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Özet 

Son yıllarda e�itim alanında sıklıkla kar�ıla�ılan bilimsel ara�tırma 
yöntemlerinden biri olan eylem ara�tırması, hem akademisyenler hem de ö�retmen 
ara�tırmacılar tarafından, e�itimin çe�itli konularında sistematik ve bilimsel bilgi elde 
etme ve uygulamaları geli�tirme amacıyla yararlanılan bir yakla�ım olarak görülmektedir. 
Genel olarak nitel ara�tırmalar içerisinde görülmekle birlikte hem nitel hem de nicel 
ara�tırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilen eylem ara�tırmasının e�itim alanındaki 
en önemli amacı, e�itim sürecinde ortaya çıkan gerçekleri sistematik olarak anlamak ve 
de�i�tirerek geli�tirmeye çalı�maktır. Ö�retmenlerin kendi uygulamalarını gözlemleme, 
önceden var olan ya da ö�retim sürecinde ortaya çıkan bir sorunu anlama ve olası 
çözümleri üretmeye yönelik planlı, düzenlenmi� ve ba�kalarıyla payla�ılan bir sorgulama 
süreci olarak eylem ara�tırması, e�itim alanında kuram ile uygulama arasındaki bo�lu�u 
doldurabilecek bir köprü olarak da görülebilmektedir.  

Bu çalı�mada eylem ara�tırmasının genel özellikleri ve uygulama süreci 
tanıtılmakta; ö�retmen yeti�tirmede ve mesleki geli�imdeki önemi açıklanmaktadır. 
Ayrıca Türkiye’de Yüksek Ö�retim Kurumu tarafından 2006 yılında gerçekle�tirilen 
ö�retmen yeti�tirme programlarındaki de�i�iklikler sonucunda Bilgisayar ve Ö�retim 
Teknolojileri E�itimi Bölümü programlarında eylem ara�tırmasına nasıl yer verilebilece�i 
ve nasıl uygulanabilece�i de tartı�ılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: eylem ara�tırması, ö�retmen yeti�tirme, mesleki geli�im 

Abstract 

Action research, which has been a frequently used research method recently, is 
considered a fruitful research approach used by academicians and teachers to obtain 
systematic and scholarly information, and to develop current applications in different 
fields of education. Generally considered as a qualitative research method, action 
research makes use of both qualitative and quantitative research techniques. Its primary 
purpose is to understand instructional processes, to manipulate the instruction and 
develop it further. Action research is also considered as a bridge between theory and 
practice in instructional endeavors which is conducted in a planned, organized and 
collaborative way involving teachers’ observing their own applications, scrutinizing on 
problems occurred during instruction and suggesting solutions for those problems. In the 
current study, general characteristics of action research are introduced and its significance 
in teacher training and professional development are provided. In addition, possible ways 
to integrate action research into the curriculum of Computer Education and Instructional 
Education Programs were discussed in line with the teacher training curriculum changes 
suggested by the Higher Education Council in 2006.  

                                                 
1 Hacettepe Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi’nin 12-14 Mayıs 2007 tarihlerinde Bakü’de düzenledikleri 

Uluslararası Ö�retmen Yeti�tirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmu�tur. 
2 Anadolu Üniversitesi E�itim Fakültesi Bilgisayar ve Ö�retim Teknolojileri E�itimi Bölümü Ö�retim Üyesi 
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1. Giri� 

Nitel ara�tırma yöntemlerinden biri olan eylem ara�tırması, son yıllarda e�itim alanında oldukça 
sık kullanılan bir ara�tırma türü haline gelmi�tir. Eylem ara�tırmasını tanımlamak için alanyazın 
incelendi�inde farklı tanımlara rastlanmaktadır. Bogdan ve Biklen (2003) eylem ara�tırmasını “sosyal 
de�i�imi sa�lamak amacıyla sistematik olarak bilgi toplama süreci” olarak tanımlarken (s. 299), Johnson 
(2003) eylem ara�tırmasını, gerçek okul ya da sınıf ortamında ö�retimin ya da eylemlerin kalitesini 
anlamak ve geli�tirmek amacıyla yapılan bir ara�tırma süreci ve önceden planlanmı�, organize edilmi� ve 
di�er ilgili ki�ilerle payla�ılabilen bir ara�tırma türü” olarak tanımlamaktadır (s. 1). Fraenkel ve Wallen 
(2003) ise eylem ara�tırmasını “bir problemi çözmek ya da yerel bir uygulama hakkında bilgi vermek için 
bilgi toplamak amacıyla bir ya da daha fazla ki�i, ya da gruplar tarafından yapılan ara�tırma” olarak 
tanımlamaktadır (s. 572). Elliot (1991) ise eylem ara�tırmasını “sosyal durum içerisindeki eylemin 
kalitesini artırmak amacıyla sosyal durumun ara�tırılması” olarak açıklamı�tır (s. 69). Bu tanım ö�retmen 
ve ö�rencilerin sadece ö�retme ve ö�renmelerinin kalitesinin arttırılmasını de�il aynı zamanda okullarda 
ya�adıkları ko�ulların da geli�tirilmesini içermektedir. Eylem ara�tırmasını, bir ö�retme-ö�renme 
ortamında ara�tırmacı olarak ö�retmenler, yöneticiler, okul danı�manları, ya da di�er ilgililer tarafından 
ö�rencilerinin nasıl daha iyi ö�renebilecekleri, nasıl ö�retim yaptıkları ve okullarının nasıl i�ledi�i 
konusunda bilgi edinmek amacıyla yapılan sistematik olarak bir ara�tırma süreci olarak tanımlayan Mills 
(2003), eylem ara�tırmasının özelliklerini �u �ekilde açıklamı�tır (s. 4): 

           Eylem ara�tırması, 

o ö�retmenler ve yöneticiler tarafından kendi gözetimindeki ö�renciler üzerinde, 
(Kim?) 

o okullarda ve sınıflarda, (Nerede?) 

o “ne oldu�unu” tanımlamak ve yapılan e�itsel giri�imlerin (uygulamaların) etkilerini 
anlamak için nitel yöntemlerin kullandı�ı, (Nasıl?) 

o ara�tırma yapılan okul ortamında pozitif e�itsel de�i�imi etkilemek amacıyla 
gerçekle�tirilen bir süreçtir. (Niçin?) 

Ekiz (2003) ise eylem ara�tırmasını, hem ö�retmenler hem de akademisyenler tarafından yapılabilen, okul 
ve sınıf gibi yerel seviyelerde de�i�imin, buna ba�lı olarak da geli�imin olu�turulabilmesinde en güçlü 
ara�tırmalardan birisi olarak tanımlayarak, felsefi olarak nitel ve nicel yöntemden farklı oldu�unu, 
ele�tirel kavram kapsamında ele alınması gerekti�ini belirtmi�tir (s.141). Felsefi temeli Jürgen Habermas 
tarafından olu�turulan (Carr ve Kemmis, 1986 aktaran Ekiz, 2003) ve en belirgin özelli�inin etkilenen 
ki�ilerin etkilemeye de katılmaları oldu�u söylenen ele�tirel kuramın amacı, sosyal bilimlerde pozitivist 
ve yorumlayıcı yakla�ımların ele�tirileri ı�ı�ında kuram ve uygulama arasındaki ili�kiyi yeniden 
de�erlendirmektir. Ele�tirel kuram, yapılan ara�tırmada sadece katılımcıların bakı� açısından konuyu 
anlamanın ve yorumlamanın yeterli oldu�unu savunan nitel ara�tırma yakla�ımlarına kar�ı,  anlamanın tek 
ba�ına yeterli olmadı�ını, anladıktan sonra “de�i�tirmenin” ve “geli�tirmenin” de önemli oldu�unu 
savunmaktadır. Bunun yanında ele�tirel kuram, ara�tırılan konu hakkında nesnel, genellenebilir, geçerli 
ve güvenilir bilgi elde etmeyi amaçlayan (Gay, Mills ve Airasian, 2006: 9) nicel ara�tırma yöntemlerine, 
bireylerin davranı�larının do�a bilimlerinin kullandı�ı yakla�ımlarla anla�ılamayaca�ını belirterek de 
nicel ara�tırma yöntemlerine kar�ı çıkmaktadır. Ele�tirel kurama göre temel amaç anlamak ve çözüm 
bulmaya çalı�mak olmalıdır. Ancak bu açıklamalardan eylem ara�tırmasında nitel ya da nicel ara�tırma 
yöntemlerinin kullanılamayaca�ı sonucuna varmak yanlı� olacaktır. Eylem ara�tırması, ara�tırmanın 
amacına ula�mak ve ara�tırma sonuçlarını desteklemek amacıyla, yo�unluklu olarak nitel ara�tırma 
yöntemlerinden olmak üzere uygun nicel ara�tırma yöntemlerinden de yararlanılabilmektedir.  

Ele�tirel e�itim ara�tırmaları ile ele�tirel kuramın felsefi dayana�ı aynıdır:   uygulayıcılar da 
kendi e�itim uygulamalarını ve e�itimlerinin kalitesini geli�tirmek için bilimsel ara�tırma yapabilirler, 
eylem ara�tırması sürecine aktif katılarak bu süreçler üzerinde söz söyleyebilirler, çünkü ö�retmenler 
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kendi uygulamaları, ö�rencileri ve sınıfları hakkında bu olay ve olgulara dı�arıdan bakan ki�ilere göre çok 
bilgiye sahiptirler. Ara�tırma planlayan ve uygulayan ö�retmenler süreç içerisinde kendi e�itim 
uygulamaları ile ilgili durumları daha iyi anlayabilir ve geli�tirebilirler.  

Özetle eylem ara�tırması, gerek akademisyenler gerekse de süreç içerisinde ara�tırmacı rolü 
üstlenen ö�retmenler tarafından aktif olarak kullanılan ve e�itimin çe�itli konularında sistematik ve 
bilimsel olarak bilgi elde etme ve uygulamaları geli�tirme amacıyla yararlanılan bir yöntem olarak 
görülmektedir. Eylem ara�tırmasının e�itim alanındaki en önemli amacı ise, e�itim dünyasında ortaya 
çıkan gerçekleri sistematik olarak anlamak ve de�i�tirerek geli�tirmeye çalı�maktır.  

 

2. Eylem Ara�tırmasının Özellikleri 

Eylem ara�tırması e�itim alanında bazı temel özelliklere sahiptir. Bu özellikler a�a�ıda 
verilmi�tir. (Johnson,  2002: 14-16): 

• Eylem ara�tırması sistematiktir.  

• Ara�tırmaya bir yanıtla ba�lanmaz.  

• Eylem ara�tırmasının karma�ık olması gerekmez.  

• Veri toplamaya ba�lamadan önce ara�tırma yeterince planlanmalıdır.  

• Ara�tırma süresi ara�tırma sorusuna, ortama, veri toplama durumuna göre de�i�kendir. 

• Gözlemler düzenli ancak gere�inden çok uzun olmamalıdır. 

• Eylem ara�tırmaları basit ve informalden, daha detaylı ve formal biçimlere uzanabilir.  

• Eylem ara�tırması bir kuram üzerine kurulabilir.  

• Eylem ara�tırması bir nicel ara�tırma de�ildir. 

• Eylem ara�tırmalarında nicel yöntemler kullanılabilir, ancak bulguların ya da uygulama sonuçlarının 
geni� topluluklara genelle�tirilmesinde ara�tırmada bazı de�i�kenlerin kontrol edilmemi� ya da 
hesaplanmamı� olabilece�i gözönüne alınarak gerekli uyarılar yapılmalıdır.  

 

  3. Eylem Ara�tırmasının Uygulama Süreci 

Alanyazın incelendi�inde eylem ara�tırmasının uygulama süreci ile ilgili birden çok farklı 
yakla�ıma rastlanmaktadır (Cresswell, 2005; Hendricks, 2006; Johnson, 2002; Mills, 2003; Sagor, 2000; 
Wallen and Fraenkel, 2003). Ancak alanyazında kar�ıla�ılan bu yakla�ımların ortak noktası olarak, eylem 
ara�tırmasının eylemi planlama, planı eyleme geçirme, veri toplama ve çözümleme ile yansıtma süreci 
�eklinde gerçekle�en döngüsel bir uygulama biçimi oldu�u sonucuna ula�ılabilir. Eylem ara�tırmasının bu 
a�amaları do�rusal bir yapıya sahip de�ildir; gerekti�i taktirde bazı a�amaları çıkarılabilir, yeri 
de�i�tirilebilir veya gerekli durumlarda bazı a�amaları tekrarlanabilir. �ekil 1’de eylem ara�tırmasının 
diyalektik döngüsü gösterilmi�tir (Mills, 2003: 19): 
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�ekil 1. Eylem Ara�tırmasının diyalektik döngüsü 

 

4. Eylem Ara�tırmasında Veri Toplama ve Çözümleme Süreci 

Eylem ara�tırması sürecinde veri toplama teknikleri ara�tırma sorularına, ara�tırmanın durumuna 
ve ara�tırmacının bireysel yeterliklerine göre de�i�kenlik gösterebilir. Yaygın olarak kullanılan bu 
teknikler; deneyimlere dayalı teknikler, sorgulamaya dayalı teknikler ve incelemeye dayalı teknikler 
olarak sınıflandırılabilir. Ara�tırmacının veri toplama sürecine bizzat katılım gösterdi�i aktif ve pasif 
katılım, katılımcı gözlem, saha notları, toplantı tutanakları ve gözlemler vb. veri toplama araçları 
denetimlere dayalı teknikler arasında sayılabilir. Sorgulamaya dayalı teknikler; yapılandırılmı�, 
yapılandırılmamı� ve yarı-yapılandırılmı� görü�meler, standart testler, anketler, tutum ölçekleri, kontrol 
listeleri, öz de�erlendirme formları vb. veri toplama araçlarını içerirken incelemeye dayalı teknikler ise 
ses ve video kayıtları, günlükler, �nternet kayıtları, e-postalar, ö�renci ürünleri, haritalar, günlükler, 
planlar, ar�iv kayıtları vb. veri toplama araçlarını içerir. 

Eylem ara�tırmasında veri toplama süreci sistematik olarak ilerler. Hem nitel hem de nicel veri 
toplama tekniklerinden yararlanılabilir (Yıldırım ve �im�ek, 2005: 295). Bu sayede ara�tırmacı süreç 
içerisinde ara�tırma sorularına yanıt vermede yetersiz kaldı�ı noktalarda uygun gördü�ü ara�tırma 
tekni�ini kullanma veya yeni ara�tırma tekniklerini sürece entegre etme olana�ına kavu�mu� olur. Eylem 
ara�tırmasında birbirinden farklı zaman ve mekanlarda birbirini destekler nitelikte veriler toplanarak veri 
çe�itlemesine ula�ılmaya çalı�ılır.    

Ara�tırma sürecinde toplanan verilerin analizinde de nitel ve nicel analiz yakla�ımlarından 
yararlanılabilir (Hendricks, 2006: 3). Eylem ara�tırmasından elde edilen verilerin çözümlenmesinde en sık 
kullanılan yöntemler betimsel çözümleme, içerik çözümlemesi ve tümevarım çözümlemesidir. 

Eylem ara�tırmasının geçerlik ve güvenirli�i nicel ara�tırmalardakinden farklılık göstermektedir.  
Eylem ara�tırmasının yerel bazda gerçekle�tirilmesi ve verilerin ba�lama ve kendine özgü olmasından 
dolayı, nicel ara�tırmalarda kullanılan iç geçerlilik, dı� geçerlilik, güvenirlik ve nesnellik eylem 
ara�tırmalarına do�rudan uygulanamaz. Ancak bunların yerine eylem ara�tırmasının geçerli�ini test etmek 
için inandırıcılık, transfer edilebilirlik, güvenilmeye layık olma ve onaylanabilirlik ölçütleri kullanılır. 
(Guba, 1981, aktaran Mills, 2003). 

 

5. Ö�retmen Yeti�tirmede ve Mesleki Geli�imde Eylem Ara�tırması 

Eylem ara�tırması özellikle ö�retmenler tarafından sınıfta ya da okulda gerçekle�tirildi�i için 
alanyazında “ö�retmen ara�tırması” olarak da adlandırılmaktadır. Eylem ara�tırması yapan ö�retmenler 
kendi sınıf içi uygulamalarına ve burada kar�ıla�tıkları sorunlara do�rudan odaklanmakta ve yapmı� 
oldukları her türlü de�i�im ve iyile�tirmeden yine kendileri etkilenmektedir. Bu konuda yapılan 
ara�tırmalarda, bir eylem ara�tırmasında yer alan ö�retmenlerin ya da ö�retmen adaylarının ara�tırma 
öncesine göre kendilerini mesleki açıdan daha bilgili buldukları ve kendilerini sorun çözen, etkili 
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ö�retmen olarak tanımladıkları ve mesleklerine olan tutumlarında da olumlu bir geli�me oldu�u 
gözlenmi�tir (Atay, 2003: 52).  Bu durumda eylem ara�tırması, ö�retmenlerin kendi uygulamaları 
konusunda ara�tırma yapma, kendi verilerini toplama, ö�retimlerini, mesleki bilgi ve deneyimlerini 
geli�tirme konusunda yetkilendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu ö�retmenler kendi yeteneklerini, 
deneyimlerini ve yaratıcı fikirlerini ö�rencilerinin gereksinimlerine en iyi uyan programları ve stratejileri 
geli�tirmede i�e ko�arlar. Ö�retmenlerin yetkilendirilmesi, sonuç olarak hem ö�rencilerin ba�arısını 
artıracak, hem ö�retmenlerin bilgi ve deneyim kazanmalarını ve mesleki olarak geli�melerini sa�layacak, 
hem de ö�retmenlerin çalı�tıkları okulun ya da e�itim bölgesinin geli�imine yarar sa�layacak bir araç 
olarak görülebilir. 

Bir eylem ara�tırması içinde bulunan ö�retmenler uygulamalarında kar�ıla�tıkları sorunlarla ba�a 
çıkarken kendi güçlü yönlerinin ve zayıf yönlerinin farkında olacak; güçlü yönlerinden ilerideki 
uygulamalarında daha fazla yararlanmak, zayıf yönlerini de farklı stratejiler uygulayarak geli�tirmek 
yoluna gidecektir. Eylem ara�tırması do�ası gere�i i�birlikçi bir yakla�ım oldu�u için, aynı okulda birlikte 
çalı�an ö�retmenlerin birbirlerinin uygulamaları hakkında görü� bildirmeleri ve katkı getirmeleri, 
ö�retmeye ve ö�renmeye yönelik farklı görü� açılarının da ortaya çıkmasına yol açabilecektir. 

Eylem ara�tırmasının mesleki geli�im açısından yararlarını Henson (1996) �u �ekilde açıklamı�tır 
(56): Eylem ara�tırması ö�retmenlerin kendi sınıfları hakkında yeni bilgiler edinmesini sa�lar.  
Ö�retmenlerde yansıtıcı ö�retme ve dü�ünmeyi geli�tirir. Ö�retmenlerin e�itim ile ilgili bilgi da�arcı�ını 
artırır. Ö�retmenleri kendi güçlerinin sorumlulu�unu almaya yönlendirir. Uygulama ve ö�renci ba�arısı 
arasındaki ba�ı güçlendirir. Ö�retmenleri yeni dü�ünceler ve yeni �eyler ö�renmeye te�vik eder ve 
ö�retmenlerin etkili uygulamalar gerçekle�tirmelerini sa�lar.  

E�itim-ö�retim ile ilgili yapılan ara�tırmalar uzun yıllar sadece akademisyenler tarafından 
gerçekle�tirilmi�, bu ara�tırmalarda ö�retmenler, okul yöneticileri, veliler ve ö�renciler ara�tırma 
nesneleri olarak görülmü�lerdir. Bu bakı� açısında akademisyenler ö�retmenleri kendi bulgularının 
edilgen alıcıları olarak görmektedir. Ancak kuramın uygulama ile uyu�madı�ı ço�u durum söz 
konusudur. Akademisyenlerin üretti�i kuramlar uygulayıcılar, yani ö�retmenler tarafından ya kullanılan 
dil, yöntem vb. göstergeler açısından anla�ılamamakta ya da sözü edilen kuramların gerçek ortama 
uymaması nedeniyle ö�retmenler tarafından uygulanmamaktadır. Oysa eylem ara�tırmasının, ya da 
ö�retmen ara�tırmasının temelinde yatan en önemli varsayım, ö�retmenlerin do�rudan uygulayıcı 
olduklarına, bu nedenle kendi uygulamaları hakkında en iyi kendilerinin bilgi sahibi olabileceklerine ve 
kar�ıla�ılan sorunlara en iyi çözüm yollarını yine kendilerinin önerebilece�ine dayanmaktadır. Bu bakı� 
açısı ö�retmenleri ara�tırılan bir nesne durumundan, ara�tıran ve çözüm üreten bir özne duruma 
getirmektedir. Bu durumda eylem ara�tırması kuram ile uygulama arasındaki bo�lu�u dolduran önemli 
bir araç olarak görülebilir (Johnson, 2002: 18). Ö�retmen ara�tırmalarının zamanla alanda tanınması, 
akademik ara�tırmalar ile ö�retmen ara�tırmaları arasında bir denge kurulmasına, akademisyenler ile 
ö�retmenler arasındaki ileti�im engelinin ortadan kalkmasına ve her iki grubun e�itimle ilgili aynı dili 
konu�malarına yarar sa�layabilecektir (Atkin, 1989).  

Ö�retmen yeti�tirme açısından eylem ara�tırmasının önemi ise; gelece�in ö�retmenleri olan 
üniversitelerin e�itim fakültelerinde ö�renim gören ö�retmen adaylarına, hizmet öncesi e�itimlerinde 
bilimsel ara�tırma planlama ve uygulama konusunda yeterli ö�renme ya�antıları sunulmalıdır. Eylem 
ara�tırması ö�retmen adaylarının yansıtıcı ö�retmen olarak yeti�melerini sa�layacak fırsat ve olanaklar 
sa�layacak ve onların ö�retme deneyimleri kazanmalarına yardımcı olacaktır. Eylem ara�tırması 
becerileri edinmi� hizmet öncesi ö�retmenler ö�rencilerinin, ö�renme-ö�retme ortamının ve kendi 
ö�retme etkinliklerinin nesnel gözlemcileri olacak, ö�rencilerinin davranı�ını de�erlendirmekten çok 
betimlemeye çalı�acaklardır. 

Ö�retmen adaylarına uygulama okullarında sa�lanacak ara�tırma yapma olana�ı ile ö�retmen 
adayları, uygulama ö�retmenleri ve danı�man ö�retim elemanlarının i�birlikli çalı�ması sa�lanabilir. 
Ayrıca ö�retmen adayları uygulama okullarındaki di�er personel ile (akademik ya da idari) ve ö�renci 
aileleri ile ileti�ime geçme, farklı kaynaklardan veri toplama ve analiz etme olana�ına kavu�acaklardır. 
Bu durum ö�retmen adaylarının ö�retimlerini geli�tirecek, aynı zamanda uygulama okullarındaki di�er 
ö�retmenlerin de ara�tırma yapmaya ilgi ve isteklerinin olu�masına neden olabilecek ve her geçen gün 
daha fazla ö�retmenin eylem ara�tırması gerçekle�tirmesine olanak sa�layacaktır. 
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Ö�retmen adaylarının alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve bilimsel ara�tırma yöntemlerine 
yönelik kuramsal dersleri ö�retmenlik uygulaması dersleri ve alan deneyimi ile aynı anda gerçekle�ti�i 
için (özellikle yedinci ve sekizinci dönemlerde) ö�retmen adayları açısından kuram ile uygulama 
bütünle�tirilmi�, kuram ve uygulama arasında köprü kurulmu� olacaktır. Ö�renciler kuramsal derslerinde 
kuramları tartı�ırlar, konuyla ilgili seçilmi� metinleri okurlar. Eylem ara�tırması projelerini uygulamak 
için modelleri gözden geçirirler (Hubbert ve Power, 1993) ve daha önceki mezunların örnek ara�tırma 
raporlarını, portfolyo örneklerini incelerler. Uygulama okullarında ö�retmen adayları gözlem yaparlar, 
uygulama ö�retmenlerinin sınıf içinde gerçekle�tirdikleri etkinlikler hakkında yansıtmada bulunurlar 
(Keating, J., Diaz-Greenberg, R., Baldwin, M. ve Thousand, J., 1998: 381), kendi ö�retim etkinliklerini 
geçekle�tirirler, kendi ö�retimlerine ele�tirel bakarlar, yansıtmada bulunurlar, kar�ıla�tıkları sorunlara 
yönelik uygulama ö�retmenlerinin yardımıyla ve danı�man ö�retim elemanlarının denetiminde eylemler 
geli�tirir ve uygularlar. Hizmet öncesinde gerçekle�tirdikleri eylem ara�tırmaları sayesinde ö�retmen 
adayları mevcut uygulamalarını daha iyi uygulamalarla de�i�tirme olana�ına kavu�acaklardır (Mertler, 
2006: 10). 

A�a�ıda e�itim fakültesi ö�retmenlik programlarında ö�retmen adaylarının hizmet öncesinde 
eylem ara�tırması yapabilmelerini sa�layabilecek de�i�iklikler konusunda açıklamalar, Bilgisayar ve 
Ö�retim Teknolojileri E�itimi Bölümlerini ö�retim programları temel alınarak açıklanmaya çalı�ılacaktır. 
Buradaki öneriler e�itim fakültelerinin di�er bölüm ya da anabilim dallarının ö�retim programlarına bir 
takım de�i�ikliklerle uygulanabilir. 

 

6. Bilgisayar ve Ö�retim Teknolojileri Alanında Eylem Ara�tırması 

Yüksek Ö�retim Kurumu (YÖK) tarafından 1998 yılında gerçekle�tirilen e�itim fakültelerinin 
yeniden yapılandırılması çerçevesinde açılan Bilgisayar ve Ö�retim Teknolojileri (BÖTE) Bölümleri’nde 
yine YÖK tarafından belirlenen e�itim programı uygulanmaktaydı. Bu program çakılı ders temelinde 
yapılanmı� ve her dönem için hangi derslerin zorunlu olarak okutulaca�ı belirtilmi�ti. Üniversiteler 
zorunlu derslerde ve bu derslerin yarıyıllarında de�i�iklik yapma durumunda de�illerdi. Ancak 1998 
yılından itibaren uygulanan programların ça�ın gerektirdi�i bilgi ve beceriye sahip ö�retmenleri 
yeti�tiremedi�i konusunda çe�itli bilimsel etkinliklerde ortaya çıkan ortak görü� do�rultusunda YÖK, 21 
Temmuz 2006 tarihinde e�itim fakültelerinin ilkö�retime ö�retmen yeti�tiren bölümlerinin 
programlarında de�i�ikli�e gitmi�tir (YOK, 2008). Yeni programda çakılı ders uygulaması esnetilmi� ve 
bölümlere programların yakla�ık %30’u oranında ders de�i�ikli�i yapma ve/veya derslerin yarıyılını 
de�i�tirme olana�ı sa�lanmı�tır.  

YÖK tarafından olu�turulan yeni programlarında, BÖTE bölümünden mezun olacak ö�retmen 
adaylarının bilimsel ara�tırma planlayabilecek ve yürütebilecek düzeyde yeti�melerini sa�layacak 
derslerin yer almadı�ı, tek dönemlik ve iki saatlik kuramsal bir “Bilimsel Ara�tırma Yöntemleri” dersinin 
yedinci döneme yerle�tirildi�i görülmektedir. Ancak bu dersin ö�retmen adaylarına ara�tırma becerisi 
kazandırmak için tek ba�ına yeterli olamayaca�ı açıktır. Bu nedenle BÖTE bölümü programlarında 
YÖK’ün sa�ladı�ı olanaklar çerçevesinde program de�i�ikli�ine gidilerek, ö�retmen adaylarının hizmet 
öncesinde bilimsel ara�tırma planlama, ölçme aracı geli�tirme, veri toplama, veri çözümleme ve 
ara�tırmayı uygulama konusunda yeti�tirilebilece�i bir düzenleme yapılabilir. Bu konuda Anadolu 
Üniversitesi E�itim Fakültesi BÖTE Bölümünde �u �ekilde bir düzenleme yapılmı�tır:  
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Tablo 1. Bilgisayar ve Ö�retim Teknolojileri Ö�retmenli�i Lisans Programı  

 
Kaynak: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/bilgisayar_ogretim.doc. (Eri�im tarihi: 12.04.2008) 

 

Öncelikle programda yedinci döneme yerle�tirilen “Bilimsel Ara�tırma Yöntemleri” dersi,  genel 
kültür dersi olan “Bilim Tarihi” ile yer de�i�tirerek be�inci yarıyıla alınmı�tır. Böylece ö�retmen 
adaylarının e�itimlerinin üçüncü yılının hemen ba�ında bilimsel ara�tırma konusunda kuramsal bilgiler 
edinmelerinin sa�lanması hedeflenmi�tir. Programda dördüncü dönemde görülen “Ölçme ve 
De�erlendirme” dersi “Türk E�itim Sistemi ve Okul Yönetimi” dersi ile yer de�i�tirerek altıncı döneme 
alınmı�tır. Yedinci döneme alınan “Bilim Tarihi” YÖK tarafından fakülte yönetimlerince de�i�tirilebilir 
bir ders olarak belirtildi�i için (YOK, 2008), bu dersin yerine Nicel ve Nitel Veri Analizi” dersi 
önerilmi�tir. Ayrıca seçmeli dersler olarak da ö�rencilere be�inci yarıyıldan itibaren “�statistiksel Analiz”, 
“Ölçek Geli�tirme” ve “Web’de Ölçme ve De�erlendirme” gibi ara�tırma ya yönelik dersler önerilmi�tir. 
Yedinci dönemde yer alan “Proje Geli�tirme ve Yönetimi–1” dersinde ö�rencilerden yine aynı dönemde 
yer alan “Okul Deneyimi” dersi kapsamında gidecekleri uygulama okulundaki sınıflarında 
kar�ıla�acakları sorunlara yönelik bir ara�tırma projesi geli�tirmeleri istenecektir. Bu ö�retmen 
adaylarından önceden edindikleri bilgi ve becerileri do�rultusunda bir eylem ara�tırması önerisi 
hazırlamaları istenecektir. Bu dönem aynı zamanda ö�rencilerin ölçme aracı geli�tirme çalı�malarını da 
kapsayacaktır. Programda sekizinci yarıyılda bulunan “Proje Geli�tirme ve Yönetimi–2” dersi 
kapsamında ö�retmen adayları yine aynı uygulama okuluna ve aynı sınıfa yönlendirilecek, hazırladıkları 
ara�tırma önerilerini uygulama olana�ı sa�lanacaktır. Böylece ö�retmen adaylarından hizmet öncesi 
e�itimlerinde en az bir kez eylem ara�tırması gerçekle�tirmi� olarak BÖTE bölümünden mezun olmaları 
beklenecektir. 
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Sonuç olarak ara�tırma yöntem ve teknikleri konusunda yeterli bilgi ve beceri ile donanık, 
ö�retim teknolojileri alt yapısına sahip, nitel ve nicel veriler toplayabilecek ve çözümleyebilecek �ekilde 
yeti�mi� ö�retim teknologlarının, ileride çalı�acakları okullarda ara�tırmacı ö�retmen görevini ba�langıçta 
rahatlıkla üstlenebilecekleri ve di�er ö�retmenlerle birlikte farklı konularda eylem ara�tırmaları 
yürütebilecekleri dü�ünülmektedir. Ö�retim teknologları bu �ekilde zaman içerisinde okullardaki tüm 
ö�retmenlerde eylem ara�tırması planlama ve uygulama bilgi ve becerisi olu�masına da ba�arıyla öncülük 
edebileceklerdir. 
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