.000, p < .05]. Kontrol grubundaki öğretmen 

adaylarının sınav kaygısı sıra ortalamalarının (39.52) Deney 2 grubundaki öğretmen 

adaylarının sınav kaygısı sıra ortalamalarından (26.28) daha yüksek olması Kontrol 

grubundaki öğretmen adaylarının sınav kaygılarının devam ettiğini göstermektedir.  

Denek sayısının az olduğu (genellikle N<30) parametrik olmayan testler 

kullanılmıştır. Çünkü denek sayısının azlığı parametrik testlerde varsayımların 

bozulma olasılığını arttırmaktadır (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 2007: 52). 

Parametrik olmayan gruplar için önerilen testler; tek değişkenli ölçümler için 

“Shapiro-Wilk”, ilişkisiz iki değişkenli ölçümler için “Mann Whitney U-Testi”, 

Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p  
Deney 1 35 35.16 1230.50 

519.500 .611 
Deney 2 32 32.73 1047.50 

Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p  
Deney 1 35 28.64 1002.50 

372.500 .012* 
Kontrol  33 40.71 1343.50 

Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p  
Deney 2 32 26.28 841.00 

313.000 .005* 
Kontrol  33 39.52 1304.00 
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ilişkili iki değişkenli ölçümler için ise “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” dir 

(Büyüköztürk, 2002). 

3.5. Beşinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Portfolyo Değerlendirme Formu ön test ve son testine yönelik elde edilen 

tanımlayıcı istatistik bilgileri Tablo 41’de verilmiştir.  

Tablo 41: Portfolyo Değerlendirme Formu Tanımlayıcı İstatistik Bilgileri 

Dönem Değerlendiren Kişi Ortalama 
En Düşük 

Puan 
En Yüksek 

Puan 
Birinci 
Dönem 

Öğretmen Adayları 86.57 33 105 
Araştırmacı 79.13 22 99 

İkinci 
Dönem 

Öğretmen Adayları 82.06 22 105 

Araştırmacı 79.75 22 100 

Birinci dönem sonunda portfolyo dosyalarındaki çalışmalara öğretmen 

adayları tarafından verilen en düşük puan 33, araştırmacı tarafından ise verilen en 

düşük puan 22 iken, öğretmen adayları tarafından verilen en yüksek puan 105, 

araştırmacı tarafından verilen puan ise 99’dur.  

İkinci dönem sonunda ise portfolyo dosyalarındaki çalışmalara öğretmen 

adayları ve araştırmacı tarafından verilen en düşük puan 22 iken, öğretmen adayları 

tarafından verilen en yüksek puan 105, araştırmacı tarafından verilen en yüksek puan 

ise 100’dür.  

Birinci dönem sonunda öğretmen adaylarının verdikleri puanların aritmetik 

ortalaması 86.57 iken, ikinci dönem sonunda bu puan 82.06’ya düşmüştür. 

Araştırmacının ise birinci dönem verdiği puanların ortalaması 79.13 iken, ikinci 

dönem 79.75’tir. Deney 2 grubunun aritmetik ortalaması ön testte 28.75 iken son 

teste ise 74.38’e yükselmiştir. Bu durum Kontrol grubunda 28.91’den 54.58’e 

yükselme şeklinde kendini göstermiştir.  

Birinci dönem ve ikinci dönem sonundaki Portfolyo Değerlendirme 

Formunun değerlendirilmesine ilişkin Shapiro-Wilk değerleri Tablo 42’de 

verilmiştir.  

 

 

 
 



110 

 

Tablo 42: Gruplara Yönelik Portfolyo Değerlendirme Formu Shapiro-Wilk 
Sonuçları 

Test 
 

Grup 
 

Skewness 
 

Kurtosis Shapiro Wilk 
p 

Birinci 
Dönem 

Öğretmen Adayları -2.119 11.844 .000* 
Araştırmacı -1.527 2.291 .000* 

İkinci 
Dönem 

Öğretmen Adayları -1.968 4.700 .000* 
Araştırmacı  -1.455 2.074 .000* 

*: p < .05. 

Birinci ve ikinci dönem öğretmen adayları ve araştırmacının Portfolyo 

Değerlendirme Formundaki değerlendirmelerindeki Shapiro-Wilk değerleri normal 

dağılım göstermemektedir (p < .05). Bu nedenle Portfolyo Değerlendirme Formuna 

yönelik olarak yapılan analizlerde parametrik olmayan testler kullanılmıştır. 

Portfolyo Değerlendirme Formu ile portfolyo dosyalarının 

değerlendirilmesini gerçekleştiren öğretmen adaylarının ve araştırmacının birinci 

dönem verdikleri puanlar arasında yapılan Spearman Brown Sıra Farkları 

Korelasyonu sonuçları Tablo 43’te, ikinci dönem sonunda verdikleri puanlar 

arasındaki sonuçlar ise Tablo 44’te verilmiştir.  

Tablo 43: Birinci Dönem Sonundaki Değerlendirmelere Yönelik Spearman Brown 
Sıra Farkları Korelasyonu Sonuçları  

  Öğretmen Adayı Araştırmacı  

Öğretmen Adayı 
r - 0.205 

p - .096 

N 67 67 

Araştırmacı  
r 0.205 - 

p .096 - 

N 67 67 
r: Korelasyon katsayısı, N: Kişi sayısı. 
 

Birinci dönem sonunda öğretmen adayları ve araştırmacının portfolyo 

dosyalarına verdikleri puanlar arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde (r = 0.205) 

ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p > .05) tespit 

edilmiştir.  
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Tablo 44: İkinci Dönem Sonundaki Değerlendirmelere Yönelik Spearman Brown 
Sıra Farkları Korelasyonu Sonuçları  

  Öğretmen Adayı Araştırmacı  

Öğretmen Adayı 
r - 0.473 

p - .000* 

N 67 67 

Araştırmacı  
r 0.473 - 

p .000* - 

N 67 67 
r: Korelasyon katsayısı, N: Kişi sayısı, *: p < .05 
 

İkinci dönem sonunda ise öğretmen adayları ve araştırmacının portfolyo 

dosyalarına verdikleri puanlar arasında pozitif yönde ve orta düzeyde (r = 0.473) 

ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p < .05) tespit 

edilmiştir.  

3.6. Altıncı Alt Probleme Yönelik Bulgular  

Araştırmanın sekizinci alt problemi “Deney 1 ve Deney 2 gruplarındaki 

öğretmen adaylarının Portfolyo Değerlendirme Formu ile ABT puanları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır?” şeklindedir. Öğretmen adaylarının ikinci dönem 

sonunda Portfolyo Değerlendirme Formundaki Shapiro-Wilk değeri 0.000 (Tablo 42) 

ve ABT son testindeki değeri 0.595 (Tablo 15) olduğu için grupların normal dağılım 

sergilemediği bu nedenle parametrik olmayan testler kullanılarak analizler 

gerçekleştirilmiştir.  

Gruplardaki öğretmen adaylarının ikinci dönem sonundaki Portfolyo 

Değerlendirme Formu ile ABT son test puanlarına yönelik olarak yapılan Spearman 

Brown Sıra Farkları Korelasyonu sonuçları Tablo 45’de verilmiştir.  

Tablo 45: Portfolyo Değerlendirme Formu ile Akademik Başarı Testine Yönelik 
Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyonu Sonuçları  

  Portfolyo 
Değerlendirme 

Formu  

Akademik Başarı 
Testi  

Portfolyo Değerlendirme 
Formu  

r - 0.138 

p - .264 

N 67 67 

Akademik Başarı Testi 
r 0.138 - 

p .264 - 

N 67 67 
r: Korelasyon katsayısı, N: Kişi sayısı. 
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Öğretmen adaylarının ikinci dönem sonundaki Portfolyo Değerlendirme 

Formu ile ABT son test puanları arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde (r = 0.138) 

ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p > .05) tespit 

edilmiştir.  

Gruplardaki öğretmen adaylarının ikinci dönem sonundaki Portfolyo 

Değerlendirme Formu ile ABT son test puanlarına yönelik olarak yapılan Wilcoxon 

İşaretli Sıralar testi sonuçları Tablo 46’da verilmiştir.  

Tablo 46: Portfolyo Değerlendirme Formu ile Akademik Başarı Testine Yönelik 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları  

PDF-ABT N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z  p 
Negatif sıra 22 26.59 585.00 

-3.187 .001* Pozitif sıra 43 36.28 1560.00 

Eşit 2   
*: p < .05. 

Öğretmen adaylarının ikinci dönem sonundaki Portfolyo Değerlendirme 

Formu (PDF) ile ABT son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir [z = -3.187, p < .05]. Öğretmen adaylarının 

pozitif sıra ortalamalarının (36.28) negatif sıra ortalamalarından (26.59) daha yüksek 

olması anlamlı farklılığın Portfolyo Değerlendirme Formu lehine olduğunu 

göstermektedir.   

3.7. Yedinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Deney 1 ve Deney 2 gruplarındaki öğretmen adaylarının Portfolyo Sürecini 

Değerlendirme Formundaki cevaplarının kategorilere göre dağılımı Tablo 47 ve 

Grafik 1’de verilmiştir. 

Tablo 47: Gruplardaki Öğretmen Adaylarının Portfolyo Sürecini Değerlendirmeye 
Yönelik Cevaplarının Kategorilere Göre Dağılımı 

Ölçütler Çok Etkin Etkin 
Orta Düzey 

Etkin 
Etkin Değil 

Gruplar f % f % f % f % 
Deney 1 0 0.00 25 37.31 9 13.42 1 1.49 
Deney 2 0 0.00 28 41.79 4 5.97 0 0.00 
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Grafik 1: Gruplardaki Öğretmen Adaylarının Portfolyo Sürecini Değerlendirmeye 

Yönelik Cevaplarının Kategorilere Göre Dağılımı 
 

Deney 1 grubundaki öğretmen adaylarının % 37.31’i etkin, % 13.42’si orta 

düzey etkin ve % 1.49’u etkin değil kategorisinde, Deney 2 grubundaki öğretmen 

adaylarının ise % 41.79’u etkin, % 5.97’si orta düzey etkin kategorisinde 

bulundukları tespit edilmiştir. Ayrıca Deney 2 grubunda etkin değil kategorisinde ve 

her iki grupta da çok etkin kategorisinde herhangi bir öğretmen adayının 

bulunmadığı tespit edilmiştir.  

Deney 1 ve Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının Portfolyo Sürecini 

Değerlendirme Formundaki maddelere verdikleri cevapların yüzde dağılımları Tablo 

48’de verilmiştir.  
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Tablo 48: Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formundaki Maddelere Verilen 
Cevapların Yüzde Dağılımları 

 Evet (%) Hayır (%) 
Madde Deney 1 Deney 2 Deney 1 Deney 2 

1 
Bu dersle ilgili konuları, daha ayrıntılı ve 
kalıcı olarak öğrenmemi sağladı. 91.4 96.9 8.6 3.1 

2 Bireysel becerilerimi daha çok geliştirdi. 91.4 100.0 8.6 0.0 

3 
Öğrenci öğretmen etkileşiminde daha 
fazla deneyim edinmemi sağladı. 85.7 96.9 14.3 3.1 

4 
Kendi öğrenme stilime ilişkin yeni 
görüşler edindim. 91.4 81.3 8.6 18.8 

5 
Ders dışındaki çalışmalarımda kendimi 
disipline etmemi sağladı. 77.1 87.5 22.9 12.5 

6 
Öğrendiklerimi daha fazla yansıtabilmemi 
sağladı. 85.7 93.8 14.3 6.3 

7 
Çalışmak için daha istekli adım atmamı 
sağladı. 74.3 81.3 25.7 18.8 

8 
Yaşantımda daha sonra birçok alanda 
uygulayabileceğim bir çalışma stratejisi 
kazanmamı sağladı. 

80.0 96.9 20.0 3.1 

9 
Mesleğimde gelişmeme yarayacak daha 
fazla bilgi edinmemi sağladı. 88.6 93.8 11.4 6.3 

10 
Sınıf ortamında daha yüksek performans 
göstermemi sağladı. 51.4 81.3 48.6 18.8 

11 
Konuları ne kadar, ne zaman ve ne şekilde 
çalışacağıma dair bazı deneyimler 
kazanmamı sağladı. 

74.3 84.4 25.7 15.6 

12 
Geleneksel değerlendirme yöntemlerinden 
daha etkili bir değerlendirme yöntemi 
olduğunu düşünüyorum. 

88.6 90.6 11.4 9.4 

13 
Her derste portfolyo seçme imkânım olsa 
onu tercih ederim. 

40.0 75.0 60.0 25.0 

14 
Portfolyonun başarıyı düşüren bir 
uygulama olduğuna inanıyorum. 5.7 3.1 94.3 96.9 

15 
Portfolyo çalışmasının zaman kaybı 
olduğunu düşünüyorum. 5.7 3.1 94.3 96.9 

 

Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formundaki “Bu dersle ilgili konuları, 

daha ayrıntılı ve kalıcı olarak öğrenmemi sağladı” maddesine Deney 1 grubunun % 

91.4’ü ve Deney 2 grubunun % 96.9’u “Evet” şeklinde yanıt vermiştir.  

Formdaki “Bireysel becerilerimi daha çok geliştirdi” maddesine Deney 1 

grubunu % 91.4’ü ve Deney 2 grubunun tamamı “Evet” şeklinde yanıt vermiştir.  

“Öğrenci öğretmen etkileşiminde daha fazla deneyim edinmemi sağladı” 

maddesine Deney 1 grubunu 85.7’si ve Deney 2 grubunun % 96.9’u “Evet” şeklinde 

yanıt vermiştir.  
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“Kendi öğrenme stilime ilişkin yeni görüşler edindim” maddesine Deney 1 

grubunun % 91.4’ü ve Deney 2 grubunun % 81.3’ü “Evet” şeklinde yanıt vermiştir.  

“Ders dışındaki çalışmalarımda kendimi disipline etmemi sağladı” maddesine 

Deney 1 grubunun % 77.1’i ve Deney 2 grubunun % 87.5’i “Evet” şeklinde yanıt 

vermiştir.  

“Öğrendiklerimi daha fazla yansıtabilmemi sağladı” maddesine Deney 1 

grubunun % 85.7’si ve Deney 2 grubunun % 93.8’i “Evet” şeklinde yanıt vermiştir.  

“Çalışmak için daha istekli adım atmamı sağladı” maddesine Deney 1 

grubunu % 74.3’ü ve Deney 2 grubunun % 81.3’ü “Evet” şeklinde yanıt vermiştir. 

“Yaşantımda daha sonra birçok alanda uygulayabileceğim bir çalışma 

stratejisi kazanmamı sağladı” maddesine Deney 1 grubunun % 80.0’ı ve Deney 2 

grubunun % 96.9’u “Evet” şeklinde yanıt vermiştir.  

“Mesleğimde gelişmeme yarayacak daha fazla bilgi edinmemi sağladı” 

maddesine Deney 1 grubunun % 88.6’sı ve Deney 2 grubunun % 93.8’i “Evet” 

şeklinde yanıt vermiştir.  

“Sınıf ortamında daha yüksek performans göstermemi sağladı” maddesine 

Deney 1 grubunun % 51.4’ü ve Deney 2 grubunun % 81.3’ü “Evet”, Deney 1 

grubunun % 48.6’sı “Hayır” şeklinde yanıt vermiştir.  

“Konuları ne kadar, ne zaman ve ne şekilde çalışacağıma dair bazı 

deneyimler kazanmamı sağladı” maddesine Deney 1 grubunun % 74.3’ü ve Deney 2 

grubunun % 84.4’ü “Evet” şeklinde yanıt vermiştir.  

“Geleneksel değerlendirme yöntemlerinden daha etkili bir değerlendirme 

yöntemi olduğunu düşünüyorum” maddesine Deney 1 grubunun % 88.6’sı ve Deney 

2 grubunun % 90.6’sı “Evet” şeklinde yanıt vermiştir.  

“Her derste portfolyo seçme imkânım olsa onu tercih ederim” maddesine 

Deney 1 grubunun % 40.0’ı ve Deney 2 grubunun % 75.0’ı “Evet”, Deney 1 

grubunun % 60.0’ı ve Kontrol grubunun % 25.0’ı “Hayır” şeklinde yanıt vermiştir.  

“Portfolyonun başarıyı düşüren bir uygulama olduğuna inanıyorum” 

maddesine Deney 1 grubunun % 94.3’ü ve Deney 2 grubunun % 96.9’u “Hayır” 

şeklinde yanıt vermiştir.  
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“Portfolyo çalışmasının zaman kaybı olduğunu düşünüyorum” maddesine ise 

Deney 1 grubunun % 94.3’ü ve Deney 2 grubunun % 96.9’u “Hayır” şeklinde yanıt 

vermiştir.  

Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formundaki 1. açık uçlu sorudan elde 

edilen bulgular Tablo 49’da verilmiştir.  

Tablo 49: Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formunun 1. Sorusundan Elde Edilen 
Bulgular  

Portfolyo değerlendirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
İfadeler  Gruplar 

Olumlu İfadeler 
Deney 1 Deney 2 

f 
Yararlı bir uygulama  17 14 
Kalıcı öğrenme sağlama 12 8 
Daha iyi öğrenme sağlama 12 7 
Eğlenceli olma 6 6 
Beğenme 5 9 
Uygulama fırsatı sağlama 5 9 
Mesleğinde yararlı olma 4 - 
Becerileri geliştirme 2 7 
Emeğin değerlendirmesini sağlama 2 9 
Disiplin sağlama 2 2 
Geri bildirim sağlama 2 - 
Derse aktif katılım sağlama 1 - 
Sorumluluk duygusu oluşturma  - 2 
Sınav kaygısından uzaklaştırma - 1 
Olumsuz İfadeler 
Her konuya uygun olmama - 1 
Zaman sıkıntısı 4 1 
Materyal uygunsuzluğu 1 1 
Bazı etkinliklerin gereksiz olması 1 - 

Her iki gruptaki öğretmen adayları portfolyo değerlendirmenin yararlı bir 

uygulama olduğunu, uygulamayı oldukça beğendiklerini, bu öğrenme ve 

değerlendirme çeşidinin öğrendiklerini uygulama fırsatı sunduğunu, bu süreçte 

becerilerini geliştirdiklerini, kalıcı öğrenme sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca 

portfolyo dosyalarındaki çalışmaların değerlendirilmesi ile emeklerinin 

değerlendirildiğini düşünmekte ve bunun adaletli bir değerlendirme olduğunu ifade 

etmişlerdir. Sadece portfolyo uygulamalarının yapıldığı Deney 1 grubundaki 

öğretmen adayları Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarından farklı olarak 

portfolyonun mesleklerinde yararlı olduğunu, geri bildirim sağladığını ve derste aktif 

katılım sağladığını ifade etmişlerdir. Deney 2 grubundaki bazı öğretmen adayları ise 
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farklı olarak portfolyonun sorumluluk duygusunu geliştirdiği ve sınav kaygısından 

uzaklaştırdığına yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir.  

Her iki gruptaki öğretmen adayları portfolyonun her konuya uygun olmadığı, 

uygulamada zaman sıkıntısı yaşandığı, uygulama sırasında kullanılan bazı 

materyallerin uygun olmadığı ve bazı etkinliklerin gereksiz olduğunu düşündüklerine 

yönelik olumsuz görüş bildirmişlerdir.  

Öğretmen adaylarının 1. soruya ait cevaplarından doğrudan alıntılar aşağıda 

verilmiştir.  

Olumlu Görüşler 

D1Ö2: “Portfolyo değerlendirmeleri geri bildirim almak için uygun bir 
yöntemdir. Öğrencilerin portfolyolarını kendilerinin de gözden geçirmesi, 
eksikliklerini, hatalarını veya çok iyi yaptıkları yerleri görmelerini ve bir 
dahaki çalışmalarda kendilerine yol çizmelerini sağlar”.  
D1Ö26: “Portfolyo dosyasının öğrendiklerimizi pekiştirmede etkili 
olduğunu düşünüyorum. Uygulayarak, kendimiz bir şeyler katarak 
yaptığımızda daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Yaratıcılığı ve 
becerilerimizi artırttığını düşünüyorum”.  
D1Ö29: “Açıkçası baştabana çok saçma gelmişti. Boş uğraş, zaman kaybı 
olarak düşünmüştüm. Ama o ödevleri yaptıkça sınavda karşıma çıkınca 
yaptığım çalışmaların benim öğrenmelerime iyi yönde katkı sağladığını 
gördüm. Bence sadece Biyoloji laboratuvarında değil tüm derslerde 
uygulanabilmelidir”.  
D2Ö12: “Dosyaları, modelleri, çalışma yapraklarını hazırlarken 
becerilerimin geliştiğini ve daha kalıcı bir şekilde öğrendiğimi hissettim”.  
D2Ö18: “Uzun bir süreçte değerlendirilmesi çok hoş. Sınav kaygısı 
olmadan bilginin daha rahat ortaya çıktığı ve sonuç olarak daha verimli 
ve adaletli bir değerlendirme oluyor”. 
D2Ö24: “Güzel bir uygulama, verilen ödevler konuyu pekiştirmemizi, 
daha iyi kavramamızı sağlar. Çalışmalar öğrencinin zihninde konuyla 
ilgili kavramların canlanmasını sağlıyor. Eğlenceli ve güzel bir 
uygulama olduğunu düşünüyorum”.  
 

Olumsuz Görüşler 

D1Ö1: “Portfolyo değerlendirmenin yeterli bir değerlendirme olduğunu 
düşünmüyorum. Ama konuyu pekiştirmek, öğrendiklerimizi uygulamamız 
açısından iyi bir değerlendirme ancak bazen çok fazla zaman alan ve 
yeterli öğrenmeyi sağlamayan çalışmalar da yapılıyor”.  
D1Ö6: “Öğrencinin öğrendiği bilgiyi anlaması ve yorumlaması 
konusunda çok yararlı bir çalışma bence ama hamur falan ne bilim başka 
bir şeyle yapılsa belki daha eğlenceli hale gelebilir”.  
D1Ö39: “Yararlı bir plan olduğunu fakat bazı noktalarda sık ve sıkıcı 
olduğunu düşünüyorum”.  
D2Ö13: “Portfolyo değerlendirmesi bazı dersler ve uygulamalar için 
gerçekten güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ama bunun çok sık 
aralıklarla yapılması konusunda sıkıntısı olduğu yargısına vardım. Her 
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konu bitiminde olması bence doğru değil. Çünkü her konu portfolyo 
değerlendirme çalışmasına uygun olmayabilir”. 
D2Ö14: “Portfolyo değerlendirme zamanı olan öğrenciler için çok faydalı 
bir değerlendirme yöntemidir. Ancak çok yoğun olan öğrenciler bu 
çalışmaları verimli olarak yapmazlar. Ama portfolyo değerlendirme 
konunun pekişmesi için yararlı olabilir”.  
D2Ö26: “Bence iyi bir çalışma oldu. Bi sonraki senelerde uygulanması 
öğrencilerin yararına olacaktır. Ancak ben hamurla 3 boyutlu 
yapılmamasından yanayım. Onun yerine başka materyaller kullanılabilir. 
Hamur çabuk kuruyo ve yaptığımız bütün emekler bir anda çöp 
olabiliyor. Bu yüzden başka materyal kullanılmasından yanayım”. 
  

Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formundaki 2. sorudan elde edilen 

bulgular Tablo 50’de verilmiştir.  

Tablo 50: Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formunun 2. Sorusundan Elde Edilen 
Bulgular  

Portfolyo uygulamasının Biyoloji öğretimine katkıları nelerdir? 

İfadeler  Gruplar  
Deney 1 Deney 2 

 f 
Daha iyi öğrenmeyi sağlama 19 14 
Kalıcı öğrenme sağlama 16 17 
Somutlaştırma sağlama 10 11 
Yaratıcılığı geliştirme 8 5 
Pekiştirme sağlama 7 9 
Aktif katılım sağlama 5 2 
Eğlenerek öğrenmeyi sağlama 5 1 
Becerileri geliştirme 4 3 
Geri bildirim sağlama 3 - 
Öğrenileni günlük hayatta uygulamayı sağlama 3 - 
Merak arttırma 2 2 
Biyoloji terimlerini kavramayı sağlama 1 3 
Disiplinli çalışmayı sağlama 1 1 

Her iki gruptaki öğretmen adayları portfolyonun daha iyi öğrenme, kalıcı 

öğrenme, pekiştirme ve teorik olarak öğrendiklerini somutlaştırmayı sağladığı ve 

yaratıcılığı geliştirdiği için Biyoloji öğretimine katkıda bulunduğunu ifade 

etmişlerdir. Deney 1 grubu öğretmen adayları Deney 2 grubundan farklı olarak 

portfolyonun öğrenilen bilgilerin günlük hayatta uygulanmasını sağladığını ve 

geribildirim ile kendi çalışmalarını gözden geçirebilmelerine imkân tanıdığını ifade 

etmişlerdir. Öğretmen adaylarının 2. soruya yönelik görüşlerinden doğrudan alıntılar 

aşağıda verilmiştir.  

Öğretmen adaylarının 2. soruya ait cevaplarından doğrudan alıntılar aşağıda 

verilmiştir.  
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D1Ö16: “Konuyu anlamada yararlı bir çalışmadır. Portfolyo çalışmasıyla 
anladığımızı kalıcı hale getirebiliriz. Bilgimizi somutlaştırmış oluruz. 
Öğrencinin yaratıcılığını geliştirir”.  
D1Ö17: “Canlı canlı göremeyeceğimiz şeyleri modelleme yaparak soyut 
bilginin somutlaştırılmasını sağlar ve kalıcılığı arttırıyor.  

D1Ö27: “Kendimi Biyoloji alanında geliştirdim. Biyoloji alanına olan 
ilgim arttı. Gündelik hayatta biyolojiyi uygulamamı sağladı. Yani 
öğrendiklerimi yaşamımda uyguladım”.  
D2Ö11: “Biyoloji için şekiller yapmada, çizmede, biyolojiyi daha iyi 
öğrenme ve anlama sağladı. İlköğretimdeki öğrencilere bu uygulama 
güzel olur diye düşünüyorum”.  
D2Ö15: “Derste öğrendiklerimizin daha çok akılda kalmasını sağladı. 
Diğer taraftan biyolojide öğrendiklerimi hemen unuttuğum için portfolyo 
sayesinde aklımda tutabileceğim şekle dönüştürdüm.  Bunu oyunla, 
şekillerle, bulmacalarla yaptığım için daha çok akılda kalıcı olduğunu 
düşünüyorum”.  
D2Ö18: “Çok katkısı oldu benim için. Artık biyolojide geçen terimlerin 
şekillerini ve yerlerini biliyorum. Terimler havada kalmıyor. Mesela 
materyal yaparken şekilleri günlük hayattaki eşyalara benzetiyorum. Bu 
şekilde daha güzel öğreniyorum”.  

 

Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formundaki 3. sorudan elde edilen 

bulgular Tablo 51’de verilmiştir.  
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Tablo 51: Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formunun 3. Sorusundan Elde Edilen 
Bulgular  

Öğretmen olduğunuzda portfolyo değerlendirmesini kullanır mısınız? 
İfadeler  Gruplar  
 Deney 1 Deney 2 
 f 
Evet  33 38 
Hayır  2 1 
Cevabınız “Evet” ise nedenini belirtiniz.   
Kalıcı öğrenme sağladığı için 14 10 
Daha iyi öğrenme sağladığı için 12 8 
Eğlenerek öğrenme sağladığı için 11 6 
Yaratıcılığı geliştirdiği için 9 5 
Derse karşı ilgiyi arttırdığı için 6 3 
Beceri geliştirdiği için 5 4 
Geri bildirim sağladığı için 4 5 
Etkili öğrenme sağladığı için 4 4 
Somutlaştırmayı sağladığı için 4 2 
Sorumluluk bilincini arttırdığı için 3 2 
Pekiştirme sağladığı için  2 4 
Yetenek keşfetme fırsatı verdiği için 1 2 
Öğrencilerin görsel ve dokunsal 
isteklerine yatkın olduğu için 

- 3 

Biyolojinin hayatın kendisi olduğunu 
anlamasını sağladığı için 

- 1 

Sınav kaygısından uzaklaştırdığı için - 1 
Disiplinli çalışmayı sağladığı için - 1 
Cevabınız “Hayır” ise nedenini belirtiniz.  
Kendine uygun olmadığı için 1 1 
Öğrencinin kendisinin yapmayacağı 
endişesi - 1 

Deney 1 grubu öğretmen adaylarının 33’ü, Deney 2 grubu öğretmen 

adaylarının ise 38’i birtakım gerekçeler göstererek öğretmenlik mesleklerinde 

portfolyoyu kullanmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu ifadelerdeki 

gerekçelerin başında portfolyonun yaratıcılığı geliştirdiği, daha iyi öğrenme ve kalıcı 

öğrenme sağladığı, öğrenmenin eğlenceli bir şekilde gerçekleştiği, derse karşı ilgiyi 

arttırdığı gelmektedir. Portfolyoyu kullanmayı düşünmeyen öğretmen adayları ise 

portfolyonun kendisine uygun olmadığını veya portfolyonun öğrenci tarafından değil 

de ailesi tarafından yapılacağı endişesini taşıdığını gerekçe olarak göstermişlerdir. 

Öğretmen adaylarının 3. soruya yönelik görüşlerinden doğrudan alıntılar aşağıda 

verilmiştir.  

Öğretmen adaylarının 3. soruya ait cevaplarından doğrudan alıntılar aşağıda 

verilmiştir.  
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D1Ö29: “Kesinlikle kullanacağım. Çünkü öğrencilerin hepsi dersi 
anlayamayabilir. Portfolyo çalışması ile öğrenci sorumluluk bilinci 
alacak, ödevi yapabilmek için konuyu öğrenmeye çalışacak, el becerileri 
ve hayal dünyası ve yaratıcılığı gelişecek ve bilgilerin hafızasında daha 
kalıcı olmasını sağlayacaktır”.  
D1Ö30: “Öğrencilerin sadece anlatılan bilgiyle kalmasından çok 
anlatılanları somut bir şekilde görmelerini, daha iyi anlamalarını ve 
bilgilerin daha çok kalıcı olmasını sağlayacağını düşündüğüm için 
portfolyo çalışmasını kullanırım”.  
D1Ö33: “Tabii ki uygularım. Zor da olsa azim ve beceriyi geliştirme için 
uğraştırırım. Önemli olan öğrencilerin o konuyu daha iyi anlamaları ve 
kalıcı olmaları için bu uygulamayı yapmayı da tercih ederim. Hem 
eğlence açısından hem de öğrenme açısından öğrencilerimi daha zevkli 
ve o dersi sevmelerini sağlar”.  
D2Ö6: “Kullanırım. Çünkü dosyalara baktığımda kimin ne kadar 
öğrendiği konusunda daha net bir düşünceye sahip olurum. Öğrencilerin 
bireysel yaptığı ödevler onları tanımamda daha yararlı olur. Hem de 
onlar için öğretici ve bilgilerin kalıcı olmalarını sağlar”.  
D2Ö22: “Kullanırım. Çünkü ilkokul öğrencileri dersleri daha eğlenceli 
öğrenmek isterler. Tek bir sınava bağlı kalmak istemezler. Bu onları 
korkutur. Ama bu yöntemle onları korkutmadan daha iyi öğrenmelerini 
sağlayabiliriz”.  
D2Ö31: “Kullanırım. Çünkü çocukların o yaşlarda soyut şeyleri 
anlamaları daha havada kalıyor. Bu yöntemle soyut kavramları 
somutlaştırabilirim. Dersi daha eğlenceli ve akılda kalıcı bir hale 
sokabilirim”.  
D2Ö4: “Öğretmen olduğum ilköğretim okulunda portfolyo 
değerlendirmeyi kullanmam. Çünkü gözlediğim kadarıyla o yaştaki 
çocuklar bu tarz ödevleri ailelerine yaptırıyorlar ve bu da öğrenciye 
yarar sağlamıyor”. (Hayır cevabı). 

 

 Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formundaki 4. sorudan elde edilen 

bulgular Tablo 52’de verilmiştir.  
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Tablo 52: Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formunun 4. Sorusundan Elde Edilen 
Bulgular  

Portfolyo uygulama sürecini tek bir cümleyle nasıl ifade edersiniz? 
İfadeler  Gruplar 

Olumlu İfadeler 
 Deney 1 Deney 2 

f 
Kalıcı öğrenmeyi sağlama 8 7 
Daha iyi anlamayı sağlama 8 8 
Eğlenceli olma 7 2 
Pekiştirici olma 5 4 
Öğretici olma 5 6 
Bilgiyi uygulama fırsatı sağlama 4 2 
Becerileri geliştirme 3 7 
Araştırmaya sevk etme 3 2 
Aktif katılımı sağlama 2 1 
Yaratıcılığı geliştirme 2 5 
Disiplin sağlama 1 - 
Sorumluluk bilinci geliştirme - 1 
Somutlaştırmayı sağlama - 2 
Sürecin değerlendirilmesi - 1 
Olumsuz İfadeler 
Sürekli uygulamanın sıkıcı olması 4 - 
Yeteneklerin farklı olması 1 - 
Sürekli uygulamaların zorlaması 1 - 
Her konuya uygun olmama - 1 

Her iki gruptaki öğretmen adayları portfolyoyu ağırlıklı olarak kalıcı öğrenme 

ve daha iyi öğrenmeyi sağlama, eğlenceli olma, pekiştirici olma şeklinde olumlu 

tanımlamalarda bulunmuşlardır. Ancak bazı öğretmen adayları portfolyoyu 

tanımlarken olumsuz ifadelere yer vermişlerdir. Devamlı olması durumunda 

uygulamaların sıkıcı ve zor hale geldiği, portfolyonun her konuya uygun olmaması 

ve bireylerdeki yetenek farkı nedeniyle değerlendirme aşamasındaki not kaygısı bu 

olumsuz ifadeleri oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 4. soruya yönelik 

görüşlerinden doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.  

Öğretmen adaylarının 4. soruya ait cevaplarından doğrudan alıntılar aşağıda 

verilmiştir.  

Olumlu Görüşler 

D1Ö1: “Düzenli, disiplinli bir çalışma gerektiren yöntemdir”.  
D1Ö7: “Bu uygulama konuyla ilgili bildiklerimi eğlenceli bir şekilde 
öğrenmemizi sağladı”.  
D1Ö13: “Konuları uygulama yaparak pekiştirmemi sağladı. Bilgilerimin 
kalıcılığını arttırdı”.  
D2Ö14: “Bireysel becerileri geliştiren bir çalışmadır” 
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D2Ö24: “Öğrenme, pekiştirme ve akılda kalma açısından kullanılmaya 
değer bir yöntem olduğunu düşünüyorum”.  
D2Ö27: “Sadece yazılı sınavla değerlendirmenin yapılmaması, portfolyo 
uygulaması yapılması daha doğru bir değerlendirme yöntemidir”.  

 

Olumsuz Görüşler 

D1Ö5: “Süreç çok güzeldi. Ama her hafta değil de belli başlı konuların 
işlendiği haftalarda yapılsa hem öğrenci sürekli yapmaktan sıkılmaz hem 
de daha yaratıcı şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum”.  
D1Ö6: “Eğlenceli şeyler yapıyoruz ama bazen bu tür çalışmalarla 
uğraşmaktan sıkıldığımda oluyor”.  
D1Ö8: “Her insanın yeteneği ve el becerisi aynı olmadığından bazen 
haksız bir durumla karşılaşılabilir. Onun haricinde eğlenceli görünse de 
bazen sıkıcı olabilir”.  
D2Ö15: “Genel itibariyle iyi olsa da her konu için bu yöntemin iyi 
olacağı düşüncesine sahip değilim. Sadece görsel amaçla kuramlar için 
daha iyi olur düşüncesindeyim”.  
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1. Tartışma ve Sonuç  

Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen bulgulara ait sonuçlar problem 

ve alt problemlerle bağlantılı bir şekilde paylaşılmış, bu sonuçların ulusal ve 

uluslararası çalışmalarda yer verilen bulgular çerçevesinde tartışılmasına yer 

verilmiştir. 

4.1.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Kolb Öğrenme Stilleri Envanterine göre belirlenen öğrenme stillerine 

bakıldığında Tablo 12’de hem ön test hem de son testlerde en fazla ayrıştıran ve 

özümseyen öğrenme stiline sahip öğretmen adayının var olduğu görülmektedir. 

Nitekim yapılan bazı çalışmalarda da bizim çalışmamıza benzer olarak öğrencilerin 

en fazla özümseyen ve ayrıştıran öğrenme stilini tercih ettikleri görülmektedir (Koç, 

2007; Mutlu, 2008; Baykara Pehlivan, 2010; Bahar ve Sülün, 2011). Araştırmada 

tablo 13’te, öğretmen adaylarının ABT puanlarının 4 farklı öğrenme stili için 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığı incelendiğinde 

anlamlı bir farklılığın görülmediği ortaya çıkmaktadır. Yani uygulama öncesinde 

öğretmen adaylarının akademik başarıları öğrenme stillerine göre aralarında anlamlı 

bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre 

ders başarıları ele alındığında, herhangi bir öğrenme stiline sahip olanların 

diğerlerine göre daha başarılı olması gibi bir durumun gözlenmediği (Tablo 13) 

söylenebilir. 

Öğrenme stillerini konu alan araştırmaların Türkiye’de yaygınlaşması eğitim 

tarihi açısından güncel sayılabilecek zamanlara dayanmaktadır. Aşkar ve Akkoyunlu 

(1993), Kolb tarafından geliştirilmiş olan öğrenme stili envanterinin uyarlaması 

üzerine çalışarak, bu envanterin Türkiye’de kullanılabilecek nitelikte olduğunu tespit 

etmişlerdir. Türkiye’de bu konuda yapılan araştırmaların yaygınlaşması, bireysel 

farklılıklara verilen önemin vurgulandığı yapılandırmacı yaklaşımın eğitim 

programlarına yansımalarıyla birlikte devam etmektedir. Öğrencilerin fen bilimleri 

ile ilgili konuları öğrenirken, bireysel farklılıklarından ötürü, onların öğrenme 
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stillerine uygun etkinliklerle donanmış bir öğrenme ortamı yaşamalarının gerekli 

olduğu, bunun başarıyı da eğitim kalitesini de artıracağı savunulmaktadır (Mutlu ve 

Aydoğdu, 2003: 28). 

İlköğretim düzeyinde öğrenme stillerine yönelik yapılan araştırmalara 

bakıldığında, öğrencilerin ders başarı ve derse yönelik tutumlarında genel olarak 

öğrenme stillerinin etkili olduğu görülmektedir. Usta (2006), ilkokul 4. sınıf 

düzeyinde yürüttüğü araştırmada öğrenme stillerine yönelik yapılan öğretimin 

geleneksel öğretime göre öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarı ve tutumlarını 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Koç (2007), 

ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile fen bilgisi dersindeki başarıları ve 

tutumları arasındaki ilişkiyi incelemiş, farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin 

başarı ve tutumunda farklılaşma olduğunu gözlemlemiştir. Altun, Bağ ve Paliç 

(2011), 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin tartışma eğilimleri üzerinde 

etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Koçak (2007), araştırmasında 6. 7. ve 8. sınıf 

öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemiş; 

tüm kademelerdeki öğrencilerin başarılarının farklı öğrenme stillerinden etkilendiği 

sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde lise düzeyinde yapılan araştırmalarda da 

öğrenme stillerine bağlı olan ders başarılarından ve tutumlarından bahsetmek 

mümkündür. Önder (2006), fizik dersi için öğrenme stillerini dikkate alarak 

oluşturulmuş bir öğrenme ortamının ders başarısını geleneksel yöntemlere oranla 

daha fazla artırdığını tespit etmiştir. Ancak bu başarının farklı öğrenme stilindeki 

öğrencilerin ders başarılarının arttırılması üzerine eşit miktarda etki ettiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Benzer şekilde, lise düzeyinde yapılan bir başka araştırmada, öğrenme 

stillerine yönelik etkinliklerle donanmış ortamın öğrencilerin ders başarılarını ve 

derse yönelik tutumlarını arttırdığı tespit edilmiştir (Günay Ermurat, 2013).  

Üniversite düzeyindeki yapılan araştırmalar iki farklı bakış açısında 

değerlendirilebilir. Alanyazında, öğrenme stillerinin tespiti ve çeşitli demografik 

değişkenlere bağlı olup olmadığına dair araştırmalar da, öğrenme stilleri bağımsız 

değişkeninin akademik başarı ve derse yönelik tutumları etkileyen bir faktör olup 

olmadığını sorgulayan araştırmalar da mevcuttur. İlk bahsedilen araştırmalar 

kapsamında, eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin Kolb’a göre daha çok 

yerleştiren ve değiştiren öğrenme stiline sahip olduğu; öğrencilerin hangi öğrenme 

stiline sahip olduğunun cinsiyetlerine göre değişmediği bulgularına rastlanmaktadır 
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(Özdemir ve Kesten, 2012; Bahar ve Sülün, 2011). Cinsiyet açısından bu bulguya 

benzerlik gösteren bir başka araştırma ise Kolb’dan farklı bir sınıflandırmayı dikkate 

alarak öğretmen adaylarının en çok görsel öğrenme stiline sahip olduğunu 

vurgulamaktadır (Kaleli Yılmaz, Metin, Birişçi ve Coşkun, 2010). Mutlu (2008), 

öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin, onların cinsiyet ve bulundukları bölümlere 

göre farklılık göstermediğini tespit etmiştir. Gürsoy (2008), bu bulguya ek olarak, 

öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin mezun oldukları lise türü ve lisedeki 

bölümlerine göre de farklılaşmadığını tespit etmiştir. Bu araştırma sonuçlarından 

farklı olarak, Denizoğlu (2008), fen bilgisi öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları 

ve fen bilgisine yönelik tutumlarının onların öğrenme stillerinden etkilendiğini tespit 

etmiştir. 

Alanyazında elde edilen ve öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin onların 

akademik başarılarına ve derslere yönelik tutumlarına etkilerini konu edinmiş 

araştırmalar noktasında, üniversite öğrencilerinin derslerdeki başarılarının ya da 

tutumlarının öğrenme stillerine göre farklılık göstermediği genellemesini yapmak 

mümkündür. Bahar ve Sülün (2011), fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme 

stillerinin akademik başarılarına etkisi olmadığını tespit etmiştir. Arı ve Bayram 

(2011), fen bilgisi öğretmen adaylarının başarısında öğrenme stilleri ve öğretim 

yaklaşımının etkisini birlikte değerlendirdiklerinde öğretmen adaylarının başarı ve 

bilimsel süreç becerilerine herhangi bir etkide bulunmadığını tespit etmiştir. Topuz 

ve Karamustafaoğlu (2013), fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin 

başarıları üzerinde etkili olmadığını tespit etmiştir. Bu durum öğrencilerin öğrenme 

stillerinden etkilenmeden benzer başarılara sahip olduklarını göstermektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada üniversite öğrencilerinin 

tercih ettikleri öğrenme stilleri arasında büyük benzerliklerin olduğu tespit edilmiştir 

(Zhang, Huang & Zhang, 2005). Yapılan araştırmaların çoğu bu benzerliği 

savunurken Ağca (2006), hipermedya ortamlarında öğrenme stillerine yönelik farklı 

gezinti yapılarının öğretmen adaylarının akademik başarılarında etkili olduğunu, 

ayrıca farklı öğrenme stillerine sahip olan öğretmen adaylarının, bu doğrultudaki 

farklı konularda daha başarılı oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

Bireylerin öğrenme stillerinin üniversite öncesinde başarıyı ve tutumu daha 

çok etkileyen bir faktör olup üniversite eğitiminde ise birbirlerine daha çok benzerlik 

gösteren ve akademik başarıdan bağımsız seyreden bir durum oluşu akademik 
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ortamın genel özelliklerine bağlı olarak yorumlanabilir. Üniversiteyi kazanmış olan 

öğrenciler akademik başarısı belli bir düzeyde olan kişiler olduklarından ve 

kendilerine yöneltilen öğretme stilleri, kendilerinde var olan öğrenme stilleriyle 

uyum göstermese dahi bunu zihninde dönüştürüp anlama ve yapılandırma süreçlerini 

kazanabileceği yaş döneminde olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca, ilerleyen 

yaşlarda bireylerin birden fazla öğrenme stili ile öğrenebilmesinin mümkün olduğu; 

dolayısıyla aktarılan konu içeriğinin kendi öğrenme stiline uygun olmaması 

durumunda, bir başka öğrenme stiline kayma durumları yaşanabilmektedir (Özdemir, 

2015). 

Yapılan araştırmaların bazıları öğretmenin stili ile öğrencinin öğrenme 

stilinin bağlantısı üzerine odaklanmaktadır. Bu iki değişken her ne kadar benzer 

algısını oluştursa da, yapılan araştırmalar öğrencilerin öğrenme stilleriyle 

eğitmenlerin öğretme tercihleri arasında belirgin farklar olduğunu, bu farkların 

bilgiyi anlama ve kavrama yolları arasında da gözlemlenebildiğini ortaya 

koymaktadır (Kovacic, 2004). Öğretim ve öğrenme stilleri arasındaki uyumun altıncı 

sınıf fen öğrencilerinin başarısındaki etkisini araştırmış, araştırmanın sonunda, 

öğretim ve öğrenme stilleri arasındaki uyumun altıncı sınıf fen öğrencilerinin 

başarısını önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmıştır (Dasari, 2006). Benzer 

doğrultuda, matematik dersi başarısı üzerinde yapılan bir araştırmada, Şentürk (2010) 

ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile matematik öğretmenlerinin 

öğretim stillerinin uyumunun önemli ölçüde etkili olduğu sonucunu bulmuştur. 

Whittington & Raven (1995), öğretmen adaylarının dahi, daha çok öğrenci merkezli 

öğrenme stillerini tercih ettiklerini belirtmektedir. Miller (2006), öğretmenlerin farklı 

öğretim stillerini tercih etmelerinin kendi öğrenme stillerinden kaynaklandığını, 

sınıfta daha etkin ve öğrencilerinin derslerinde daha başarılı olabilmeleri için daha 

yenilikçi öğretim stillerine ihtiyaç duyabileceklerini belirtmiştir. McGowan (2008) 

teknik bir üniversitede temel ve mesleki branşlarda eğitim veren öğretim üyelerinin 

öğretim stillerini ve öğrencilerinin başarıları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 

Araştırmasında teknik üniversitelerin doğası gereği hem öğrencilerin hem de öğretim 

kadrosunun temel ve mesleki derslere farklı gözlerle baktığı, bu durumun onların 

yönelimlerine ve bakış açılarına yansıyarak derslerin verimliliği ve öğrencilerin 

başarı düzeylerini etkilediği ifade edilmiş, öğretim stili ve öğrenci başarısı arasında 

olumlu bir ilişkinin olduğu sonucu bulunmuştur.  
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4.1.2. İkinci Alt Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Portfolyo, yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde yeniden düzenlenen öğretim 

programlarında, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri başlığı altında 

öncelikli olarak yer verilen yöntemlerden biridir (MEB, 2006). 

Araştırma kapsamında yapılan analizlerden elde edilen bulgular incelendiğinde 

Tablo 15’ te yer aldığı üzere Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarının ABT için ön 

ve son testleri gruplara göre normal dağılım göstermektedir. Tablo 16’ya göre 

grupların akademik başarılarında ön test puanlarında anlamlı farklılık görülmemiştir. 

Yani grupların araştırma için benzer başarı seviyesinde oldukları söylenebilir.  

Başlangıçta benzer başarı seviyelere sahip olan öğretmen adaylarının ABT son 

test puanlarının gruplara göre farklı olup olmadığı irdelenmiş ve Tablo 18’e göre 

Deney 1, Deney 2 ve Kontrol gruplarındaki öğretmen adaylarının ABT son testinden 

aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit 

edilmiştir. Tablo 19’a göre bu farklılık, Deney 2 ile Kontrol grubu arasında aynı 

zamanda Deney 1 ile Kontrol grubu arasında olduğu görülmektedir. Deney 1 

grubunda yer alan öğretmen adayları akademik başarı açısından son testte Kontrol 

grubunda yer alan öğretmen adaylarından daha başarılıdırlar (Tablo 17). Benzer 

şekilde Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının da Kontrol grubu öğretmen 

adaylarından akademik başarı son testte daha başarılı oldukları görülmüştür (Tablo 

17). Yani portfolyo uygulamasının yapıldığı deney grupları, sadece geleneksel 

yöntemin uygulandığı Kontrol grubuna göre dönem sonunda daha başarılı oldukları 

görülmektedir. Portfolyo uygulamasının geleneksel yönteme göre öğretmen 

adaylarının akademik başarılarını artırmada etkili olup başarıyı olumlu yönde 

etkilediği söylenebilir. Nitekim yapılan bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlar bu 

sonucu destekler niteliktedir (Mıhladız, 2007; Okan, 2005: 85; Balaban ve Güneş, 

2012). Ancak araştırmamızda portfolyo ile birlikte öğrenme stillerine uygun olarak 

dersin işlendiği Deney 2 grubunun akademik başarı yönünden sadece portfolyonun 

uygulandığı Deney 1 grubuna göre anlamlı bir farklılık oluşturması beklenirken bu 

durum görülmemiştir. Uygulama sonrasında da deney gruplarının akademik başarı 

yönünden benzer seviyede (Tablo 17, Tablo 19) oldukları görülmektedir. Yapılan 

bazı çalışmalara göre de öğrencilerin öğrenme stillerinin onların akademik başarıları 

üzerinde bir fark oluşturmadığına ilişkin sonuçların olduğu görülmektedir (Bahar ve 

Sülün, 2011; Özdemir ve Dindar, 2013; Topuz ve Karamustafaoğlu, 2013). Ancak bu 
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sonuçlara farklı bir bakış olarak farklı çalışmalarda ise öğrenme stillerinin akademik 

başarıyı olumlu yönde etkilediği görülmektedir (Dasari, 2006; Usta, 2006; Koç, 

2007; Arı ve Bayram, 2011).  

Dönem sonunda uygulanan akademik başarı son test puanlarının analiz edildiği 

Tablo 20, 21 ve 22’ye göre ise her bir grubun başarısının öğrenim sonunda artmış 

olduğu görülmektedir. Hem Deney 1 hem Deney 2 hem de Kontrol gruplarının ön 

test- son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttur. 

Öğretmen adaylarının belirli bir dönem içerisinde bir dersi işledikten sonra ile 

işlemeden önceki başarıları arasında anlamlı farkın görülmesi beklenen bir durumdur 

(Okan, 2005; Bahçeci, 2006; Orhan, 2007; Çayırcı, 2007; Mıhladız, 2007; Balaban, 

2010). 

Alternatif yöntemler ile geleneksel yöntemlerin kıyaslamasına dayalı olarak 

Orhan (2007: 111) tarafından öğretmen adaylarına yapılan çalışmada, alternatif 

ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı grupta “Temel Kimya 

Laboratuarı-II” dersine ait akademik başarının, diğer gruba göre daha çok arttığı 

tespit edilmiştir. Araştırmanın konu aldığı çalışma grubu ile benzer yaş düzeyindeki 

çalışmalardan biri olan ve portfolyo yöntemine odaklanan araştırmada Bahçeci 

(2006: 102), hemşirelik bölümü anatomi derslerinde, portfolyo değerlendirmenin 

başarıyı geleneksel değerlendirme kadar ölçebildiğini, bilgilerin kalıcılığına ise 

bundan daha fazla katkı sağladığını tespit etmiştir. Daha küçük yaş gruplarında 

yapılan başka çalışmalarda ise portfolyo yönteminin geleneksel yönteme göre daha 

etkili olduğunu göstermektedir. 

Daha küçük yaş gruplarına uygulanan çalışmalarda akademik başarıdaki artış 

daha belirgin olarak görülebilmektedir. Örneğin Çayırcı (2007), yedinci sınıflara 

yaptığı Web Tabanlı Portfolyo (WTP) uygulamasının hem sözel hem de sayısal 

derslerde öğrencilerin başarılarını arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Güven (2007) 

tarafından, altıncı sınıf düzeyinde “Vücudumuzu Tanıyalım” ünitesi kapsamında 

yürütülen uygulamada, portfolyonun öğrencilerin yalnızca başarılarının artmasında 

değil, ayrıca öğrenilen bilgilerin kalıcılığında ve başarısızlığın giderilmesinde de 

anlamlı derecede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, Mıhladız 

(2007) tarafından yapılan araştırmada başarı testi puanlarının, portfolyo yöntem ve 

materyali ile ders işleyenlerde daha yüksek olduğu görülmüş; bu durum portfolyonun 

hem yöntem hem materyal olarak kullanılmasından kaynaklı olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır. Ayrıca, çoklu teknikleri barındırma ve süreçte teknik ve konu 
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seçiminde serbestliğin de bu sonucu etkilediği vurgulanmıştır. Fen dersi için yapılan 

başka bir uygulamada, Okan (2005: 86), portfolyo ile eğitim gören yedinci sınıf 

öğrencilerinin performans ödevi puanlarının süreç içerisinde artış gösterdiğini, bunun 

veliler tarafından da desteklendiğini belirtmiş; bu durumun, dereceli puanlama 

anahtarı kullanılarak yapılan değerlendirilmeden ve ödevlerin portfolyolara 

eklenmesinden kaynaklı olduğunu ileri sürmüştür. Balaban ve Güneş (2012)’de 

yapmış oldukları çalışmada ilköğretim 6. sınıfa giden hem devlet hem de özel 

okuldaki deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin son test başarı puanlarının güz 

döneminde gruplara göre arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır 

Bu farklılığın portfolyonun uygulandığı deney grubu lehine olduğu görülmektedir. 

Portfolyo uygulamasının, hem devlet hem de özel okulda öğrenim gören ilköğretim 

öğrencilerinin akademik başarılarında artışa neden olduğu söylenebilir. 

Buradan, portfolyo değerlendirmenin etkisinin daha erken yaş gruplarında daha 

fazla olduğu, yaş ilerlediğinde ise zaman zaman etkisinin azalabileceği söylenebilir. 

Portfolyonun etkisinin azalması, portfolyonun bir süreç olduğu göz önüne 

alındığında konuların öğrenilmesi sırasında bir yandan da bu sürecin öğrenilmesinin 

öğrenciyi meşgul edebileceği şeklinde yorumlanabilir. Bu araştırmanın, üniversite 

düzeyinde başarıya olan olumlu etkisinin ise öğrencilere süreç öncesi ayrı bir başlık 

altında portfolyonun nasıl uygulanacağının gösterilmiş olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Daha küçük yaşlarda sağlanan başarıda ise, öğrencilerin ilgi alanlarına göre konu 

seçilebilme fırsatının olması, hem yöntem hem materyal olarak çoklu kullanımlarının 

sağlanması, dereceli puanlama anahtarında olduğu gibi öğrencilerin nelere dikkat 

edebileceklerinin net göstergelerinin bulunduğu uygulamalara yer vermesi gibi 

etkenler sayılabilir. 

4.1.3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Tablo 24’e göre grupların Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği ön test puanlarının 

normal dağılım göstermediği görülmektedir. Son test için ise her grubun puanlarının 

normal dağılım gösterdiği görülmektedir. Tablo 25’te Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği 

için grupların ön test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlılık görülmemiştir. 

Tablo 26, 27 ve 28’de her bir grubun Biyoloji Tutum Ölçeği ön test-son test 

puanlarında istatistiksel olarak farklılık vardır. Bu farklılık son testler lehinedir.  

Yani gruplarda yer alan öğretmen adaylarının Genel Biyoloji Laboratuvarı dersini 
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işledikten sonra Biyoloji dersine yönelik tutumlarında olumlu yönde artış olmuştur. 

Tablo 29 ve Tablo 30’a baktığımızda ise Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği son test 

puanlarının gruplara göre karşılaştırılması yapıldığında Deney 1 ve Kontrol grubu ile 

Deney 2 ve Kontrol grubu arasında istatistiksel olarak farklılık olduğu görülmektedir. 

Yani öğretmen adaylarının Genel Biyoloji Laboratuvarı dersini işledikten sonra 

Biyoloji dersine yönelik tutumlarında bir artış olmuş ama bu artışın en fazla Deney 1 

ve Deney 2 gruplarında görüldüğü söylenebilmektedir.  

Nitekim Orhan (2007: 112) alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin 

uygulandığı gruplarda öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarının arttığı 

vurgulamaktadır Bununla birlikte, bu yöntemlerden biri olan portfolyo 

değerlendirmenin başlı başına öğrencilerin derslere yönelik tutumlarını artırdığına 

ilişkin pek çok araştırma sonucu bulunmaktadır (Okan, 2005: 85; İnce, 2007; 

Mıhladız, 2007). Okan (2005: 85), yedinci sınıf öğrencilerinin portfolyo 

değerlendirme ile işledikleri dersler sonrasında, öğrencilerin fen dersini ilginç, zevkli 

ve eğlenceli bulmaya başladıklarını ortaya koymuştur. Aynı şekilde Mıhladız (2007), 

altıncı sınıf öğrencilerinde de portfolyo kullanıldığında, derse yönelik olumlu 

tutumların oluştuğunu; ayrıca artan tutumların, öğrencilerin bu dersi daha ilgili ve 

eğlenerek öğrenmelerini sağladığını ileri sürmektedir. Bu durumun zeka alanına göre 

konu belirleyebilmeleri, aldıkları öğretmen rehberliği ile olumlu geribildirimlerden 

kaynaklandığını; bunun da özgüven gelişimini sağladığını vurgulamaktadır. Bedir, 

Polat ve Sakacı (2009: 54), portfolyo kullanımının öğrencilerin derse yönelik 

tutumunu tam anlamıyla değil ancak bir miktar da olsa arttırdığını; bu artışın 

öğrencilerin derse karşı motivasyonlarında olduğunu ortaya koymaktadır. 

Portfolyo ile ilgilenen üniversite düzeyindeki öğrencilerin bu uygulamalarından 

hoşlandıklarını, portfolyo hazırlama sürecinde daha kaliteli ürün ortaya koyabilmek 

için uğraştıklarını, öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk aldıklarını belirten 

Erdoğan (2006), bu gözlemlerin derslere olumlu tutum olarak yansıdığı 

görüşündedir. Ayrıca, söz konusu araştırmada, öğrencilerin hoşnut olduklarını 

belirten ifadeleri, kendilerini değerlendirme sürecini yaşamaları ve katkı sağlamaları 

şeklinde yorumlanmıştır. 

Portfolyo uygulamasının derslerde sevilen ve tercih edilen bir yöntem olduğu, 

öğrencilerin ilgili derse yönelik kısmen veya tamamen olumlu tutumlar beslemeye 

başladığı araştırma sonuçlarından görülebilmektedir. Özellikle ortaokul öğrencilerine 
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yönelik yapılan araştırmalarda bu olumlu tutumların öğrencilerin konu seçiminde 

serbest olması sayesinde olduğu görülmektedir. Özgür bir şekilde istedikleri konulara 

ya da kapsamlara yönlenen öğrencilerin giderek derse daha çok ilgi duymaları 

mümkün olabilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin bu süreçte araştırma yaparken 

danıştıkları kişilerden yardım alma noktasında çevrelerine yansıttıkları ilgi ve merak 

ile onları etkilemiş olmaları mümkündür. Böylece, öğrencilerin çevrelerindeki diğer 

kişilerden aldıkları geribildirimlerin karşılıklı yaşanan olumlu süreçleri sürekli 

kılması kaçınılmazdır. Bütün bu nedenlere ek olarak, daha ileriki yaşlardaki 

öğrencilerin portfolyo uygulaması aracılığıyla derslere yönelik olumlu tutumlar 

geliştirmesinin, onların daha kaliteli ürün ortaya çıkarma isteği ve portfolyo 

uygulamalarının bunu sağlayabilen yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

4.1.4. Beşinci Alt Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Araştırma başlangıcında yapılan ölçümlere göre, Tablo 32’ye göre Sınav 

Kaygısı Ölçeği ile ilgili analizlerde sadece Kontrol grubu son test puanlarında normal 

dağılım olmadığı görülmektedir. Tablo 33’e göre Sınav Kaygısı Ölçeği ön test 

puanları için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir yani gruplar sınav kaygısı açısından birbirine denk bir düzeyde 

görülmektedir. Tablo 34 ve 35’e göre Deney 1 ve Deney 2 gruplarının Sınav Kaygı 

Ölçeği ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

mevcutken Tablo 36’da Kontrol grubunda ön test-son test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. Yani, deney gruplarının 

her ikisine de uygulanmış olan portfolyo uygulaması sayesinde öğretmen adaylarının 

tek bir sınavla değil de öğrenim sürecinde yapmış oldukları öğrenme 

performanslarını içeren çeşitli çalışmalarla birlikte değerlendirilmelerinin onların 

mevcut sınav kaygılarında azalmayı sağladığı söylenebilir.  Ancak geleneksel olarak 

başarılarının tek bir sınav ile değerlendirildiği Kontrol grubu öğretmen adaylarının 

mevcut sınav kaygılarında değişiklik görülmemektedir. Bu sonuç ışığında grupların 

Sınav Kaygı Ölçeği son test puanları karşılaştırıldığında Tablo 37’ye göre gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu farklılık Tablo 

39’da Deney 1 grubundaki ile Kontrol grubu arasında ve Tablo 40’da Deney 2 ile 

Kontrol grubu arasındadır. Sınav Kaygı Ölçeği son test puanlarına göre her iki deney 

grubundaki öğretmen adaylarının sınav kaygılarının Kontrol grubu öğretmen 

adalarının sınav kaygılarından daha az olduğu söylenebilir. Bu durum, süreç ve 
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değerlendirme yöntemi olarak kullanılan portfolyo uygulamasının öğretmen 

adaylarında var olan sınav kaygısını azalttığını göstermektedir. Buna karşın Deney 1 

ve Deney 2 grupları arasında istatistiksel anlamda bir farklılık söz konusu değildir 

(Tablo 38). Yani farklı olarak öğrenme stillerine uygun dersin işlendiği Deney 2 

grubu öğretmen adaylarının uygulama sonundaki sınav kaygısının Deney 1 grubu 

öğretmen adayları ile benzer düzeyde olduğu söylenebilir.  

Orhan (2007: 111), öğrencilerin ders geçmeye yönelik kaygılarını gidermede 

alternatif yöntem ve tekniklerin geleneksel olanlara göre daha etkili olduğunu tespit 

etmiştir. Süreç odaklı bir alternatif değerlendirme yöntemi olan portfolyo 

değerlendirmesinin sınav kaygısını azalttığına dair pek çok araştırma bulunmaktadır 

(Bahçeci, 2006; Balaban, 2010; Aka Elvan, Güven, Göksu ve Aydoğdu, 2011; İzgi 

ve Gücüm, 2012). İnce (2007) tarafından altıncı sınıf öğrencileriyle yürütülen 

araştırmada,  öğrencilerin sınav kaygılarının giderilmesinde portfolyonun olumlu 

yönde etkisi olduğu saptanmıştır. 

Geleneksel öğretime ait sınavlarda öğrencilerde oluşan sınav kaygısının, bu 

sınavların sonuç odaklı ve kısa bir andaki hazır bulunuşluğu ölçen yapısından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Portfolyo, süreç odaklı bir alternatif ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerinden biri olup değerlendirme kapsamı küçük parçalar 

halinde tüm döneme yayılmaktadır. Portfolyo içerisinde yer alan öz değerlendirme, 

akran değerlendirme, grup değerlendirme gibi unsurlar birden fazla değerlendirme 

çeşidinin uygulanmasına fırsat vermektedir. Bütün bu özelliklerin ise sınav kaygısını 

azalttığı söylenebilir. 

4.1.5. Beşinci ve Altıncı Alt Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Portfolyo uygulamasının yapıldığı Deney 1 grubu ile öğrenme stillerine uygun 

ders planlarıyla ders işlendiği ve beraberinde portfolyonun uygulandığı Deney 2 

grubu öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları portfolyolar hem kendileri hem 

araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Tablo 42’de birinci ve ikinci dönem 

öğretmen adayları ve araştırmacı tarafından doldurulan Portfolyo Değerlendirme 

Formundaki değerlendirmelerin normal dağılım göstermediği görülmektedir. Tablo 

43’te birinci dönem sonunda öğretmen adayları ve araştırmacının portfolyo 

dosyalarına verdikleri puanlar arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde ilişki 

bulunduğu ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Tablo 
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44’te ise ikinci dönem sonunda öğretmen adayları ve araştırmacının portfolyo 

dosyalarına verdikleri puanlar arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki 

bulunduğu ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Yani 

öğretmen adaylarımız kendi dosyalarını değerlendirirken birinci dönem için 

araştırmacının değerlendirmesine az da olsa uyumlu bir değerlendirme yapmışlardır. 

İkinci dönem sonunda ise öğretmen adayları ve araştırmacının portfolyo dosyalarına 

verdikleri puanlar arasındaki pozitif yöndeki ilişkinin istatistiksel olarak orta düzeyde 

anlamlı olarak ortaya çıkması, öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirme 

konusunda geliştikleri gözlenmektedir. Hem birinci dönem hem de ikinci dönemin 

sonunda yapılan bu değerlendirmenin öğretmen adaylarında zamanla gelişim 

gösterdiği, öğretmen adaylarının zamanla kendileri için daha objektif bir 

değerlendirme yaptıkları söylenebilir. Portfolyo uygulamalarında, dosyaların 

değerlendirmesinde kullanılan öz değerlendirmenin üniversite öğrencilerine tarafsız 

ve eleştiriye açık olma noktasında katkısının bulunduğu vurgulanmaktadır (Bahçeci, 

2006: 100). Ortaokul öğrencilerinde de benzer bir durumun varlığından 

bahsedilebilir. Okan (2005: 86), portfolyo uygulaması kapsamında öz değerlendirme 

ve akran değerlendirme formlarını tanıyan ortaokul öğrencileri ile yaptığı 

görüşmelerde, sürecin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişiminde etkin 

rol oynadığı sonucuna ulaşmıştır. Ortaokul öğrencilerinin alternatif ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri içerisinde en çok portfolyoyu sevdiklerini vurgulayan 

Orhan (2007: 113), yaptığı araştırmada, öğrencilerin bu olumlu tutumlarının, 

değerlendirme sürecine kendilerinin de katılıyor olmalarından kaynaklı olduğunu 

tespit etmiştir. 

Tablo 53’te öğretmen adaylarının ikinci dönem sonundaki Portfolyo 

Değerlendirme Formu ile ABT son test puanları arasında pozitif yönde ve düşük 

düzeyde ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir. Aynı zamanda Tablo 54’te öğretmen adaylarının ikinci dönem 

sonundaki Portfolyo Değerlendirme Formu (PDF) ile ABT son test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir. Yani deney 

gruplarında yer alan öğretmen adaylarının portfolyolarının değerlendirilmesinden 

alınan sonuçlar ile bu öğretmen adaylarının geleneksel değerlendirme yöntemlerinde 

olduğu gibi tek tip sınav ile değerlendirilmesi arasında farklılık görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının portfolyolarının değerlendirilmesinden aldıkları puanlar, 
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akademik başarılarının test ile sınanmasından elde edilen puanlardan daha fazladır. 

Bu sonuç ile portfolyo uygulamasının, öğretmen adaylarının öğrenme yeterlilikleri 

değerlendirilirken bir süreç olarak değerlendirilmenin onların başarılarını daha fazla 

ortaya koymalarına, daha fazla başarılı görünmelerine fırsat verdiği düşünülmektedir. 

Erdoğan (2006: 110) yaptığı çalışmada öğrencilerin portfolyo değerlendirme sonucu 

verilen notların geleneksel değerlendirmeye göre daha adil olacağını düşündüklerini, 

bunun nedeninin ise anlık değerlendirme yerine bir dönem boyunca yaptıkları işler 

ve gösterdikleri çabaların göz önünde bulundurulduğunu belirtmektedirler. Çünkü 

portfolyo ile değerlendirilmenin anlık bir değerlendirme çeşidi olmamasının 

heyecanlanma sonucunda ortaya çıkabilecek hataların her zaman düzeltme 

şanslarının olmasının onları olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir.  

4.1.6. Yedinci Alt Probleme Yönelik Tartışma ve Sonuç 

Deney gruplarındaki öğretmen adaylarının Portfolyo Sürecini Değerlendirme 

Formundaki cevaplarının kategorilere göre dağılımlarına baktığımızda tablo 45’de 

Deney 1 grubunun % 37.31’inin, Deney 2 grubunun ise % 41.79’unun etkin olarak 

değerlendirdiği görülmektedir. Maddelerde yer alan ifadelere göre öğretmen adayları 

portfolyo uygulamasını yararlı, kalıcı öğrenmeyi sağlayan, bireysel becerileri 

geliştiren,  öğrenci öğretmen etkileşimini destekleyen, öğrenilenleri yansıtmada daha 

fazla imkân veren, mesleki gelişimi sağlayan, performansını etkin olarak ortaya 

koyabilmesini sağlayan, geleneksel değerlendirmelerden daha etkili olan bir 

uygulama olarak görmektedirler. Her ders için portfolyo uygulamasının önerildiği 

madde için ise Deney 1 grubundaki öğretmen adaylarından çoğu olumsuz görüş 

belirtirken, Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının çoğu olumlu görüş belirttiği 

görülmektedir. Deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının portfolyo uygulamasına 

yönelik tercihlerinin Deney 1 öğretmen adaylarına göre daha fazla olduğu 

söylenebilir (Tablo 48). Bu tespiti destekleyen araştırmalardan biri olarak Denizoğlu 

(2008), fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin, onların bu alana yönelik 

tutumlarını birbirlerinden farklı şekilde etkilediğini, hatta var olan öğrenme 

stillerinin öz yeterlik inançlarında da etkili olduğunu vurgulamaktadır. Bu 

araştırmada Deney 1 ve Deney 2 gruplarının ortaya koyduğu fark, buna benzer bir 

durumun yansıması olarak düşünülebilir. Öğretmen adayları, portfolyonun başarıyı 

düşüren ve zaman kaybı olarak görülmesini içeren maddeye ise katılmamaktadırlar. 
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Ancak yine de az oranda da olsa portfolyonun zaman aldığına ilişkin öğretmen 

adaylarının cevaplarının olduğu görülmektedir.  

Gerek ilköğretimde gerek lise düzeyinde yapılan araştırmalar, öğrencilerin 

nasıl öğrendiklerini dikkate alarak planlanmış ve uygulanmış olan süreçlerin 

öğrencileri olumlu yönde etkilediğini, ilgili derse yönelik tutumlarını artırdığı 

yönündedir (Usta, 2006; Günay Ermurat, 2013). Üniversite düzeyinde yapılan 

araştırmalarda farklı öğrenme stillerinin veya bu stillere uygun oluşturulmuş öğretme 

öğrenme ortamlarının akademik başarı açısından etkili olmadığı sonuçlarına 

ulaşılmaktadır (Bahar ve Sülün, 2011; Topuz ve Karamustafaoğlu, 2013). Bu 

araştırma da, akademik başarı açısından alanyazın geneline uyan bir sonuç 

oluşturmuştur. Akademik başarı açısından fark olmamasına rağmen, bu araştırma 

sonucuna dayalı olarak, öğrenme stilleri ile birlikte yürütülen portfolyo 

uygulamasının, yalnız başına yürütülen portfolyo sürecine göre daha olumlu tutumlar 

yarattığını vurgulamak mümkündür. 

Deney gruplarında yer alan öğretmen adaylarının portfolyo değerlendirmesi 

hakkında ne düşündükleri sorulduğunda Tablo 49’da; yararlı bir uygulama olduğunu, 

uygulamayı oldukça beğendiklerini, bu öğrenme ve değerlendirme çeşidinin 

öğrendiklerini uygulama fırsatı sunduğunu, bu süreçte becerilerini geliştirdiklerini, 

kalıcı öğrenme sağladığını belirtmişlerdir (D1Ö2, D1Ö26, D2Ö12, D2Ö24). Verilen bu 

cevaplar Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formunda yer alan Madde 1, 2, 6 ve 10 

için verilen cevaplarla benzerlik göstermektedir (Tablo 48). Ayrıca portfolyo 

dosyalarındaki çalışmaların değerlendirilmesi ile emeklerinin değerlendirildiğini 

düşünmekte ve bunun adaletli bir değerlendirme olduğunu ifade etmişlerdir. Deney 1 

grubundaki öğretmen adayları Deney 2 grubundan farklı olarak portfolyonun 

mesleklerinde yararlı olduğunu, geri bildirim sağladığı ve derste aktif katılım 

sağladığını ifade etmişlerdir. Bu cevaplar da yine madde 7 ve madde 9’a verilenler 

ile benzerlik göstermektedir. Deney 2 grubundaki bazı öğretmen adayları ise farklı 

olarak portfolyonun sorumluluk duygusunu geliştirdiğini ve sınav kaygısından 

uzaklaştırdığına yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir (D2Ö18). Öğretmen adaylarına 

ait bu ifadeler ise portfolyonun deney gruplarındaki öğretmen adaylarının sınav 

kaygılarında azalmaya neden olan sonuçlarını (Tablo 34, Tablo 35) destekler 

niteliktedir. 
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Portfolyo uygulamasının Biyoloji öğretimine katkılarının neler olduğu 

sorulduğunda Tablo 50’de görüldüğü üzere, her iki gruptaki öğretmen adaylarının 

portfolyonun daha iyi öğrenme, kalıcı öğrenme, pekiştirme ve teorik olarak 

öğrendiklerini somutlaştırmayı sağladığı ve yaratıcılığı geliştirdiği için Biyoloji 

öğretimine katkıda bulunduğu ile ilgili ifadeleri görülmektedir (D1Ö16, D1Ö17, 

D1Ö27, D2Ö11, D2Ö15, D2Ö18). Deney 1 grubu öğretmen adayları Deney 2 

grubundan farklı olarak portfolyonun öğrenilen bilgilerin günlük hayatta 

uygulanmasını sağladığını ve geribildirim ile kendi çalışmalarını gözden 

geçirebilmelerine imkân tanıdığını ifade etmişlerdir. 

Öğretmen olduklarında portfolyo değerlendirmesini kullanıp 

kullanmayacaklarını içeren soruda Tablo 51’e göre kullanacaklarını belirtmişlerdir. 

Bu ifadelerdeki gerekçelerin başında portfolyonun yaratıcılığı geliştirdiği, daha iyi 

öğrenme ve kalıcı öğrenme sağladığı, öğrenmenin eğlenceli bir şekilde gerçekleştiği, 

derse karşı ilgiyi arttırdığı gelmektedir (D1Ö29, D1Ö30, D1Ö33, D2Ö6, D2Ö22, 

D2Ö31). Öğretmen adaylarının portfolyo uygulamasından memnun olmakla kalmayıp 

ileride kendilerinin de kullanacaklarını düşünmeleri yapılmış olan portfolyo 

uygulamasının başarılı bir sonucu olarak görülebilir. Portfolyoyu kullanmayı 

düşünmeyen birkaç öğretmen adayı ise portfolyonun kendisine uygun olmadığını 

veya portfolyonun öğrenci tarafından değil de ailesi tarafından yapılacağı endişesini 

taşıdığını gerekçe olarak göstermişlerdir (D2Ö4). 

Öğretmen adaylarından portfolyo uygulama sürecini tek bir cümleyle ifade 

etmelerinin istendiği soruya ilişkin cevaplarda Tablo 52’de görüldüğü gibi her iki 

gruptaki öğretmen adayları portfolyoyu ağırlıklı olarak kalıcı öğrenme ve daha iyi 

öğrenmeyi sağlama, eğlenceli olma, pekiştirici olma şeklinde olumlu tanımlamalarda 

bulunmuşlardır (D1Ö1, D1Ö7, D1Ö13, D2Ö14, D2Ö24, D2Ö27). Öğretmen 

adaylarından alınan bu ifadeler Potfolyo Sürecini Değerlendirme Formu 

maddelerinden M1, M2, M6, M7 ve M12 için elde edilen sonuçları destekler 

niteliktedir (Tablo 48).  Ancak bazı öğretmen adayları portfolyoyu tanımlarken 

olumsuz ifadelere yer vermişlerdir. Devamlı olması durumunda uygulamaların sıkıcı 

ve zor hale geldiği, portfolyonun her konuya uygun olmaması ve bireylerdeki 

yetenek farkı nedeniyle değerlendirme aşamasındaki not kaygıları bu olumsuz 

ifadeleri oluşturmaktadır (D1Ö5, D1Ö6, D1Ö8, D2Ö15). Bu ifadelerin, uygulama 

sürecinde öğretmen adaylarından yapılması beklenen dosya içeriklerinden 
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kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu 

öğreticilik, pekiştiricilik, beceri geliştirme, kalıcı olma gibi olumlu ifadeleri diğer üç 

soruya verilen cevaplar ile örtüşmekte olduğundan öğretmen adaylarının memnun 

kaldığı söylenebilir. 

4.2. Öneriler 

 Araştırmada portfolyonun uygulandığı Deney 1 grubu ve hem öğrenme 

stillerine uygun ders planı ile ders işlenip hem de portfolyo uygulamasının 

yapıldığı Deney 2 grubu öğretmen adaylarının, geleneksel yöntemin devam 

ettirildiği Kontrol grubu öğretmen adaylarına göre akademik başarılarında 

artışta bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Deney 1 ve Deney 2 

gruplarında hem biyoloji dersine yönelik tutumlarında hem de sınav 

kaygılarında Kontrol grubuna göre etkisinin olumlu olduğu görülmüştür. 

Kolb’ün deneyimsel öğrenme kuramının öngördüğü şekilde bu araştırmadan 

elde edilen sonuçlar dahilinde öğretmen adaylarının başarılarını arttırmak, 

biyoloji dersine karşı olumlu tutuma sahip olmalarını sağlamak, etkili 

öğrenmeyi sağlamak adına fen alanındaki diğer dersler için de portfolyo 

uygulaması önerilmektedir. 

 Öğretmen adaylarının öğrenmelerinde portfolyo uygulamasının kalıcılığı 

sağladığı ile ilgili ifadeleri göz önüne alındığında ezber olarak görülen 

biyoloji konularının portfolyo uygulaması ile birlikte somutlaştırılarak 

öğretilmesi gerektiği önerilmektedir.  

 Portfolyo uygulamasının yapıldığı deney gruplarında kendi kendilerini 

değerlendiren öğretmen adaylarının zaman içerisinde daha objektif olarak 

değerlendirme yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle, öğretmen adaylarının 

kendilerini değerlendirmede objektif yaklaşabilmeleri açısından kişisel 

gelişimlerine de destek sağlayacağı düşünüldüğünden dolayı portfolyo 

uygulamasının yapılacağı araştırmalarda mutlaka katılımcıların kendi 

dosyalarını değerlendirmelerine fırsat verilmesi gerektiği önerilmektedir.  

 Her bir öğrenme stiline uygun etkinliklerle hazırlanmış ders planı ile dersin 

işlendiği ve süreçte portfolyonun kullanıldığı Deney 2 grubu öğretmen 

adaylarının öğretim süreci sonunda akademik başarılarında sahip oldukları 

öğrenme stiline göre bir farkın oluşmamış olması uygulamanın her bir 
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öğretmen adayına stiline göre öğrenme fırsatı sağladığı görülmektedir. 

Bireysel farklılıkları göz önüne alındığında fen eğitiminin olduğu öğrenme 

alanlarındaki öğrenenlerin öğrenme stillerine uygun ders işlenmesi ve 

portfolyo değerlendirme ile pekiştirilmesi daha etkili bir öğretim için 

önerilmektedir.  
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Ek 1: Akademik Başarı Testi Madde Analizi Sonuçları 

 
Madde 

Üst 
Grup 
(33) 

 

Alt 
Grup 
(33) 

 

Güçlük 
İndeksi  

(p) 

Ayırt Edicilik 
İndeksi  

(r) 

p  
Açıklama 

r 
Açıklama 

1 24 10 0.52 0.42 Kolay Çok iyi 
2 22 13 0.53 0.27 Kolay Orta derece 
3 30 20 0.76 0.30 Çok kolay İyi 
4 22 13 0.53 0.27 Kolay  Orta derece 
5 26 17 0.65 0.27 Kolay Orta derece 
6 23 14 0.56 0.27 Kolay Orta derece 
7 20 11 0.47 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
8 27 13 0.61 0.42 Kolay Orta derece 
9 29 17 0.70 0.36 Çok kolay İyi 

10 28 19 0.71 0.27 Çok kolay Orta derece 
11 33 16 0.74 0.51 Çok kolay Çok iyi 
12 17 8 0.38 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
13 24 15 0.59 0.27 Kolay Orta derece 
14 25 14 0.59 0.33 Kolay İyi 
15 27 17 0.67 0.30 Kolay İyi  
16 26 17 0.65 0.27 Kolay Orta derece 
17 19 9 0.42 0.30 Ota güçlükte İyi 
18 19 10 0.44 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
19 18 9 0.41 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
20 18 8 0.39 0.30 Orta güçlükte İyi 
21 29 19 0.73 0.30 Çok kolay İyi 
22 28 19 0.71 0.27 Çok kolay Orta derece 
23 23 9 0.49 0.42 Orta güçlükte Çok iyi 
24 15 4 0.29 0.33 Çok zor İyi 
25 21 12 0.50 0.27 Kolay Orta derece 
26 20 9 0.44 0.33 Orta güçlükte İyi 
27 25 14 0.59 0.33 Kolay İyi 
28 27 13 0.61 0.42 Kolay Çok iyi 
29 24 15 0.59 0.27 Kolay Orta derece 
30 16 7 0.35 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
31 18 8 0.39 0.30 Orta güçlükte İyi 
32 23 14 0.56 0.27 Kolay Orta derece 
33 32 18 0.76 0.42 Çok kolay Çok iyi 
34 20 12 0.50 0.27 Kolay Orta derece 
35 20 11 0.47 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
36 28 18 0.70 0.30 Çok kolay İyi 
37 30 21 0.77 0.27 Çok kolay Orta derece 
38 23 13 0.55 0.30 Kolay İyi 
39 29 17 0.70 0.36 Çok kolay İyi 
40 29 15 0.67 0.42 Kolay Çok iyi 
41 20 10 0.46 0.30 Orta güçlükte İyi 
42 16 7 0.35 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
43 13 2 0.23 0.33 Çok zor İyi 
44 25 15 0.61 0.30 Orta güçlükte İyi 
45 29 15 0.67 0.42 Kolay Çok iyi 
46 29 19 0.73 0.30 Çok kolay İyi 
47 24 15 0.59 0.27 Kolay Orta derece 
48 14 4 0.27 0.30 Çok zor İyi 
49 24 15 0.59 0.27 Kolay Orta derece 
50 25 15 0.61 0.30 Kolay İyi 
51 24 15 0.59 0.27 Kolay Orta derece 
52 29 5 0.52 0.73 Kolay Çok iyi 
53 25 15 0.61 0.30 Kolay İyi 
54 25 15 0.61 0.30 Kolay İyi 
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55 19 10 0.44 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
56 23 12 0.53 0.33 Kolay İyi 
57 27 15 0.64 0.36 Kolay İyi 
58 27 17 0.67 0.30 Kolay İyi 
59 25 15 0.61 0.30 Kolay İyi 
60 25 15 0.61 0.30 Kolay İyi 
61 30 19 0.74 0.33 Çok kolay İyi 
62 23 12 0.53 0.33 Kolay İyi 
63 25 14 0.59 0.33 Kolay İyi 
64 23 13 0.55 0.30 Kolay İyi 
65 25 13 0.58 0.36 Kolay İyi 
66 30 20 0.76 0.30 Çok kolay İyi 
67 25 16 0.62 0.27 Kolay Orta derece 
68 28 17 0.68 0.33 Kolay İyi 
69 24 15 0.59 0.27 Kolay Orta derece 
70 23 14 0.56 0.27 Kolay Orta derece 
71 33 20 0.80 0.39 Çok kolay İyi 
72 19 10 0.44 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
73 30 17 0.71 0.39 Çok kolay İyi 
74 30 10 0.61 0.61 Kolay Çok iyi 
75 21 11 0.49 0.30 Orta güçlükte İyi 
76 26 16 0.64 0.30 Kolay İyi 
77 16 5 0.32 0.33 Orta güçlükte İyi 
78 21 11 0.49 0.30 Orta güçlükte İyi 
79 30 20 0.76 0.30 Çok kolay İyi 
80 24 14 0.58 0.30 Kolay İyi 
81 22 13 0.53 0.27 Kolay Orta derece 
82 32 21 0.80 0.33 Çok kolay İyi 
83 21 11 0.49 0.30 Orta güçlükte İyi 
84 18 8 0.39 0.30 Orta güçlükte İyi 
85 19 10 0.44 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
86 27 18 0.68 0.27 Kolay Orta derece 
87 30 12 0.64 0.55 Kolay Çok iyi 
88 13 3 0.24 0.30 Çok zor İyi 
89 22 10 0.49 0.36 Orta güçlükte İyi 
90 17 8 0.38 0.27 Orta güçlükte Orta derece 
91 28 11 0.59 0.52 Kolay Çok iyi 
92 26 11 0.56 0.46 Kolay Çok iyi 
93 21 12 0.50 0.27 Kolay Orta derece 
94 19 8 0.41 0.33 Orta güçlükte İyi 
95 22 13 0.53 0.27 Kolay Orta derece 
96 25 14 0.59 0.33 Kolay İyi 
97 25 15 0.61 0.30 Kolay İyi 
98 21 12 0.50 0.27 Kolay Orta derece 
99 26 14 0.61 0.36 Kolay İyi 
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Ek 2: Akademik Başarı Testi 

Değerli Öğrenciler, 
Aşağıda “Hayvansal ve Bitkisel Dokular” ile ilgili olarak 5 seçenekli 99 soru 

bulunmaktadır. Her sorunun tek bir doğru cevabı bulunmaktadır. Her soruyu dikkatle 
okuyarak size en uygun seçeneği işaretleyiniz. Katıldığınız için teşekkürler. 

Hayvansal ve Bitkisel Dokular Testi 

1- Mitoz bölünmeye hazırlık evresinde 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? 

a) Sentriollerin kendini eşlemesi 
b) Kromozomların kendini eşlemesi 
c) İğ ve aster iplikleri için gerekli olan 

protein sentezinin yapılması 
d) Enerji sağlanıp depolanması 
e) Kromatitlerin kısalıp kalınlaşmaya, 

helezonlaşmaya başlaması 
2- Tetratlar mayoz bölünmenin hangi 

safhasında şekillenir? 
a) Mayozun I. Profazının leptoten safhası 
b) Mayozun I. Profazının zigoten safhası 
c) Mayozun I. Profazının pakiten safhası 
d) Mayozun I. Profazının diploten safhası 
e) Mayozun I. Profazının diakinez safhası 
3- İki homolog kromatitin birbirine 

yapıştığı bölgelerden parça değiş-tokuş 
edilmesine ne denir? 

a) Kiyazma  b) Krossing-over 
c) Diyakinez  d) Sentromer 
e) Kromomer 

4- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme 
ile mayoz bölünme arasındaki 
farklılıklardan değildir? 

a) Mitozda kromozom ve nukleus bir defa; 
mayozda kromozom bir, nukleus iki 
defa bölünür. 

b) Mitozda iki, mayozda dört hücre 
meydana gelir. 

c) Mayozda sitokinez görülürken, mitozda 
görülmez. 

d) Mitozda 2n (diploid) kromozomlu, 
mayozda n (haploid) kromozomlu 
hücreler oluşur. 

e) Mitozda kromozom yapısında değişiklik 
olmaz, mayozda kromozom yapısında 
kısmen değişiklik olur. 

 
5- Aşağıdakilerden hangisi mayoz 

bölünme sonucu oluşur? 
a) Epidermis hücreleri 
b) Karaciğer hücreleri 
c) Uterus (rahim) hücreleri 
d) Sperm ve yumurta hücresi 
e) Yağ hücreleri 

 

6- Mitozun anafaz evresinde 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

a) Çekirdekçik küçülmeye başlar ve 
sonunda kaybolur. 

b) Eş kromatitler birbirinden ayrılmaya 
başlar. 

c) Kromatitlerin helozonları çözülmeye 
başlar. 

d) Çekirdek zarı eriyerek kaybolur. 
e) Sentrioller zıt kutuplara ulaşarak 
yerleşir. 

7- Mitozun metafaz evresinde 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? 

a) Kromozomlar iğ ipliklerine dik olan 
metafaz düzleminde toplanır. 

b) Helozonlaşma az da olsa devam 
ederken kromozom şekilleri  artık 
belirginleşmiştir. 

c) Kromozomlar V veya L harfi şeklinde 
sentromerlerinden bükülmüştür. 

d) İğ iplikleri kromozomların 
sentromerlerine bağlanmıştır. 

e) Eş kromatidler birbirinden ayrılmaya 
başlar.  
 
 

8- Genetik çeşitliliğe aşağıdakilerden 
hangisi neden olur? 

a) Sinsisyum 
b) Sitokinez 
c) Kiyazma 
d) Tetrat 
e) Crossing- over 

 
9- Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve 

mayoz bölünme çeşitlerinin yalnız 
birinde gerçekleşir? 

a) İğ ipliklerinin oluşumu 
b) Tetrat oluşumu 
c) Çekirdekçiğin kaybolması 
d) Çekirdek zarının erimesi 
e) Sitoplazmanın bölünmesi 
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10- Tetrat oluşumu ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) İki kromatitten oluşan kromozoma 
denir. 

b) Dört kromatitten oluşan kromozoma 
denir. 

c) Serbest uçları nukleus zarının aynı 
noktasına toplanan kromozomlara denir. 

d) Kısalıp- kalınlaşması yani 
helezonlaşması tamamlanmış 
kromozomlara denir. 

e) Ana ve babadan gelen homolog 
kromozomlara denir. 

 
11- Crossing- over olayı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a) Kromozomların serbest uçlarının 

nukleus zarının aynı noktasına 
toplanmasına denir. 

b) Kromozomların kısalıp-kalınlaşarak V 
veya L şeklini almasına denir. 

c) Homolog kromozomlar arasında kopan 
parçaların değiş tokuşuna denir. 

d) Homolog kromozomların bir araya 
gelerek oluşturdukları yapıya denir. 

e) Kromozomların hücrenin ekvatoral 
düzleminde bir hat şeklinde 
toplanmasına denir. 

 
12- Mayoz bölünmenin profaz I 

evresinde aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşmez? 

a) Homolog kromozomların eş yapması 
tamamlanır. 

b) Kromozom sayısı yarıya inmiş gibi 
görünür. 

c) Tetrat oluşumu gerçekleşir. 
d) Genetik madde alışverişi gerçekleşir. 
e) Tetratı oluşturan kromozomların 

birbirinden ayrılması gerçekleşir. 

 

 

 

 

 

 

13-  

 
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 
a) Mayoz bölünme, profaz II 
b) Mitoz bölünme, metafaz 
c) Mayoz bölünme, anafaz II 
d) Mayoz  bölünme, telofaz I 
e) Mitoz bölünme, sitokinez 

 
14- Şekle göre aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 
 

 
 
a) 2n=6, mitoz bölünme, profaz 
b) 2n=8, mayoz bölünme, profaz I 
c) 2n=4, mayoz bölünme, profaz I 
d) 2n=2, mayoz bölünme, metafaz I 
e) 2n=8, mitoz bölünme, metafaz 
15-   Şekildeki evre aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Mitoz bölünme, profaz 
b) Mayoz bölünme, metafaz I 
c) Mitoz bölünme, anafaz 
d) Mayoz bölünme, telofaz I 
e) Mayoz bölünme, profaz II 
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16-  Aşağıdaki şekle göre verilen 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Mitoz bölünme, profaz 
b) Mayoz bölünme, anafaz II 
c) Mitoz bölünme, anafaz 
d) Mayoz bölünme, profaz II 
e) Mayoz bölünme, anafaz I 

 
17- Aşağıdaki dokulardan hangisinde 

kan damarları yoktur? 
a) Epitel doku ve kıkırdak doku 
b) Yağ doku 
c) Yağ doku ve kıkırdak doku 
d) Epitel doku ve yağ doku 
e) Bağ doku ve yağ doku 
18- Epitel hücrelerin görevi 

aşağıdakilerden hangisi değildir? 
a) Emilim 
b) Salgılama 
c) Algılama 
d) Tepki  
e) Kasılma  

 
19-  Aşağıdakilerden hangisi bağ 

dokusunun özelliklerindendir? 
I- Hücreleri arasında boşluklar vardır 
II- Vücut savunmasında etkili rol oynar 
III- Kan doku ile hücreler arasında 

madde alış verişini sağlar 
IV- Mekanik desteklik sağlar 
a) I ve II b) III ve IV  
c) I, II ve IV   d) I, III ve IV 
e) I, II, III, IV 
 
20- Aşağıdakilerden hangisi bağ doku 

içerisinde yer almaz? 
a) Yağ doku 
b) Elastik lifler 
c) Retiküler lifler 
d) Kondrosit 
e) Kollojen lifler 

21- Bağ doku içerisinde en fazla 
bulunan ve liflerin sentezlenmesinde rol 
oynayan yapı nedir? 

a) Makrofaj 
b) Fibroblast 
c) Plazma hücreleri 
d) Mast hücreleri 
e) Retiküler hücreler 

 
22- İnsan kanında bulunan olgun 

alyuvar (eritrosit) hücreleri 
aşağıdakilerden hangisini yapabilir? 

a) Histamin salgılama 
b) Nukleus bulundurma 
c) Antikor sentezleme 
d) O2 bağlama 
e) H2O bağlama 

 
23- Aşağıdakilerden hangisi belirli bir 

antijene karşı antikor üretiminden 
sorumludur? 

a) Monosit 
b) Lenfosit 
c) Eozinofil 
d) Bazofil 
e) Nötrofil 

 
24- Mayoz bölünme ile yumurta 

oluşuncaya kadar geçen olaylara ne ad 
verilir? 

a) Ovulasyon 
b) Oogenez 
c) Sperm 
d) Ovum 
e) Spermatogenez 

 
25- Döllenme olayı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a) Döllenme olayı sperm ve yumurta 

hücresinin çekirdeklerinin birleşmesidir. 
b) Sperm ve yumurta diploit kromozomlu 

hücrelerdir. 
c) Döllenme sonucu oluşan hücre haploit 

kromozomludur. 
d) Döllenme sonrasında oluşan hücre 

sürekli mayoz bölünme geçirir. 
e) Döllenme olayı sonucu ovum oluşur. 
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26- Zigotta, sitoplazma büyümesi 
olmadan art arda görülen mitoz 
bölünmeler sonucunda, birbirine benzer 
hücrelerin oluşmasına ne ad verilir? 

a) Ovulasyon 
b) Mensturasyon 
c) Segmentasyon 
d) Oogenez 
e) İnvaginasyon 

 
27-  Aşağıdaki şekilde görülen hangi 

tip epitel dokuya aittir? 

 
a) Tek katlı kübik epitel  
b) Tek katlı yassı epitel  
c) Çok katlı yası epitel  
d) Yalancı çok katlı silindirik epitel  
e) Tek katlı prizmatik epitel  

 
28-  Aşağıdaki şekilde görülen hangi 

tip epitel dokuya aittir? 

 
a) Tek katlı kübik epitel  
b) Tek katlı yassı epitel  
c) Çok katlı yassı epitel  
d) Yalancı çok katlı silindirik epitel  
e) Tek katlı prizmatik epitel  

 
29- Şekilde görülen hücre 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Bazofil b) Nötrofil 
c) Eozinofil d) Lenfosit 
e) Monosit 
 
 

30- Şekilde görülen hücre 
aşağıdakilerden hangisidir?  

 

a)Mast hücresi   
b) Goblet hücresi 
c) Yassı epitel hücresi 
d) Kondrosit   
e) Osteosit 
 
31- Aşağıdaki dokulardan hangisi, kış 

uykusuna yatan hayvanların enerji 
ihtiyacını karşılayabilmek için uzun 
süreli yedek besin depo eder? 

a) Epitel doku 
b) Kas doku 
c) Yağ doku 
d) Sinir doku 
e) Kan Doku 

 
32- Aşağıdakilerden hangisi hem bitki 

hem de hayvan hücresi için 
söylenebilir? 

a) Hücre çeperine sahip olma 
b) Kofullara sahip olma 
c) Lizozoma sahip olma 
d) Sentrozoma sahip olma 
e) Kloroplasta sahip olma 

 
33- (33., 34., 35. ve 36. soruları 

aşağıdaki şekle göre cevaplayınız). 
Şekilde verilen dokuda  “1” ile gösterilen 

kısım nedir? 

 

a) Kollojen fibril b) Mast hücresi 
c) Makrofaj hücresi d) Fibroblast 
e) Elastik fibril 
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34- Yukarıdaki şekilde verilen bağ 
dokuda  “2” numaralı kısım nedir? 

a) Kollojen fibril 
b) Mast hücresi 
c) Makrofaj hücresi 
d) Fibroblast 
e) Elastik fibril 

 
35- Yukarıdaki şekilde verilen bağ 

dokuda  “3” numaralı kısım nedir? 
a) Kollojen fibril 
b) Mast hücresi 
c) Makrofaj hücresi 
d) Fibroblast 
e) Elastik fibril 

 
36- Yukarıdaki şekilde verilen bağ 

dokuda  “4” numaralı kısım nedir? 
a) Kollojen fibril 
b) Mast hücresi 
c) Makrofaj hücresi 
d) Fibroblast 
e) Elastik fibril  

 
37- Aşağıdakilerden hangisi trakenin 

yapısında görülen epitel doku örneğidir? 
a) Tek katlı kübik epitel 
b) Tek katlı silindirik epitel 
c) Yalancı çok katlı silli silindirik epitel 
d) Keratenize olmuş çok katlı yassı epitel 
e) Çok katlı kübik epitel 

 
38- Aşağıdakilerden hangisi basit 

tübüler bezin görüldüğü organa 
örnektir? 

a) Trake b) Ösefagus 
c) Prostat d) Göbek bağı 
e) Mide 

 
39- İnce bağırsakta besinlerin 

emilimini sağlayan epitel doku 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Çok katlı kübik epitel 
b) Tek katlı silindirik epitel 
c) Tek katlı yassı epitel 
d) Duyu epiteli 
e) Salgı epiteli 
 
 
 
 
 

40- Aşağıdaki şekilde  ‘’1’’ ile 
gösterilen yer nereyi ifade etmektedir? 

 
a) Mikrovillus 
b) Lümen 
c) Bazal membran  
d) Hücre nükleusu 
e) Lamina  

 
41- Aşağıda şekilde görülen hücreler 

hangi dokuya ait olabilir? 

 

a) Kas doku  b) Kan doku 
c) Sinir doku   d) Yağ doku 
e) Bağ doku 

42- Şekle göre “1” ile gösterilen hücre 
nedir? 

 

a) Nötrofil b) Eozinofil 
c) Bazofil d) Monosit 
e) Lenfosit  
(43 ve 44. soruları aşağıdaki şekle göre 
cevaplayınız) 
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43- Yukarıdaki şekilde “2” ile 
gösterilen yapı nedir? 

a) Müköz bağ doku 
b) Lümen  
c) Seröz bağ doku 
d) Bazal membran 
e) Retiküler bağ doku 
44- Şekle göre “3” ile gösterilen yapıya 

ne ad verilir? 
a) Müköz bağ doku 
b) Seröz bağ doku 
c) Lümen 
d) Bazal membran 
e) Retiküler bağ doku  
 
45- Şekle göre “2” ile gösterilen hücre 

nedir? 

 

a) Nötrofil b) Eozinofil 
c) Bazofil d) Monosit 
e) Lenfosit 
 
46- Aşağıdaki şekilde “3” ile gösterilen 

hücre nedir? 

 

a) Nötrofil b) Eozinofil 
c) Bazofil d) Monosit 
e) Lenfosit 
 
47- Aşağıdakilerden hangisi düz 

kaslara ait bir özelliktir? 
a) Kalp kası yapısında bulunur 
b) Yavaş ve ritmik kasılır. 
c) Kol ve bacak kaslarında bulunur. 
d) İsteğimizle merkezi sinir sistemine bağlı 

olarak çalışır. 
e) Çekirdekleri hücre kenarında yer alır. 
 
 

48- Aşağıdaki şekilde kıkırdak dokuya 
ait yapılardan “1” ile gösterilen yerler 
neyi ifade etmektedir? 

 
a) Laküna 
b) Kondrositler 
c) Perikondrium 
d) Elastik fibriller 
e) Kollogen fibriller 

 
49- Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin 

tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri 
ile kök emici tüylerini oluşturan 
epidermis hangi doku içerisinde 
incelenir? 

a) Destek doku  b) Koruyucu doku 
c) Bağ doku  d) Parankima doku 
e) Epitel doku 

 
50- Aşağıdakilerden hangisi, parankima 

dokusunun fonksiyonlarından 
biri değildir? 

a) İletim  b) Fotosentez 
c) Desteklik  d) Solunum 
e) Depo ve salgı 
 
51- Aşağıdakilerden hangisi, değişmez 

dokuların özelliklerinden değildir? 
a) Birincil ve ikincil meristem doku 

hücrelerinin gelişme ve farklılaşmasıyla 
oluşur. 

b) Hücreleri büyük, sitoplazması az ve 
kofulları çok sayıdadır. 

c) doku hücrelerinin arasında boşluk 
bulunur. 

d) Hücre duvarlarında odun ve mantar özü 
birikerek kalınlaşmaya sebep olur. 

e) Embriyonik meristematik özelliklerini 
taşır. 

52- Aşağıdakilerin hangisinde, parankima 
dokusu bulunmaz? 

a) Gövde ve kök kabuğu 
b) Yaprak mezofili 
c) Epidermis 
d) Tohum endospermi 
e) Meyve etli kısımları 
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53- Bir yaprak sapında aşağıdakilerden 
hangisi bulunmaz? 

a) Kollenkima  b) Parankima 
c) Sklerankima  d) Odun borusu 
e) Kaliptra 
 
54-Aşağıdakilerden hangisi, periderm ve 

özellikleriyle ilgili yanlış bir 
açıklamadır? 

a) Çok yıllık bitkileri örter ve korur. 
b) Fellojenden orijin alır. 
c) Hücre çeperlerinde su geçirmez süberin 

maddesi birikir. 
d) Gaz alış verişini kovucuk sağlar. 
e) Canlı hücrelerdir. 

 
55-Hayvansal ve bitkisel dokulardaki görev 

benzerliği aşağıdaki hangi ikili 
arasında yoktur? 

a) Epitel doku-Kas doku 
b) Bağ doku-Parankima 
c) Bez epiteli-Salgı doku 
d) Kemik doku-Destek doku 
e) Kan doku-İletim doku 
 
56- Aşağıdakilerden hangisi, karşısındaki 

yapıyı içermez? 
a) Pek doku-Selüloz, pektin 
b) Sert doku-Selüloz, lignin 
c) Odun borusu-Süberin, kalbur borusu 
d) Epidermis-Kütikula, stoma 
e) Periderm-Süberin, lentisel 
 
57- Aşağıdakilerden hangisi, bütün bitki 

gruplarının genel özelliklerindendir? 
a) Kök, gövde ve yaprağın bulunması 
b) Madde taşınmasının damarlarla 

yapılması 
c) Karbondioksit özümlemesi yapan 

hücrelerin bulunması 
d) Hem eşeyli, hem eşeysiz üremenin 

yapılabilmesi 
e) Aktif olarak yer değiştirme hareketi 

yapabilmesi 
 
58- Epidermisten orijin alan tüylerin görevi 

aşağıdakilerden hangisi olamaz? 
a) Örtü   b) Salgı 
c) Tırmanma  d) Savunma 
e) Onarım 
 
 
 
 

59- Kök büyüme bölgesinde,  
I- Dermatojen  II- Fellojen 
III- Plerom  IV- Kambriyum 
V- Periblem 
bölgelerinden hangileri bulunur? 
a) I ve II  b) III ve IV 
c) I, II ve III  d) I, II ve V 
e) II, IV ve V 

 
60- Yaprakların, meyvelerin ve köklerin 

depo bölgeleri genellikle hangi doku 
hücrelerinden oluşmuştur? 

a) Epidermis  b) Parankima 
c) Kollenkima  d) Periderm 
e) Sklerankima 
 
61- Yaprağın palizat mezofili ve sünger 

mezofili hangi doku hücrelerinden 
yapılmıştır? 

a) Epidermis  b) Kollenkima 
c) Sklerankima  d) Parankima 
e) Soymuk 
 
62- Kaliptranın görevi nedir?  
a) Embriyonik hücreleri üretmek 
b) Suyu emmek 
c) Kök apikal meristemi oluşturmak 
d) Mineralleri emmek 
e) Kök apikal meristemi dış etkilere karşı 

korumak 
63- Yan köklerin uzamasını sağlayan 

periskl aşağıdaki hangi hücrelerden 
oluşur? 

a) Parankima  b) Meristem 
c) Epitel  d) Kollenkima 
e) Salgı 
 
64- Bitkilerde, 
I- Yaraların onarılması 
II- Boyuna büyüme 
III- Eşeysiz çoğalma 
IV- Enine kalınlaşma 
Olaylarından hangileri meristem doku 

tarafından doğrudan gerçekleştirilir? 
a) Yalnız II  b) Yalnız IV 
c) II ve III  d) II, III ve IV 
e) I, II, III ve IV 
 
65- Aşağıdakilerden hangisinde meristem 

doku bulunmaz? 
a) Kök apikali 
b) İletim kambriyumu 
c) Gövde apikali 
d) Çenekler 
e) Fellojen 
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66- İletim kambriyumunun fonksiyonu 

aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İkincil ksilem ve floemi üretir. 
b) Birincil dokuları oluşturur. 
c) Boyuna büyümeyi sağlar. 
d) Kabuk ve parankima hücrelerini üretir. 
e) Su ve besin depo eder 

 
67- Aşağıdakilerden hangisi epidermis 

dokunun görevlerinden değildir?  
a) Koruma b) Destek     
c) Emme    d) Salgı yapma       
e) Duyu almaçlar 
 
68- Dikotil otsu ve odunsu bitkilerde enine 

büyümeyi ne sağlar? 
a) Kambiyum  b) Epidermis 
c) Parankima  d) Kollenkima 
e) Peridermis  
 
69- Aşağıdakilerden hangisi epidermis 

hücrelerinin farklılaşmasıyla 
oluşmamıştır? 

a) Emergens 
b) Tüyler 
c) Stoma 
d) Kütüküla 
e) Korteks 

70- İletim doku çeşitlerinden soymuk 
borularında aşağıdakilerden hangi ikili 
birden taşınabilir? 

a) Glikoz-su  b) Mineral- su 
c) Glikoz- mineral d) Gliojen- su 
e) Amino asit- glikoz 
 
71- Soymuk boruları aşağıdakilerden 

hangisinin farklılaşmasıyla oluşur? 
a) Dermatojen  b) Plerom 
c) Periblem  d) Kambiyum 
e) Mantar meristemi 
 
72-    I.   Hücre arası boşluklar 
         II.  Stamal (Gözenekler) 
         III. Lentisel (Kovucuklar)  
yapılardan hangileri yaprakta bulunabilir? 
a) II ve III  b) I,II ve III 
c) Yalnız I  d) I ve II 
e) I ve III 
 
 
 

73- Aşağıdakilerden hangisi bir bitkide 
organik maddelerin çift yönlü 
taşınmasına olanak veren yapılardan 
değildir? 

a) Trakeid 
b) Kalburlu borular 
c) Arkadaş hücreleri 
d) Floem parankiması 
e) Floem sklerenkiması 

 
74- Çok yıllık odunsu bitkilerde destek 

hangi dokular ile gerçekleşir? 
a) Kollenkima- sklerenkima  
b) Ksilem- floem 
c) Epidermis- peridermis 
d) Fellem- fellojen 
e) Kambiyum- meristem 
75- Stomaların, yalnız üst epidermisinde 

bulunduğu bitki yaprağı hangisi 
olabilir? 

a) Lahana yaprağı 
b) Lastik ağacı yaprağı 
c) Nilüfer yaprağı 
d) Papatya yaprağı 
e) Kekik yaprağı 
76- Aşağıdaki yapılardan hangisi destek 

doku içerisinde sayılamaz? 
a) Hücre çeperi 
b) Sklerenkima lifleri 
c) Taş hücreleri 
d) Köşe kollenkiması 
e) Süt boruları 

 
77- Bitki gövdesindeki büyüme bölgesinde 

merkezi silindiri oluşturan yapı 
hangisidir? 

a) Tunika  b) Periblem 
c) Plerom  d) Dermatojen 
e) Korteks 
 
78- Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir 

doku değildir? 
a) Üst epidermis b) Ksilem borusu 
c) Taş hücresi  d) Kambiyum  
e) Parankima 
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79- Aşağıdakilerden hangisi bölünür doku 
hücrelerinin bir görevi değildir? 

a) Bitki gövdesinin boyuna uzamasını 
sağlamak 

b) Bitkiye destek sağlamak 
c) Bitki kökünün toprakta uzama ve 

yayılmasını sağlamak 
d) Gövdenin dışındaki mantar tabakasını 

oluşturmak 
e) İlkbaharda yeni yaprak ve çiçekleri 

oluşturmak 
80- Epidermisin birkaç hücre sırasından 

oluştuğu durumlarda, altta kalan 
epidermis tabakasına ne ad verilir? 

a) Mezodermis  b) Hipodermis 
c) Kütüküla  d) Peridermis 
e) Emergens  
81- Monokotil bitkilerde bulunan stoma 

tipi hangisidir? 
a) Amaryllis  b) Mnium 
c) Psilotum  d) Graminea 
e) Diplazium 
82- Aşağıdakilerden hangisi tüylerin 

fonksiyonlarına göre aldığı adlardan biri 
değildir? 

a) Korunma tüyleri  
b) Savunma yüyleri 
c) Emici tüyler 
d) Emergensler 
e) Salgı tüyleri 
83- Aşağıdakilerden hangisi ksilem ile 

taşınır? 
a) Su- mineraller 
b) Glikoz- mineraller 
c) Su- glikoz 
d) Mineraller- glikojen 
e) Glikoz- amino asit 
84- Bir yaprağın enine kesitini 

incelediğimizde dokuların üstten alta 
doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru 
verilmiştir? 

a) Epidermis- kutikula- palizat 
parankiması-mezofil- alt epidermis 

b) Kutikula - epidermis- palizat 
parankiması- sünger parankiması- alt 
epidermis 

c) Kutikula - hipodermis- epidermis- 
mezofil- alt epidermis 

d) Epidermis- kutikula - sünger 
parankiması- palizat parankiması- alt 
epidermis 

e) Kutikula – epidermis- sünger 
parankiması- palizat parankiması- alt 
epidermis 
 

85- 
I-  Gövdede yaş halkalarının bulunması 
II- Sklerankimanın desteklik sağlaması 
III- Gövdede mantar doku hücrelerinin 

bulunması 
IV- Gaz alış verişlerinin lentiselle 

sağlanması 
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tek 

yıllık otsu bitkiler ile çok yıllık odunsu 
bitkilerin ortak özelliklerinden değildir? 

a) Yalnız II  b) Yalnız IV 
c) I ve III  d) II ve IV  
e) I, III ve IV 
 
86- Bitkilerde stomalarla ilgili olarak, 
I- Periderm hücrelerinden farklılaşmıştır 
II- Açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir 
III- Kloroplasta sahip olduğu için 

fotosentez yapar 
IV- Gaz alış verişini sağlar 
Verilenlerden hangileri doğrudur? 
a) Yalnız II  b) Yalnız IV 
c) I ve III  d) II, III, IV 
e) I, II, III, IV 
 
87- Bitkinin değişmez dokularından 

epidermis, korteks ve merkezi silindir 
yapıları, hangi tabakaların farklılaşması 
sonucu meydana gelmiştir? 

Epidermis   -   Korteks  -   Merkezi Silindir 
a) Dermatojen   -  Periblem -   Plerom 
b) Periblem       -  Meristem -  Kaliptra 
c) Meristem      -  Plerom     -  Periblem 
d) Periblem       -  Plerom     -  Dermatojen 
e) Dermatojen   -  Kaliptra   -  Plerom 

 
88- Bitkisel doku ve görevleri ile ilgili 

eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) Epidermis: bitkilerin dış etkilerden 

korunması 
b) Mantar kambiyum;  lignin çeperli 

hücreler in oluşumu  
c) Uç meristem;  bitki kök ve gövdesinde 

boyca büyüme  
d) Parankima; organik madde sentezi    
e) Periskl; yan köklerin oluşumu 
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89- İletim dokusuna ait olmayıp madde 
taşınımında rol alan hücreler hangi 
harfle işaretlenmiştir? 

 
a) A b)B c)C d)D e)E 

90- Aşağıdaki şekilde “A” işareti bitkinin 
neresini göstermektedir? 

 

a) hipodermis  b) epidermis 
c) mezodermis  d) sistolit 
e) palizat parankiması 
 
91- Aşağıdaki yapı neyi ifade etmektedir? 
 

 

a) druz 
b) nişasta tanesi ve hilum 
c) protein tanesi  
d) yağ asiti 
e) glisorol  

92- Çok yıllık bitkilerde stomaların yerinde 
gelişen ve onların işlevini üstlenen yapılar 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Mantar doku  b) Tüy 
c) Parankima  d) Lentisel 
e) Emergens 
 
 

93- Aşağıda gösterilen stoma tipi ve 
bulunabileceği bitki hangisinde doğru 
verilmiştir? 

 

 

a) graminea- çim b) amarilis- çim 
c) graminea-gül  d) mnium-çim 
e) mnium-gül 

 
94- Aşağıdaki yapı, bitkinin hangi kısmına 

aittir? 

 

a) kollenkima  b) sklerenkima 
c) parankima  d) mezofil 
e) meristem 
 
95- Aşağıdaki şekilde gösterilen yerler için 

hangi seçenekte doğru gösterim 
verilmiştir? 

 
 
a) A; kambiyum 
b) B; ksilem  
c) C; sklerenkima 
d) D; floem 
e) E; öz bölgesi 
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96- Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangi 
ikili bu şekle ait olabilir? 

 

  

a) Monokotil; buğday 
b) Monokotil; bezelye 
c) Dikotil; arpa 
d) Dikotil; mısır 
e) Monokotil; nohut 

97- Çok yıllık bir bitkinin gövde kısımları 
en içten dışa sıralanışı hangi seçenekte 
doğru verilmiştir? 

a) Merkezi silindir- öz bölgesi- korteks- 
epidermis 

b) Epidermis- korteks- merkezi silindir- öz 
bölgesi 

c) Öz bölgesi- merkezi silindir- korteks- 
epidermis 

d) Merkezi silindir-epidermiz- korteks-öz 
bölgesi 

e) Öz bölgesi- korteks- merkezi silindir- 
epidermis 

98- Çiçeğe ait kısımlardan hangisi 
korollayı göstermektedir? 

 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

99- 
 I. En ilkel stoma tipidir. 
II. Bazı karayosunları ve eğreltilerde 

görülür. 
III. Pora bakan çeperleri incedir. 
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki 
hücrelerden hangisine aittir? 
a) Amaryllis tipi stoma 
b) Hidatod 
c) Gramineae tipi stoma 
d) Kovucuk 
e) Mnium tipi stoma 
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Ek 3: Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği 

Değerli Öğrenciler, 

Bu ölçekle, Biyoloji dersine yönelik tutumunuz belirlemek amaçlanmıştır. 
Her cümlenin karşısında “KESİNLİKLER KATILIYORUM”, “KATILIYORUM”, 
“KARARSIZIM”, “KATILMIYORUM” ve “KESİNLİKLE KATILMIYORUM” 
olmak üzere beş ifade yer almaktadır. Ölçekte doğru cevap bulunmamaktadır. Her 
cümleyi dikkatle okuyarak size en uygun olan ifadeyi (X) işaretleyiniz. Katıldığınız 
için teşekkürler. 

Mihrican BALABAN    

Biyoloji Tutum Ölçeği 
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1 Biyoloji dersini severim. 
     

2 
Biyoloji dersinde yer alan en zor konuyu bile 
anlarım. 

     

3 Biyoloji dersini gereksiz bulurum. 
     

4 Biyoloji derslerine isteyerek girerim. 
     

5 
Biyoloji dersine ayrılan ders saatlerinin daha fazla 
olmasını isterim. 

     

6 
Biyoloji dersindeki konuları öğrenmek benim için 
önemlidir. 

     

7 
Hayatta karşılaştığım bazı sorunların çözümünde 
biyoloji dersinde öğrendiklerimi kullanırım. 

     

8 Biyoloji dersini zorunlu olmasa almak istemem. 
     

9 Biyoloji dersinde çok başarılı olacağımı beklerim.      

10 
Biyoloji dersinde öğrendiklerimin benim için 
faydalı olduğunu düşünürüm. 

     

11 
Biyoloji dersi doğayla ilgili olduğu için ilgimi 
çeker. 

     

12 Biyoloji çok sevdiğim bir bilim dalıdır.      

13 Biyoloji dersine çalışırken canım sıkılır.      

14 Biyoloji dersi konuları ilgimi çeker.      

15 
Biyoloji dersini dinlerken anlatılanları hayal 
etmeye çalışırım. 

     

Lütfen arka sayfaya devam ediniz…              
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16 
Biyoloji dersinde çevre hakkında bir şeyler 
öğrenmek hoşuma gider. 

     

17 
Biyoloji dersine girdiğimde dersin bitmesini hiç 
istemem. 

     

18 
Gelecekte biyoloji bilimiyle ilgili bir alanda 
çalışmak isterim. 

     

19 
Biyoloji dersi diğer derslere göre bana daha sıkıcı 
gelir. 

     

20 
Biyoloji dersinde öğrendiklerimi çevremle (ailem, 
arkadaşlarım, vb.) paylaşırım. 

     

21 
Biyoloji dersinde vücudumuzla ilgili bilgileri 
öğrenmek hoşuma gider. 

     

22 Biyoloji dersi eğlenceli bir derstir.      

23 
Bilim, özellikle biyoloji bilimi benim için 
önemlidir 

     

24 
Biyoloji dersi konularıyla ilgili daha çok şey 
öğrenmek isterim. 

     

25 
Biyoloji dersi sayesinde vücudumdaki herhangi 
bir sorunun nedenini tahmin edebilirim. 

     

26 Bence kimsenin biyoloji bilgisine ihtiyacı yoktur.      

27 
Biyoloji dersinde kendimi oldukça rahat 
hissederim. 

     

28 
Biyoloji dersinde sağlığımla ilgili bilgileri 
öğrenmek hoşuma gider. 

     

29 Biyoloji bilimindeki son gelişmeleri takip ederim.      

30 
Biyoloji dersinde yorum yapma yeteneğimin 
arttığını düşünürüm. 

     

31 
Biyoloji dersindeki konuları günlük hayatta 
kullanacağıma inanırım. 

     

32 
Biyoloji dersini sadece not kaygısından dolayı 
önemserim. 

     

33 
Biyoloji bilimiyle ilgili günlük olaylar ilgimi 
çeker. 

     

34 
Biyoloji dersinde canlıların yapısını incelemek 
bana oldukça ilgi çekici gelir. 

     

35 
Biyolojik konularla ilgili tartışmalara katılmak 
benim ilgimi çekmez. 

     

36 
Biyoloji dersi konuları deney ve gözleme açık 
olduğu için ilgimi çeker. 
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Ek 4: Sınav Kaygısı Değerlendirme Ölçeği 

Değerli Öğrenciler, 

Bu ölçekle, sınav kaygı düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Her cümlenin 
karşısında “HİÇBİR ZAMAN”, “ENDER OLARAK”, “BAZEN”, “ÇOĞU 
ZAMAN” ve “HER ZAMAN” olmak üzere beş ifade yer almaktadır. Ölçekte doğru 
cevap bulunmamaktadır. Her cümleyi dikkatle okuyarak size en uygun olan ifadeyi 

(X) işaretleyiniz. Katıldığınız için teşekkürler. 
Mihrican BALABAN    

Sınav Kaygısı Değerlendirme Ölçeği 
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1 
Sınava girmeden de sınıf geçmenin ve başarılı olmanın bir 
yolu olmasını isterim.     

 

2 
Çevremdekiler (ailem, arkadaşlarım) sınavları 
başaracağım konusunda bana güvenirler.     

 

3 
Sınavlar sırasında, zihnimin sınavla ilgili olmayan 
konulara kaydığını hissederim.     

 

4 
Sınavların mutlaka resmi, ciddi ve gerginlik yaratan 
durumlar olması gerekmez.     

 

5 
Önemli sınavlardan önce veya sonra canım bir şey yemek 
istemez. 

    
 

6 Eğer sınavlar olmasaydı, dersleri daha iyi öğrenirdim.      

7 Başarı konusundaki endişelerim sınava hazırlığımı ve 
sınav başarımı etkiler. 

     

8 Önemli sınavlara gireceğim zaman uykularım kaçar.      

9 Başarısız olduğumda çevremdekilerin hakkımdaki 
düşünceleri beni rahatsız eder. 

     

10 Başarısız olursam insanlar benim yeteneğimden şüpheye 
düşecekler. 

     

11 Sınavlardan önce bir türlü gevşeyemem.      

12 Önemli sınavlardan önce zihnim adeta durur.      

13 Sınavdan önce daima huzursuz, gergin ve sıkıntılı olurum.      

14 Sınavların insanın gelecekteki amaçlarına ulaşması 
konusunda ölçü olmasına hayret ederim. 

     

                                                                      Lütfen arka sayfaya devam ediniz…              
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15 Sınavlar insanın gerçekten ne kadar bildiğini göstermez.      

16 Düşük not aldığımda, hiç kimseye notumu söylemem.      

17 Önemli sınavlara çalışırken olumsuz düşüncelerle peşin 
bir yenilgi yasarım. 

     

18 Sınav sonuçlarını almadan önce kendimi çok endişeli ve 
huzursuz hissederim. 

     

19 İşe alınırken sınavlar veya test yapılmasını istemem.      

20 Sınavlarda başarılı olamazsam zannettiğim kadar akıllı 
olmadığımı düşünürüm. 

     

21 Sınavlarla ilgili endişelerim tam olarak hazırlanmamı 
engeller ve bu durum beni daha çok endişelendirir. 

     

22 Sınav sırasında bacağımı salladığımı, parmaklarımı sıraya 
vurduğumu fark ederim. 

     

23 Sınavlardan sonra gösterdiğim performanstan daha iyisini 
yapabileceğimi düşünürüm. 

     

24 Sınavlar sırasında duygularım dikkatimin dağılmasına 
neden olur. 

     

25 Başarısız olursam, kendimle ilgili görüşlerim değişir.      

26 Sınavlar sırasında bedenimin belirli yerlerindeki kaslar 
kasılır. 

     

27 Sınavlardan önce ne kendime tam olarak güvenebilirim ne 
de zihinsel olarak gevşeyebilirim. 

     

28 Başarısız olursam arkadaşlarımın gözünde değerimin 
düşeceğini bilirim. 

     

29 Önemli problemlerimden biri, bir sınava tam olarak 
hazırlanıp hazırlanmadığımı bilememektir. 

     

30 Gerçekten önemli sınavlara girerken bedensel olarak 
panik halinde olurum. 

     

31 
Testi değerlendirenlerin, bazı öğrencilerin sınavda çok 
heyecanlandıklarını bilmelerini ve bu testi 
değerlendirirken bu durumu hesaba katmalarını isterim. 

     

32 Kendi notumu söylemeden önce arkadaşlarımın kaç 
aldığını bilmek isterim. 

     

33 Kırık not aldığım zaman tanıdığım bazı insanların benimle 
alay edeceğini bilirim ve bu beni rahatsız eder. 

     

34 Sınavlar sırasında gerçekten bildiklerimi unutacak kadar 
heyecanlanırım. 
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Ek 5: Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri 

Kolb Öğrenme Stilleri Ölçeği 

Değerli Öğrenciler, 

Aşağıda öğrenme stilinizi belirlemek amacıyla 12 adet yarım bırakılmış ifade 
yer almaktadır. Lütfen her bir ifadeyi dikkatle okuyunuz ve bu yarım kalmış ifadeyi 
tamamlamak üzere verilen seçenekleri, size en uygun olana 4 puan olacak şekilde, en 

az uygun olana doğru 3, 2, 1 puan veriniz. Aşağıda bu işlemi nasıl yapacağınıza dair 
bir örnek verilmiştir.  

Örnek: Öğrenirken…  

---3-- Mutlu olurum  

---2--Dikkatli olurum  

---1--Hızlı davranırım  
---4--Kendi fikrimi oluştururum  

Ölçekteki cümlelere doğru ya da yanlış cevap verme gibi bir durum söz 
konusu değildir. Burada önemli olan bu cümlelerle ilgili sizin görüşünüzdür. Bu 
nedenle gerçek ve samimi duygu ve düşüncelerinizi yansıtmanız son derece 
önemlidir. Lütfen her maddeyi yanıtlayınız. Katkılarınız için teşekkür ederim.  

Mihrican BALABAN    

Envanter Soruları 
1. Öğrenirken ...,  
------ Duygularımı da öğrenmeye katarım. 
------ İzlemekten ve dinlemekten hoşlanırım. 
------ Öğrendiğim fikirler üzerinde düşünmeyi severim. 
------ Bir şeyler yapıyor olmaktan hoşlanırım. 

2. En iyi öğrenme yolum...,  
------ Duygularıma ve sezgilerime güvenmektir.  
------ Dikkatle dinlemek ve izlemektir. 

------ Kendi mantığımla yorumlamaktır. 
------ Çok çalışıp bir şeyleri başarmaktır. 

3. Öğrenirken…,  

------ Derse yoğun bir şekilde katılırım. 
------ Derse katılmadan sessizce izlerim. 
------ Mantığıma uygun olan sonucu bulmaya çalışırım. 
------ Öğrenmede sorumlu olduğumu hissederim. 
4. En iyi...,  

------ Duygularımla öğrenirim. 
------ İzleyerek öğrenirim. 
------ Fikirler üzerinde düşünerek öğrenirim. 

------ Yaparak öğrenirim. 
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5. Öğrenirken...,  
------ Konuyla ilgili yeni bilgilere/fikirlere açığım. 
------ Konuyu her yönüyle/ayrıntılarıyla ele alırım. 
------ Konuyu kendi içinde küçük bölümlere ayırırım. 
------ Konuyla ilgili öğrendiğim şeyleri yapmaktan/uygulamaktan hoşlanırım. 

6. Öğrenirken...,  
------ Duygularıyla hareket eden biriyim. 
------ Gözlem yapan biriyim. 

------ Mantıklı davranan biriyim. 
------ Öğrenmeye katılan biriyim. 

7. En iyi öğrenme yolum...,  

------ İnsanlarla konuyla ilgili konuşmak, iletişim kurmaktır. 
------ Konuyla ilgili gözlem yapmaktır. 
------ Konunun dayandığı temel fikirleri düşünmektir. 
------ Konuyla ilgili deneme ve uygulama yapmaktır. 

8. Öğrenirken...,  
------ Kendimi tamamen öğrenme işinin içinde hissederim. 
------ Acele etmekten hoşlanmam. 
------ Konuyla ilgili temel fikirleri düşünmeyi severim. 
------ Çalışmamın sonuçlarını görmekten hoşlanırım. 

9. En iyi öğrenme yolum...,  
------ Hissettiklerimi dikkate almaktır. 
------ İzlemektir. 
------ Kendi düşüncelerimi dikkate almaktır.  
------ Öğrendiklerimi uygulamaktır. 

10. Öğrenirken...,  
------ Öğrendiklerimi sorgulamadan kabul ederim. 

------ Çekingen biri olurum. 

------ Öğrendiğim şeyler üzerinde düşünen biriyim. 
------ Sorumluluklarını bilen biriyim. 

11. Öğrenirken...,  
------ Derse katılırım. 
------ Derse katılmadan izlerim. 
------ Öğrendiklerimi değerlendiririm. 
------ Aktif olmaktan hoşlanırım. 

12. En iyi öğrenme yolum...,  
------ Yeni fikirleri öğrenmeye açık olmaktır. 
------ Dikkatli olmaktır. 
------ Anlatılan fikirleri (konuları) tek tek ele almaktır. 
------ Anlatılanları uygulamaktır. 
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Ek 6: Portfolyo Değerlendirme Formu 

Değerli Öğrenciler, 

Bu form ile hazırladığınız dosyayı değerlendirmeniz amaçlanmıştır. Her 
ölçütün karşısında “HİÇ YETERLİ DEĞİL”, “YETERLİ DEĞİL”, “ORTA 
DERECEDE YETERLİ”, “YETERLİ” ve “ÇOK YETERLİ” olmak üzere beş ifade 
yer almaktadır. Her cümleyi dikkatle okuyarak sizin çalışmanıza en uygun olan 
ifadeyi (X) işaretleyiniz. Katıldığınız için teşekkürler. 

Mihrican BALABAN    

Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu 
  Hiç 

yeterli 
değil 
(1) 

Yeterli 
değil 

 
(2) 

Orta 
derecede 

yeterli 
(3) 

  
Yeterli 
 

(4) 

 Çok 
yeterli 

 
(5) 

1 Çalışmaların tam olması      

2 Çalışmalardaki çeşitlilik      

3 
Toplam çalışmalardan yeterli 
miktarda içerme 

     

4 
Yapılan çalışmaların amaçları 
karşılaması 

     

5 
Geliştirilen çalışma yapraklarının 
amaçları karşılaması 

     

6 
Geliştirilen modellerin amaçları 
karşılaması 

     

7 
Geliştirilen yazılı materyallerin 
karşılaması  

     

8 
Geliştirilen çalışma yapraklarının 
amaca uygunluğu 

     

9 
Geliştirilen modellerin amaca 
uygunluğu 

     

10 
Geliştirilen yazılı materyallerin 
amaca uygunluğu 

     

11 
Geliştirilen çalışma yapraklarının 
doğruluğu 

     

12 Geliştirilen modellerin doğruluğu      

13 
Geliştirilen yazılı materyallerin 
doğruluğu 

     

14 
Çalışmaların zamanında 
tamamlanıp getirilmesi 

     

15 Dosyanın düzenliliği      

16 Harcanan çabaları gösterme      

17 Kaliteliliği gösterme      

18 Yaratıcılığı gösterme      

19 Çalışmaların seçiminde risk alma      

20 Öğrencinin gelişimini gösterme      

21 Kendini değerlendirme      



176 

 

Ek 7: Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formu 

Değerli Öğrenciler, 

Bu anket ile potfolyo değerlendirmesi hakkında görüşlerinizi belirlemek 
amaçlanmıştır. Portfolyo değerlendirmesini geleneksel değerlendirme 
yöntemlerinden farklı olduğunu dikkate alarak cümleleri okuyunuz. Anketteki 
cümleler sizin bu konudaki düşüncenizi yansıtıyorsa “EVET”, yansıtmıyorsa 
“HAYIR” seçeneğini (X) şeklinde işaretleyiniz. Katıldığınız için teşekkürler. 

Mihrican BALABAN    

Portfolyo Sürecini Değerlendirme Formu 

 
 Evet Hayır 

1 
Bu dersle ilgili konuları, daha ayrıntılı olarak öğrenmemi 
sağladı. 

  

2 Bireysel becerilerimi daha çok geliştirdi.   

3 
Öğrenci öğretmen etkileşiminde daha fazla deneyim 
edinmemi sağladı. 

  

4 Kendi öğrenme stilime ilişkin yeni görüşler edindim.   

5 
Ders dışındaki çalışmalarımda kendimi disipline etmemi 
sağladı. 

  

6 Öğrendiklerimi daha fazla yansıtabilmemi sağladı.   

7 Çalışmak için daha istekli adım atmamı sağladı.   

8 
Yaşantımda daha sonra birçok alanda uygulayabileceğim bir 
çalışma stratejisi kazanmamı sağladı. 

  

9 
Mesleğimde gelişmeme yarayacak daha fazla bilgi edinmemi 
sağladı. 

 
 

 

10 Sınıf ortamında daha yüksek performans göstermemi sağladı.  
 

 

11 
Konuları ne kadar, ne zaman ve ne şekilde çalışacağıma dair 
bazı deneyimler kazanmamı sağladı. 

  

12 
Geleneksel değerlendirme yöntemlerinden daha etkili bir 
değerlendirme yöntemi olduğunu düşünüyorum. 

  

13 Her derste portfolyo seçme imkânım olsa onu tercih ederim.  
 

 

14 
Portfolyonun başarıyı düşüren bir uygulama olduğunu 
düşünüyorum. 

 
 

 

15 Portfolyo çalışmasının zaman kaybı olduğunu düşünüyorum.  
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Aşağıdaki portfolyo hakkındaki soruları cevaplandırınız. 

1. Portfolyo değerlendirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Portfolyo uygulamasının Biyoloji öğretimine katkıları nelerdir? 

 

 

 

 

 

 

3. Öğretmen olduğunuzda portfolyo değerlendirmesini kullanır mısınız? 

 

 

 

 

 

 

4. Portfolyo uygulama sürecini tek bir cümleyle nasıl ifade edersiniz? 
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Ek 8: Çalışma Yaprakları 

Çalışma Yaprağı 1. Mitoz Bölünme 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Hücre bölünmesinin hangi safhasında DNA’nın kendini eşlediği görülür?  

2. Mitoz bölünmede kromozom sayısının değişmemesinin nedeni nedir? 

3. Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücre sayısı nedir? 

4. Homolog kromozomların her ikisinin de bulunduğu diploid hücrelere bir örnek 

yazınız. 

 

5. Aşağıdaki şekle bakarak hücrenin 

kromozom sayısını yazınız.  

 

 

6.  Aşağıdaki şeklide okla gösterilen 

yapıların adını yazınız. 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki şekle bakarak hangi 

bölünmede hangi safha olduğunu 

yazınız. 

 

8.  Aşağıdaki şekle bakarak hangi 

bölünmede hangi safha olduğunu 

yazınız. 

 

 

 

9. 2n=4 kromozomlu hücrede mitoz bölünme sonucu oluşan bir yavru hücrenin 

şeklini çizerek kromozom yapısını ve sayısını gösteriniz. 
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Çalışma Yaprağı 2. Mayoz Bölünme 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerdeki kromozom sayısı nedir? 

……………………. 

2. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerdeki DNA miktarı ile ilgili ne 

söylenebilir? 

 ……………………………………………………………… 

3. Mayoz bölünme sonucunda oluşan hücre sayısı nedir? 

……………………………………………………………. 

4. 2n=4 kromozomlu bir hücrede mayoz bölünme sonucu oluşan bir yavru 

hücrenin şeklini çizerek kromozom yapısını ve sayısını gösteriniz. 

 

 

 

5. Aşağıdaki şekle bakarak hücrenin 

kromatit sayısını yazınız.  

 

 

6. Aşağıdaki şekilde okla gösterilen 

yapının adını yazınız. 

 

7. Aşağıdaki şekle bakarak hangi 

bölünmede hangi safha olduğunu 

yazınız. 

 

8. Aşağıdaki şekle bakarak hangi 

bölünmede hangi safha olduğunu 

yazınız. 
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9. Mayoz bölünmede parça değişimi hangi yapılar arasında meydana gelir?  

………………………………………………………………. 

10. Mayoz bölünmede homolog kromozomlar ne zaman, kromatitler ne zaman 

birbirlerinden ayrılır? 

………………………………………………………………… 

11. Aşağıdaki şekle bakarak hangi bölünmede hangi safha olduğunu yazınız. 

 

12. Mayoz bölünmede profaz II evresini çiziniz. 

 

 

 

 

13. Mayozun bölünmenin hangi evresinde sinapsis gerçekleşir? 

……………………………………………………………. 

 

14. Mayoz bölünmenin hangi evresinde crossing-over gerçekleşir? 

……………………………………………………………. 
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Çalışma Yaprağı 3. Zigot Oluşumu/Gelişmenin Evreleri 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Aşağıda yer alan resimde ok ile işaretlenmiş yerler nelerdir?  

 

 

 

 

2. Segmentasyon ve gastrulasyon ne demektir? 

 

 

3. Aşağıda yer alan resimde sayı ile belirtilenlerin ne olduğunu üstlerine yazınız. 
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Çalışma Yaprağı 4. Epitel Doku 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Aşağıda görülen epitel çeşiti nedir? 

 

2. Şekilde görülen hücrelerin yerleştiği ok ile gösterilen kısma ne denir? 

 

3. Şekilde hangi epitel hücreler görülmektedir? 

 

4. Aşağıdaki şekil hangi epitele aittir? 
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Çalışma Yaprağı 5. Salgı Epiteli 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Aşağıdaki resimde ok ile gösterilen kısımları tamamlayınız. 

 

2. Aşağıdaki serö-müköz bezde  seröz ve müköz salgı yapan kısımları şekil 

üzerinde ayrı ayrı gösteriniz. 
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Çalışma Yaprağı 6. Bağ Doku 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

 

1. Aşağıdaki şekilde “?” ile gösterilen yerlere uygun ifadeleri yazınız.  

 

 

2.  Aşağıdaki resimlerin altlarına ait oldukları adları yazınız.  

          

 

                               

 

 

3. Elastik ve retiküler lifleri şekil çizerek gösteriniz. 
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Çalışma Yaprağı 7. Yağ Doku 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

 

1. Aşağıdaki resimde yağ doku hücrelerini ve kan damarlarını gösterinz.  
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Çalışma Yaprağı 8. Kan Doku 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Aşağıdaki resimlere uygun kan hücrelerinin adlarını yazınız. 

      

…………………                                          …………………… 

 

                                         

…………………                                             ………………….               

2. Mikroskopta gördüğünüz görüntülerden aşağıda yer alan hücrelerin 

karşılarına şekillerini çiziniz. 

a) Lenfosit:                                                                 e) Nötrofil: 

 

 

b) Monosit:                                                                 f)Eozinofil: 

 

 

c) Bazofil:                                                                    g) Eritrosit 

 

 

d) Trombosit: 
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Çalışma Yaprağı 9. Kıkırdak ve Kemik Doku 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Aşağıdaki resimde ilgili yerleri doldurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Kaç tip kıkırdak doku vardır? 

 

 

 

 

 

 

3. Kıkırdak tiplerini çiziniz.  
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Çalışma Yaprağı 10. Kas Doku 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

 

1. Aşağıda gösterilen şekil hangi 

yapıya aittir? Oklarla 

gösterilen yerleri doldurunuz.

 

2. Şekilde verilen hangi kasa 

aittir? İlgili yerleri 

tamamlayınız.

 

 

3. Aktin, miyozin, sarkomer, sarkolpazma, sarkolemma ne demektir? 

 

 

4. Kas çeşitlerine örnekler veriniz. 

 

 

5. Kalp kası ve çizgili kaslar arasındaki farkları yazınız.  

 

 

 

6. Kas hücrelerinin şekillerini küçük olarak çiziniz. 
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Çalışma Yaprağı 11. Ergastik Maddeler/Plastitler/Kesit Alma 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Ergastik madde ne demektir? 

 

2. İncelediğiniz kristalleri çizerek hangi bitkiden kesitler aldığınızı belirtiniz.  

 

 

 

3. Lökoplastın görevleri nelerdir? Bitkide nerelerde bulunur? 

 

4.  Ok ile gösterilen yapı nedir? Kısaca bilgi veriniz.  

 

 

5. Aşağıdaki şekilde ok ile gösterilen yapının ne olduğunu yazınız. 
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Çalışma Yaprağı 12. Epidermis/ Tüyler 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

 

1. Şekilde görülen kısımlardan alt ve üst epidermisi belirtiniz. 

 

2. Epidermis kökenli yapılar nelerdir? 

 

3. Periderm ile ilgili aşağıdaki çizimde numaralandırılmış kısımların adlarını 

yazınız, açıklayınız. 

 

4. Aşağıda tüy çeşitlerini ne olduklarını şekillerinin altına yazınız. 
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Çalışma Yaprağı 13. Stoma/ Mantar Doku 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Şekiller üzerindeki okların gösterdiği kısımları doldurunuz, hangi tip stomaya 

ait olduklarını altlarına yazınız. 

      

   ………………… 

 

         …………………… 

2. Kaba olarak kaç çeşit stoma vardır? Bunlar hangi bitkilerde bulunabilir? 

 

 

 

3. Aşağıdaki çizimde gösterilen yapının adı nedir? 
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Çalışma Yaprağı 14. Parankimatik Dokular 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

 

1. Aşağıdaki şekilde parankima çeşitlerini ilgili numaralandırma ile belirtiniz.  

 

 

2. Kaç tip parankima doku vardır? Görevleriyle birlikte yazınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yaprak enine kesiti incelendiğinde hangi tip dokular görülebilir? Çiziniz.  
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Çalışma Yaprağı 15. Salgı Doku 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Mikroskopta incelediğiniz bitkinin salgı doku görüntüsünü çiziniz. Salgı doku 

ile ilgili kısa bir bilgi veriniz.  

 

 

 

 

 

2. Aşağıda ok ile gösterilen yapılardan hangisi salgı dokuya aittir? Yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

Çalışma Yaprağı 16. Destek Doku 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Aşağıda resimde gösterilenlerin hangi destek doku türüne ait olduklarını 

yazınız. 

 

 

2. Aşağıda yer alan yapıların adlarını yazınız. 
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Çalışma Yaprağı 17. İletim Doku 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Monokotil bir bitkide görülen iletim demetlerinin şeklini çiziniz. 

 

 

 

2. Dikotil bir bitkide görülen iletim demetlerini çiziniz. 

 

 

 

3. Şekilde ok ile gösterilen yerleri tamamlayınız. 

 

4.  Şekilde ok ile gösterilen yerleri tamamlayınız. 
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Çalışma Yaprağı 18. Bölünür Dokular 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Aşağıdaki şekilde uç meristemi gösteriniz. 

 

 

2. Aşağıdaki resimde ok ile gösterilen kısımları doldurunuz. 
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Çalışma Yaprağı 19. Gövde-Yaprak- Çiçek 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayıp, boş olan yerleri doldurunuz. 

1. Aşağıdaki çiçekte harfle ile gösterilen yerlerin adlarını yazınız. 

 

2. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

a- ………………… böcekler için görsel bir cezp edici olarak görünür.  

b- Bitkinin polen içeren “polen kutusu” olarak bilinen yapısı ………………….  

dır. 

c- Pistilin bir parçası olan ve polen tüpü içeren yapı ……………….. dır. Bu, 

pistilin dar orta bölgesidir.  

d- Çiçekli bitkilerde dişi üreme organının tamamı ……………….. olarak 

adlandırılır.  

e- Herhangi bir çiçekli bitki veya bitkilerdeki stigma ve anter arasında 

gerçekleşen polen  transferine …………………………… denir. 

f- Pistilin yapışkan tepesine …………………. denir. 

3. Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını yazınız. 

 Pistil:     Petal:     

 Stigma:    Sepal: 

 Stillus:     Kaliks: 

 Anter:      Korolla: 

 Flament:    Periyant: 
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Ek 9: Ders Planları 

1. Mitoz Bölünme 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Hücre bölünmesi ve önemi, hücre bölünme tipleri (mitoz bölünme), 

mitoz bölünmenin profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri ve sitokinez. 

1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına mitoz bölünmenin evreleri ile ilgili 

orijinal renkli fotoğraflar ve çizimler slayt şeklinde gösterilmesiyle gerçekleşmiştir. 

Dikkatleri konu üzerine öğretmen adaylarının bu gösterilen materyalleri incelemesi 

esnasında bilgi verilmemiş ve hiçbir yorum yapılmamıştır. Ardından sessiz bir 

animasyon izletilmiştir. Bu arada derste geçecek bütün temel kavramlar (hücre 

bölünmesi,  interfaz evresi, profaz evresi, metafaz evresi, anafaz ve telofaz evreleri, 

sitokinez, kromozom, kromatin ipliği, kromatid, kardeş kromatid, eş kromatid, DNA, 

iğ ve aster iplikleri, çekirdek, çekirdek zarı, çekirdekçik, sentriol, sentromer, metafaz 

düzlemi, diploit kromozom, haploit kromozom, amitoz bölünme gibi) tahtaya 

yazılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının konuya dikkati çekilerek düşünmeleri, 

durumu hissetmeleri ve olayda adı geçen evreleri görmeleri sağlanmak suretiyle 

onlara somut yaşantı yerine geçecek bir deneyim kazandırılmaya çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, mitoz bölünmenin evrelerinde gerçekleşen 

olayları ve konu ile ilgili kavramları bulmaya ve anlamaya yönelik beyin fırtınası 

tekniği gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının ifade ettikleri düşüncelerin 

yazmanlar tarafından tahtaya yazılması ve üzerinde tartışılması sağlanmıştır. Bu 

esnada herhangi bir şekilde konu ile ilgili bilgi verilmemiş, yönlendirme ve yorum 

yapılmamıştır. Öğretmen moderatör olarak davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile 

öğretmen adaylarına bir önceki somut deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış 

olan deneyim üzerine daha derin bir şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları 

geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

 



199 

 

3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Hücre bölünmesi ve önemi, hücre bölünmesi tipleri, mitoz bölünmenin 

evreleri öğretmen tarafından bilgisayar destekli anlatılmıştır.  Mitoz bölünme ve 

mitoz bölünmenin evrelerinin anlatılması sırasında adı geçen kavramlar açıklanmış 

ve daha sonra öğretmen adaylarına dağıtılan mitoz bölünme evrelerinin olduğu 

preparatların mikroskopta bireysel olarak incelenmesi sağlanmıştır. Bu incelemeler 

sırasında daha önce belirlenen sorular öğretmen adaylarına sorularak cevaplamaları 

istenmiş ve alınan cevaplar doğrultusunda mikroskop başında bireysel konuşmalar 

yönlendirilmiştir. Böylece bu aşamada konuyla ilgili teorik bilgiler belirli bir düzen 

içinde öğretmen adaylarına aktarılmaya çalışılmıştır. 

4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından mikroskopta gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Daha 

sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 

daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip varsa hatalar düzeltilip öğretmen adaylarına geri verilmiştir. Daha sonra 

öğretmen adaylarından bu çalışma yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması şeklinde çalışarak ders dışında 

kendi isteklerine göre model veya poster hazırlayarak sonraki derse getirmeleri 

söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının daha önceki aşamalarda öğrendikleri 

bilgileri başka durumlara uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

2. Mayoz Bölünme 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Hücre bölünmesi ve önemi, hücre bölünme tipleri (mayoz bölünme), 

mayoz bölünmenin profaz I, metafaz I, anafaz I, telofaz I, profaz II, metafaz II, 

anafaz II ve telofaz II evreleri. 

1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına mayoz bölünmenin evreleri ile ilgili 

orijinal renkli fotoğraflar ve çizimler slayt şeklinde gösterilmesiyle gerçekleşmiştir. 

Dikkatleri konu üzerine öğretmen adaylarının bu gösterilen materyalleri incelemesi 

esnasında bilgi verilmemiş ve hiçbir yorum yapılmamıştır. Ardından sessiz bir 

animasyon izletilmiştir. Bu arada derste geçecek bütün temel kavramlar (hücre 
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bölünmesi,  interfaz evresi, profaz I evresi, metafaz I evresi, anafaz I evresi,  telofaz I 

evresi, profaz II, metafaz II, anafaz II ve telofaz II evreleri , kromozom, kromatin 

ipliği, kromatid, kardeş kromatid, eş kromatid, homolog kromozom, DNA, iğ ve 

aster iplikleri, çekirdek, çekirdek zarı, çekirdekçik, sentriol, sentromer, metafaz 

düzlemi, diploit kromozom, haploit kromozom, tetrat, krossing-over gibi) tahtaya 

yazılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının konuya dikkati çekilerek düşünmeleri, 

durumu hissetmeleri ve olayda adı geçen evreleri görmeleri sağlanmak suretiyle 

onlara somut yaşantı yerine geçecek bir deneyim kazandırılmaya çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, mayoz bölünmenin evrelerinde gerçekleşen 

olayları ve konu ile ilgili kavramları bulmaya ve anlamaya yönelik beyin fırtınası 

tekniği gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının ifade ettikleri düşüncelerin 

yazmanlar tarafından tahtaya yazılması ve üzerinde tartışılması sağlanmıştır. Bu 

esnada herhangi bir şekilde konu ile ilgili bilgi verilmemiş, yönlendirme ve yorum 

yapılmamıştır. Öğretmen moderatör olarak davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile 

öğretmen adaylarına bir önceki somut deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış 

olan deneyim üzerine daha derin bir şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları 

geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Mayoz bölünmenin evreleri ve mitoz ile mayoz bölünme arasındaki farklar 

öğretmen tarafından bilgisayar destekli anlatılmıştır.  Anlatım sırasında adı geçen 

kavramlar açıklanmış ve daha sonra öğretmen adaylarına dağıtılan mayoz bölünme 

evrelerinin olduğu preparatların mikroskopta bireysel olarak incelenmesi 

sağlanmıştır. Bu incelemeler sırasında daha önce belirlenen sorular öğretmen 

adaylarına sorularak cevaplamaları istenmiş ve alınan cevaplar doğrultusunda 

mikroskop başında bireysel konuşmalar yönlendirilmiştir. Böylece bu aşamada 

konuyla ilgili teorik bilgiler belirli bir düzen içinde öğretmen adaylarına aktarılmaya 

çalışılmıştır. 
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4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından mikroskopta gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Daha 

sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 

daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip varsa hatalar düzeltilip öğretmen adaylarına geri verilmiştir. Daha sonra 

öğretmen adaylarından bu çalışma yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması şeklinde çalışarak ders dışında 

kendi isteklerine göre model veya poster hazırlayarak sonraki derse getirmeleri 

söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının daha önceki aşamalarda öğrendikleri 

bilgileri başka durumlara uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Zigot Oluşumu ve Gelişim Evreleri: 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Döllenme, zigot oluşumu ve gelişim evreleri, segmentasyon, 

gastrulasyon. 

1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına konuyla ilgili orijinal renkli fotoğraflar 

slayt şeklinde gösterilmesiyle gerçekleşmiştir. Dikkatleri konu üzerine öğretmen 

adaylarının bu gösterilen materyalleri incelemesi esnasında bilgi verilmemiş ve 

hiçbir yorum yapılmamıştır. Ardından sessiz bir animasyon izletilmiştir. Bu arada 

derste geçecek bütün temel kavramlar (zigot, yumurta, oosit, sperm, gametogenezis, 

hücre bölünmesi, gastrulasyon, segmentasyon gibi) tahtaya yazılmıştır. Böylece 

öğretmen adaylarının konuya dikkati çekilerek düşünmeleri, durumu hissetmeleri ve 

olayda adı geçen kavramları görmeleri sağlanmak suretiyle onlara somut yaşantı 

yerine geçecek bir deneyim kazandırılmaya çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, zigot oluşumu ve gelişimi evrelerinde 

gerçekleşen olayları ve konu ile ilgili kavramları bulmaya ve anlamaya yönelik beyin 

fırtınası tekniği gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının ifade ettikleri düşüncelerin 
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yazmanlar tarafından tahtaya yazılması ve üzerinde tartışılması sağlanmıştır. Bu 

esnada herhangi bir şekilde konu ile ilgili bilgi verilmemiş, yönlendirme ve yorum 

yapılmamıştır. Öğretmen moderatör olarak davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile 

öğretmen adaylarına bir önceki somut deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış 

olan deneyim üzerine daha derin bir şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları 

geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Zigot oluşumu ve gelişim evreleri öğretmen tarafından bilgisayar destekli 

anlatılmıştır.  Anlatım sırasında adı geçen kavramlar açıklanmış ve daha sonra 

öğretmen adaylarına bazı maketler üzerinden bireysel olarak inceleyebilmeleri 

sağlanmıştır. Bu incelemeler sırasında daha önce belirlenen sorular öğretmen 

adaylarına sorularak cevaplamaları istenmiş ve alınan cevaplar doğrultusunda 

bireysel konuşmalar yönlendirilmiştir. Böylece bu aşamada konuyla ilgili teorik 

bilgiler belirli bir düzen içinde öğretmen adaylarına aktarılmaya çalışılmıştır. 

4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından gerek slayt gerekse maketler üzerinden olsun zigot 

oluşumu ve gelişim evreleriyle ilgili şekillerden gördüklerini çizmeleri istenmiştir. 

Daha sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 

daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip varsa hatalar düzeltilip öğretmen adaylarına geri verilmiştir. Daha sonra 

öğretmen adaylarından bu çalışma yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması şeklinde çalışarak ders dışında 

kendi isteklerine göre model veya poster hazırlayarak sonraki derse getirmeleri 

söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının daha önceki aşamalarda öğrendikleri 

bilgileri başka durumlara uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

4. Epitel Doku: 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Epitel Doku, Örtü epiteli 
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1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına epitel doku ve epitel doku çeşitleriyle 

ilgili orijinal renkli fotoğraflar ve çizimler slayt şeklinde gösterilmesiyle 

gerçekleşmiştir. Dikkatleri konu üzerine öğretmen adaylarının bu gösterilen 

materyalleri incelemesi esnasında bilgi verilmemiş ve hiçbir yorum yapılmamıştır. 

Ardından sessiz bir animasyon izletilmiştir. Bu arada derste geçecek bütün temel 

kavramlar (epitel doku, sekresyon, transport, absorbsiyon, reabsorbsiyon, bazal 

lamina, tek katlı epitel, çok katlı epitel, lümen gib) tahtaya yazılmıştır. Böylece 

öğretmen adaylarının konuya dikkati çekilerek düşünmeleri, durumu hissetmeleri ve 

olayda adı geçen doku çeşitlerini görmeleri sağlanmak suretiyle onlara somut yaşantı 

yerine geçecek bir deneyim kazandırılmaya çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, epitel dokuya ait kavramları bulmaya ve 

anlamaya yönelik beyin fırtınası tekniği gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının 

ifade ettikleri düşüncelerin yazmanlar tarafından tahtaya yazılması ve üzerinde 

tartışılması sağlanmıştır. Bu esnada herhangi bir şekilde konu ile ilgili bilgi 

verilmemiş, yönlendirme ve yorum yapılmamıştır. Öğretmen moderatör olarak 

davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile öğretmen adaylarına bir önceki somut 

deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış olan deneyim üzerine daha derin bir 

şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Epitel doku ve çeşitleri ile ilgili konu öğretmen tarafından bilgisayar destekli 

anlatılmıştır.  Anlatım sırasında adı geçen kavramlar açıklanmış ve daha sonra 

öğretmen adaylarına dağıtılan çeşitli epitel doku türünün olduğu preparatların 

mikroskopta bireysel olarak incelenmesi sağlanmıştır. Bu incelemeler sırasında daha 

önce belirlenen sorular öğretmen adaylarına sorularak cevaplamaları istenmiş ve 

alınan cevaplar doğrultusunda mikroskop başında bireysel konuşmalar 

yönlendirilmiştir. Böylece bu aşamada konuyla ilgili teorik bilgiler belirli bir düzen 

içinde öğretmen adaylarına aktarılmaya çalışılmıştır. 
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4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından mikroskopta gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Daha 

sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 

daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip varsa hatalar düzeltilip öğretmen adaylarına geri verilmiştir. Daha sonra 

öğretmen adaylarından bu çalışma yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması şeklinde çalışarak ders dışında 

kendi isteklerine göre model veya poster hazırlayarak sonraki derse getirmeleri 

söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının daha önceki aşamalarda öğrendikleri 

bilgileri başka durumlara uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

5. Salgı Epiteli: 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Salgı Epiteli. 

1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına salgı epiteli ile ilgili orijinal renkli 

fotoğraflar ve çizimler slayt şeklinde gösterilmesiyle gerçekleşmiştir. Dikkatleri konu 

üzerine öğretmen adaylarının bu gösterilen materyalleri incelemesi esnasında bilgi 

verilmemiş ve hiçbir yorum yapılmamıştır. Ardından sessiz bir animasyon 

izletilmiştir. Bu arada derste geçecek bütün temel kavramlar (salgı epiteli, ekzokrin, 

endokrin, merokrin, apokrin, holokrin, goblet hücresi, seröz, müköz, serö-müköz  

gibi) tahtaya yazılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının konuya dikkati çekilerek 

düşünmeleri, durumu hissetmeleri ve olayda adı geçen kavramları görmeleri 

sağlanmak suretiyle onlara somut yaşantı yerine geçecek bir deneyim kazandırılmaya 

çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, salgı epiteli, çeşitleri ve görevleri ile ilgili 

kavramları bulmaya ve anlamaya yönelik beyin fırtınası tekniği gerçekleştirilmiştir. 

Öğretmen adaylarının ifade ettikleri düşüncelerin yazmanlar tarafından tahtaya 
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yazılması ve üzerinde tartışılması sağlanmıştır. Bu esnada herhangi bir şekilde konu 

ile ilgili bilgi verilmemiş, yönlendirme ve yorum yapılmamıştır. Öğretmen moderatör 

olarak davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile öğretmen adaylarına bir önceki somut 

deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış olan deneyim üzerine daha derin bir 

şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Salgı epiteli, çeşitleri ve görevleri ile ilgili detaylar öğretmen tarafından 

bilgisayar destekli anlatılmıştır.  Anlatım sırasında adı geçen kavramlar açıklanmış 

ve daha sonra öğretmen adaylarına dağıtılan salgı doku çeşitlerinin olduğu 

preparatların mikroskopta bireysel olarak incelenmesi sağlanmıştır. Bu incelemeler 

sırasında daha önce belirlenen sorular öğretmen adaylarına sorularak cevaplamaları 

istenmiş ve alınan cevaplar doğrultusunda mikroskop başında bireysel konuşmalar 

yönlendirilmiştir. Böylece bu aşamada konuyla ilgili teorik bilgiler belirli bir düzen 

içinde öğretmen adaylarına aktarılmaya çalışılmıştır. 

4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından mikroskopta gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Daha 

sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 

daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip varsa hatalar düzeltilip öğretmen adaylarına geri verilmiştir. Daha sonra 

öğretmen adaylarından bu çalışma yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması şeklinde çalışarak ders dışında 

kendi isteklerine göre model veya poster hazırlayarak sonraki derse getirmeleri 

söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının daha önceki aşamalarda öğrendikleri 

bilgileri başka durumlara uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

6. Bağ Doku: 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Bağ Doku 

1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına bağ doku ve bağ doku hücreleri ile 

ilgili orijinal renkli fotoğraflar ve çizimler slayt şeklinde gösterilmesiyle 
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gerçekleşmiştir. Dikkatleri konu üzerine öğretmen adaylarının bu gösterilen 

materyalleri incelemesi esnasında bilgi verilmemiş ve hiçbir yorum yapılmamıştır. 

Ardından sessiz bir animasyon izletilmiştir. Bu arada derste geçecek bütün temel 

kavramlar (bağ doku, sıkı bağ doku, gevşek bağ doku, fibril, fibroblast, fibrosit, 

makrofaj, melanofor, mast hücresi, mastosit gibi) tahtaya yazılmıştır. Böylece 

öğretmen adaylarının konuya dikkati çekilerek düşünmeleri, durumu hissetmeleri ve 

olayda adı geçen kavramları görmeleri sağlanmak suretiyle onlara somut yaşantı 

yerine geçecek bir deneyim kazandırılmaya çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, bağ doku ve bağ doku hücreleri ile ilgili 

kavramları bulmaya ve anlamaya yönelik beyin fırtınası tekniği gerçekleştirilmiştir. 

Öğretmen adaylarının ifade ettikleri düşüncelerin yazmanlar tarafından tahtaya 

yazılması ve üzerinde tartışılması sağlanmıştır. Bu esnada herhangi bir şekilde konu 

ile ilgili bilgi verilmemiş, yönlendirme ve yorum yapılmamıştır. Öğretmen moderatör 

olarak davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile öğretmen adaylarına bir önceki somut 

deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış olan deneyim üzerine daha derin bir 

şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Bağ doku, bağ doku hücreleri ve bağ doku çeşitleri öğretmen tarafından 

bilgisayar destekli anlatılmıştır.  Anlatım sırasında adı geçen kavramlar açıklanmış 

ve daha sonra öğretmen adaylarına dağıtılan çeşitli bağ doku örneklerinin olduğu 

preparatların mikroskopta bireysel olarak incelenmesi sağlanmıştır. Bu incelemeler 

sırasında daha önce belirlenen sorular öğretmen adaylarına sorularak cevaplamaları 

istenmiş ve alınan cevaplar doğrultusunda mikroskop başında bireysel konuşmalar 

yönlendirilmiştir. Böylece bu aşamada konuyla ilgili teorik bilgiler belirli bir düzen 

içinde öğretmen adaylarına aktarılmaya çalışılmıştır. 

4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından mikroskopta gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Daha 

sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 
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daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip varsa hatalar düzeltilip öğretmen adaylarına geri verilmiştir. Daha sonra 

öğretmen adaylarından bu çalışma yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması şeklinde çalışarak ders dışında 

kendi isteklerine göre model veya poster hazırlayarak sonraki derse getirmeleri 

söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının daha önceki aşamalarda öğrendikleri 

bilgileri başka durumlara uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

7. Yağ Doku: 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Yağ Doku 

1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına yağ doku ile ilgili orijinal renkli 

fotoğraflar ve çizimler slayt şeklinde gösterilmesiyle gerçekleşmiştir. Dikkatleri konu 

üzerine öğretmen adaylarının bu gösterilen materyalleri incelemesi esnasında bilgi 

verilmemiş ve hiçbir yorum yapılmamıştır. Ardından sessiz bir animasyon 

izletilmiştir. Bu arada derste geçecek bütün temel kavramlar (adipoz, adiposit, 

lipoblast gibi) tahtaya yazılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının konuya dikkati 

çekilerek düşünmeleri, durumu hissetmeleri ve olayda adı geçen kavramları 

görmeleri sağlanmak suretiyle onlara somut yaşantı yerine geçecek bir deneyim 

kazandırılmaya çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, yağ doku ve yağ doku hücreleri ile ilgili 

kavramları bulmaya ve anlamaya yönelik beyin fırtınası tekniği gerçekleştirilmiştir. 

Öğretmen adaylarının ifade ettikleri düşüncelerin yazmanlar tarafından tahtaya 

yazılması ve üzerinde tartışılması sağlanmıştır. Bu esnada herhangi bir şekilde konu 

ile ilgili bilgi verilmemiş, yönlendirme ve yorum yapılmamıştır. Öğretmen moderatör 

olarak davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile öğretmen adaylarına bir önceki somut 

deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış olan deneyim üzerine daha derin bir 

şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 
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3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Yağ doku, yağ dokunun görevleri ve yağ doku hücreleri ile ilgili detaylar 

öğretmen tarafından bilgisayar destekli anlatılmıştır.  Anlatım sırasında adı geçen 

kavramlar açıklanmış ve daha sonra öğretmen adaylarına dağıtılan yağ dokuya ait 

preparatların mikroskopta bireysel olarak incelenmesi sağlanmıştır. Bu incelemeler 

sırasında daha önce belirlenen sorular öğretmen adaylarına sorularak cevaplamaları 

istenmiş ve alınan cevaplar doğrultusunda mikroskop başında bireysel konuşmalar 

yönlendirilmiştir. Böylece bu aşamada konuyla ilgili teorik bilgiler belirli bir düzen 

içinde öğretmen adaylarına aktarılmaya çalışılmıştır. 

4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından mikroskopta gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Daha 

sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 

daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip varsa hatalar düzeltilip öğretmen adaylarına geri verilmiştir. Daha sonra 

öğretmen adaylarından bu çalışma yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması şeklinde çalışarak ders dışında 

kendi isteklerine göre model veya poster hazırlayarak sonraki derse getirmeleri 

söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının daha önceki aşamalarda öğrendikleri 

bilgileri başka durumlara uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

8. Kan Doku: 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Kan Doku. 

1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına kan doku ve kan hücreleri ile ilgili 

orijinal renkli fotoğraflar ve çizimler slayt şeklinde gösterilmesiyle gerçekleşmiştir. 

Dikkatleri konu üzerine öğretmen adaylarının bu gösterilen materyalleri incelemesi 

esnasında bilgi verilmemiş ve hiçbir yorum yapılmamıştır. Ardından sessiz bir 

animasyon izletilmiştir. Bu arada derste geçecek bütün temel kavramlar (plazma, 

fibrinojen, serum, eritrosit, lökosit, trombosit, nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit, 

monosit, antijen, antikor, granüllü, granülsüz gibi) tahtaya yazılmıştır. Böylece 



209 

 

öğretmen adaylarının konuya dikkati çekilerek düşünmeleri, durumu hissetmeleri ve 

olayda adı geçen doku ve hücre tiplerini görmeleri sağlanmak suretiyle onlara somut 

yaşantı yerine geçecek bir deneyim kazandırılmaya çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, kan doku ve kan hücreleri ile ilgili kavramları 

bulmaya ve anlamaya yönelik beyin fırtınası tekniği gerçekleştirilmiştir. Öğretmen 

adaylarının ifade ettikleri düşüncelerin yazmanlar tarafından tahtaya yazılması ve 

üzerinde tartışılması sağlanmıştır. Bu esnada herhangi bir şekilde konu ile ilgili bilgi 

verilmemiş, yönlendirme ve yorum yapılmamıştır. Öğretmen moderatör olarak 

davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile öğretmen adaylarına bir önceki somut 

deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış olan deneyim üzerine daha derin bir 

şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Kan doku, kan hücreleri, kan plazması ile ilgili konu öğretmen tarafından 

bilgisayar destekli anlatılmıştır.  Anlatım sırasında adı geçen kavramlar açıklanmış 

ve daha sonra öğretmen adaylarına dağıtılan kan doku ve kan hücrelerinin olduğu 

preparatların mikroskopta bireysel olarak incelenmesi sağlanmıştır. Bu incelemeler 

sırasında daha önce belirlenen sorular öğretmen adaylarına sorularak cevaplamaları 

istenmiş ve alınan cevaplar doğrultusunda mikroskop başında bireysel konuşmalar 

yönlendirilmiştir. Böylece bu aşamada konuyla ilgili teorik bilgiler belirli bir düzen 

içinde öğretmen adaylarına aktarılmaya çalışılmıştır. 

4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından mikroskopta gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Daha 

sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 

daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip varsa hatalar düzeltilip öğretmen adaylarına geri verilmiştir. Daha sonra 

öğretmen adaylarından bu çalışma yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması şeklinde çalışarak ders dışında 

kendi isteklerine göre model veya poster hazırlayarak sonraki derse getirmeleri 
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söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının daha önceki aşamalarda öğrendikleri 

bilgileri başka durumlara uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

9. Kıkırdak ve Kemik Doku: 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Kıkırdak ve Kemik Doku 

1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına kıkırdak ve kemik doku ile ilgili 

orijinal renkli fotoğraflar ve çizimler slayt şeklinde gösterilmesiyle gerçekleşmiştir. 

Dikkatleri konu üzerine öğretmen adaylarının bu gösterilen materyalleri incelemesi 

esnasında bilgi verilmemiş ve hiçbir yorum yapılmamıştır. Ardından sessiz bir 

animasyon izletilmiştir. Bu arada derste geçecek bütün temel kavramlar (hiyalin, 

elastik, fibröz, perikondriyum, kondrin, kondrosit, kondroblast, elastik iplik, 

osteoblast, osteosit, osteoklast, lakun, sert kemik doku, süngerimsi kemik doku, 

periost gibi) tahtaya yazılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının konuya dikkati 

çekilerek düşünmeleri, durumu hissetmeleri ve olayda adı geçen doku ve hücreleri 

görmeleri sağlanmak suretiyle onlara somut yaşantı yerine geçecek bir deneyim 

kazandırılmaya çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, kıkırdak ve kemik doku ile ilgili kavramları 

bulmaya ve anlamaya yönelik beyin fırtınası tekniği gerçekleştirilmiştir. Öğretmen 

adaylarının ifade ettikleri düşüncelerin yazmanlar tarafından tahtaya yazılması ve 

üzerinde tartışılması sağlanmıştır. Bu esnada herhangi bir şekilde konu ile ilgili bilgi 

verilmemiş, yönlendirme ve yorum yapılmamıştır. Öğretmen moderatör olarak 

davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile öğretmen adaylarına bir önceki somut 

deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış olan deneyim üzerine daha derin bir 

şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 
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3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Kıkırdak ve kemik doku ile ilgili konu öğretmen tarafından bilgisayar destekli 

anlatılmıştır.  Anlatım sırasında adı geçen kavramlar açıklanmış ve daha sonra 

öğretmen adaylarına dağıtılan kıkırdak ve kemik dokularıyla ilgili olan preparatların 

mikroskopta bireysel olarak incelenmesi sağlanmıştır. Bu incelemeler sırasında daha 

önce belirlenen sorular öğretmen adaylarına sorularak cevaplamaları istenmiş ve 

alınan cevaplar doğrultusunda mikroskop başında bireysel konuşmalar 

yönlendirilmiştir. Böylece bu aşamada konuyla ilgili teorik bilgiler belirli bir düzen 

içinde öğretmen adaylarına aktarılmaya çalışılmıştır. 

4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından mikroskopta gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Daha 

sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 

daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip varsa hatalar düzeltilip öğretmen adaylarına geri verilmiştir. Daha sonra 

öğretmen adaylarından bu çalışma yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması şeklinde çalışarak ders dışında 

kendi isteklerine göre model veya poster hazırlayarak sonraki derse getirmeleri 

söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının daha önceki aşamalarda öğrendikleri 

bilgileri başka durumlara uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır. 

10. Kas Doku: 

Ders Süresi: 45+45=90 dakika 

Konu: Kas Doku 

1. Aşama (Somut Deneyim-SD): 

Derse başlangıç, öğretmen adaylarına kas dokusu ve kas hücreleri ile ilgili 

orijinal renkli fotoğraflar ve çizimler slayt şeklinde gösterilmesiyle gerçekleşmiştir. 

Dikkatleri konu üzerine öğretmen adaylarının bu gösterilen materyalleri incelemesi 

esnasında bilgi verilmemiş ve hiçbir yorum yapılmamıştır. Ardından sessiz bir 

animasyon izletilmiştir. Bu arada derste geçecek bütün temel kavramlar (kas lifi, 

zengin kapiller ağ, fibroblast, kollajen, sarkoplazma, sarkozom, sarkolemma, 

miyofibril, sarkomer, aktin, miyozin, interkalar disk, fibril, iskelet kası, düz kas, kalp 
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kası gibi) tahtaya yazılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının konuya dikkati çekilerek 

düşünmeleri, durumu hissetmeleri ve olayda adı geçen evreleri görmeleri sağlanmak 

suretiyle onlara somut yaşantı yerine geçecek bir deneyim kazandırılmaya 

çalışılmıştır. 

2. Aşama (Yansıtıcı Gözlem-YG): 

Öncelikle iki gönüllü öğretmen adayı yazman olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra, tahtaya yazılan bütün kavramları, inceledikleri fotoğrafları ve şekilleri, 

izledikleri animasyonu dikkate alarak, kas doku ile ilgili kavramları bulmaya ve 

anlamaya yönelik beyin fırtınası tekniği gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının 

ifade ettikleri düşüncelerin yazmanlar tarafından tahtaya yazılması ve üzerinde 

tartışılması sağlanmıştır. Bu esnada herhangi bir şekilde konu ile ilgili bilgi 

verilmemiş, yönlendirme ve yorum yapılmamıştır. Öğretmen moderatör olarak 

davrandığı bu aşamadaki etkinlikler ile öğretmen adaylarına bir önceki somut 

deneyim evresinde kazandırılmaya çalışılmış olan deneyim üzerine daha derin bir 

şekilde düşünmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Aşama (Soyut Kavramsallaştırma-SK): 

Kas doku, öğretmen tarafından bilgisayar destekli anlatılmıştır.  Anlatım 

sırasında adı geçen kavramlar açıklanmış ve daha sonra öğretmen adaylarına kas 

dokuya ait çeşitli preparatların dağıtılmasıyla mikroskopta bireysel olarak 

incelenmesi sağlanmıştır. Bu incelemeler sırasında daha önce belirlenen sorular 

öğretmen adaylarına sorularak cevaplamaları istenmiş ve alınan cevaplar 

doğrultusunda mikroskop başında bireysel konuşmalar yönlendirilmiştir. Böylece bu 

aşamada konuyla ilgili teorik bilgiler belirli bir düzen içinde öğretmen adaylarına 

aktarılmaya çalışılmıştır. 

4. Aşama (Aktif Deneyim-AD): 

Öğretmen adaylarından mikroskopta gördüklerini çizmeleri istenmiştir. Daha 

sonra bu çizimler incelenip üzerinde tartışılarak varsa hatalar düzelttirilmiş ve 

öğretmen adaylarından bu çizimleri dosyalarında toplamaları sağlanmıştır. Ardından 

daha önce hazırlanmış çalışma yaprakları dağıtılarak tamamlatılmış ve toplanarak 

incelenip varsa hatalar düzeltilip öğretmen adaylarına geri verilmiştir. Daha sonra 

öğretmen adaylarından bu çalışma yapraklarını inceleyip dosyalarına koymaları 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması şeklinde çalışarak ders dışında 
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kendi isteklerine göre model veya poster hazırlayarak sonraki derse getirmeleri 

söylenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının daha önceki aşamalarda öğrendikleri 

bilgileri başka durumlara uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Ek 10: Çalışmalardan Örnek Fotoğraflar
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Ek 11: Ders Sunumlarındaki Resimlerin Alındığı Web Sayfaları 

Web sayfaları, resimlerin erişildikleri tarih sırasına göre verilmiştir.  

https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi, 2 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4r, 2 Şubat 2012. 

https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4r, 2 Şubat 2012. 

https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4r, 2 Şubat 2012. 

https://www.google.com.tr/search?q=plastit&espv=2&biw=1366&bih=623&site=we
bhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4scCJ, 2 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBig
B#imgrc=bFqbTqGZYsU1SM%3A, 2 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBig
B#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgrc, 2 Şubat 2012. 

https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBig
B#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgdii=SPY5fA--1jipDM%3A%3BSPY5fA--
1jipDM%3A%3B8_D1HCxLksq5bM%3A&imgrc=SPY5fA, 3 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBig
B#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgrc=FqotTssT, 3 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBig
B#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs=rimg%3ACRaqLU7LE_1pnIjguJq0My5
w81xkpAV4OQVvzZkjrw3aQNb-, 3 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBig
B#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs=rimg%3ACRaqLU7LE_1pnIjguJq0My5
w81xkpAV4OQVvzZkjrw3aQNb, 3 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBig
B#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs, 3 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBig
B#tbm=isch&q=mayoz+mikroskop&imgrc=8MWjMpNVSfWIVM, 4 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBig
B#tbm=isch&q=mayoz+mikroskop&imgrc=d3tkhqPw0UhgRM%3A, 4 Şubat 2012. 

https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4r
https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4r
https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4r
https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4r
https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4r
https://www.google.com.tr/search?q=h%C3%BCcre&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4r
https://www.google.com.tr/search?q=plastit&espv=2&biw=1366&bih=623&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4scCJ
https://www.google.com.tr/search?q=plastit&espv=2&biw=1366&bih=623&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4scCJ
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#imgrc=bFqbTqGZYsU1SM%3A
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#imgrc=bFqbTqGZYsU1SM%3A
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#imgrc=bFqbTqGZYsU1SM%3A
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgrc=SPY5fA--1jipDM%3A
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgrc=SPY5fA--1jipDM%3A
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgrc=SPY5fA--1jipDM%3A
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgdii=SPY5fA--1jipDM%3A%3BSPY5fA--1jipDM%3A%3B8_D1HCxLksq5bM%3A&imgrc=SPY5fA
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgdii=SPY5fA--1jipDM%3A%3BSPY5fA--1jipDM%3A%3B8_D1HCxLksq5bM%3A&imgrc=SPY5fA
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgdii=SPY5fA--1jipDM%3A%3BSPY5fA--1jipDM%3A%3B8_D1HCxLksq5bM%3A&imgrc=SPY5fA
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgdii=SPY5fA--1jipDM%3A%3BSPY5fA--1jipDM%3A%3B8_D1HCxLksq5bM%3A&imgrc=SPY5fA
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgrc=FqotTssT
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgrc=FqotTssT
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mitoz+mikroskop&imgrc=FqotTssT
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs=rimg%3ACRaqLU7LE_1pnIjguJq0My5w81xkpAV4OQVvzZkjrw3aQNb-, 3 Şubat 2012.
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs=rimg%3ACRaqLU7LE_1pnIjguJq0My5w81xkpAV4OQVvzZkjrw3aQNb-, 3 Şubat 2012.
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs=rimg%3ACRaqLU7LE_1pnIjguJq0My5w81xkpAV4OQVvzZkjrw3aQNb-, 3 Şubat 2012.
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs=rimg%3ACRaqLU7LE_1pnIjguJq0My5w81xkpAV4OQVvzZkjrw3aQNb-, 3 Şubat 2012.
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs=rimg%3ACRaqLU7LE_1pnIjguJq0My5w81xkpAV4OQVvzZkjrw3aQNb
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs=rimg%3ACRaqLU7LE_1pnIjguJq0My5w81xkpAV4OQVvzZkjrw3aQNb
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs=rimg%3ACRaqLU7LE_1pnIjguJq0My5w81xkpAV4OQVvzZkjrw3aQNb
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs=rimg%3ACRaqLU7LE_1pnIjguJq0My5w81xkpAV4OQVvzZkjrw3aQNb
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#q=mitoz%20mikroskop&tbm=isch&tbs
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mayoz+mikroskop&imgrc=8MWjMpNVSfWIVM
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mayoz+mikroskop&imgrc=8MWjMpNVSfWIVM
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mayoz+mikroskop&imgrc=8MWjMpNVSfWIVM
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mayoz+mikroskop&imgrc=d3tkhqPw0UhgRM%3A
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mayoz+mikroskop&imgrc=d3tkhqPw0UhgRM%3A
https://www.google.com.tr/search?q=mitoz&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6oIi6_s7PAhXnIsAKHUUPALsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=mayoz+mikroskop&imgrc=d3tkhqPw0UhgRM%3A
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https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=6
23&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXA
WQQ_AUIBygC#imgrc=KVlSCqlierupiM%3A, 4 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=6
23&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXA
WQQ_AUIBygC#imgrc=pxCtAaIa11Z-XM%3A, 4 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=6
23&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXA
WQQ_AUIBygC#tbm=isch&q=ya%C4%9F+doku&imgrc, 4 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=6
23&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXA
WQQ_AUIBygC#tbm=isch&q=kan+doku&imgrc=XPww, 4 Şubat 2012.  
https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=6
23&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXA
WQQ_AUIBygC#tbm=isch&q=kemik+doku&imgrc, 4 Şubat 2012.  
https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=6
23&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXA
WQQ_AUIBygC#tbm=isch&q=k%C4%B1k%C4%B1rdak+doku&imgrc=fnsW1n6
03uDJ-M%3A, 4 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=6
23&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXA
WQQ_AUIBygC#tbm=isch&q=k%C4%B1k%C4%B1rdak+doku&imgdii=fnsW1n6
03uDJ-M%3A%3BfnsW1n603uDJ, 5 Şubat 2012.  
https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=6
23&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXA
WQQ_AUIBygC#tbm=isch&q=kas+doku&imgrc=Mn9ELzNv7FGo , 5 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=6
23&source=lnms&tbm=isch&sa , 5 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=k%C3%B6k+meristem&espv=2&biw=1366&b
ih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbo6eUgM_PAhWqDMA
KHQixCQ8Q_AUIBigB#imgrc=plwhLBegCjmb6M%3A, 5 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=k%C3%B6k+meristem&espv=2&biw=1366&b
ih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbo6eUgM_PAhWqDMA
KHQixCQ8Q_AUIBigB#imgdii=plwhLBegCjmb6M%3A%3BplwhLBegCjmb6M%
3A%3BCwjuTcJp2B7-MM%3A&imgrc=plwhLBegCjmb6M%3A, 5 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=floem+ksilem&espv=2&biw=1366&bih=623&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj-, 5 Şubat 2012.  
https://www.google.com.tr/search?q=floem+ksilem&espv=2&biw=1366&bih=623&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj , 5 Şubat 2012. 
https://www.google.com.tr/search?q=floem+ksilem&espv=2&biw=1366&bih=623&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjODxrOPxFM%3A, 6 Şubat 
2012. 

https://www.google.com.tr/search?q=floem+ksilem&espv=2&biw=1366&bih=623&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj-

https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXAWQQ_AUIBygC#imgrc=KVlSCqlierupiM%3A
https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXAWQQ_AUIBygC#imgrc=KVlSCqlierupiM%3A
https://www.google.com.tr/search?q=ba%C4%9F+doku&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0vJOr_87PAhXsJsAKHRJXAWQQ_AUIBygC#imgrc=KVlSCqlierupiM%3A
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ÖZGEÇMİŞ 

Mihrican BALABAN 01.12.1982 tarihinde Samsun’da doğdu. Samsun 

Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği’nden 2005 yılında mezun oldu. 2010 

yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans 

Programını bitirdi. 2010 yılından itibaren özel bir dershande görev yapan 

BALABAN, orta derecede İngilizce bilmektedir.  

 

İletişim Bilgileri: 

Adres:  Başbakanlık Toplu Konutları Ulubat Sokak 2D/3 

55270 Atakum / Samsun 

e-mail:  mihricanb@gmail.com 
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