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ABSTRACT  

This study is analysing the students from Ondokuz Mayıs University Faculty of 

Education Department of Foreign Language Education to find out their opinions on the 

nature of science, whether it varies depending on their gender, department, and their 

level of knowledge . The sampling of the study has consisted of a total of 60 prospective 

teachers studying during the 2016-2017 academic year at Ondokuz Mayıs University 

Faculty of Education Department of Foreign Language Education; Departments of 

French Teaching, German Teaching and English Teaching.  Composite pattern has been 

used in the study. The scale prepared with the purpose of determining the opinions of the 

subjects on the nature of science has been inspired by Lederman and Ko’s (2004) 

“Nature of Science Scale” and prepared by three people in total, the researchers and by 

counselling an expert. Students from different departments have been interviewed in the 

qualitative part of the study. The answers provided by the prospective teachers have 

been evaluated by qualitative research data analysis method. Contents of the 

participants’ answers have been analysed, these answers have been compared to each 

other and the findings have been used to determine codes. Depending on the answers, 

these concepts have been grouped into upper categories as post-positivist, positivist and 

pragmatist approach. Even though the study is still on-going; it has been determined that 

most of the prospective teachers have a positivist understanding. According to the 

answers given by most of the prospective teachers taking part in the study, the findings 

did not indicate that science can be changed, or it is dependent upon imagination and 

creativity. The study has indicated that some of the prospective teachers had mistaken 

conceptual ideas regarding some basic scientific concepts. It has been determined that 

the participants had insufficiencies in understanding the nature of science. At the end of 

the study, we did not determine any significant variations in the thoughts of the students 

in terms of their departments or genders. It is thought that it would be beneficial for the 

undergraduate students to understand the nature of science better by including basic 

classes on nature of science or integrating research methods into these classes.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı 

Diller Eğitimi Bölümü’nde yer alan Fransız, Alman ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı 

öğrencilerinin bilimin doğası konularındaki görüşlerinin ne olduğunu, cinsiyetlerine, 

okudukları bölümlere göre farklılık gösterip göstermediğini ve bilgi düzeylerini 

saptamaya yöneliktir. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinden; 

Fransızca Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği programlarına 

devam etmekte olan toplam 60 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanan ölçek, 

Lederman ve Ko’nun (2004) “Bilimin Doğası Ölçeği”nden esinlenerek araştırmacılar ve 

bir uzmana danışılarak toplamda üç kişi tarafından hazırlanmıştır. Öğretmen adaylarının 

verdikleri yanıtlar nitel araştırma veri analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. 

Katılımcılara ait yanıtların içerik analizi yapılmış ve bunun yanı sıra birbirleriyle 

karşılaştırılarak verilerden çıkan kavramlara göre kodlar belirlenmiştir. Bu kavramlar 

post pozitivist, pozitivist ve pragmatist yaklaşım olmak üzere yanıtlara göre üst 

kategorilere ayrılarak gruplandırılmıştır. Araştırma devam etmekte olmakla birlikte; 

öğretmen adaylarının daha çok post pozitivist anlayışa sahip olduğu saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun verdiği yanıtlara göre 

bilimin değişebileceği, imgelem ve yaratıcılığa dayandığı temeli gibi bulgular ortaya 

çıkmıştır. Araştırmada kimi öğretmen adaylarının temel bazı bilimsel kavramlarda 

kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Katılımcıların bilimin doğası ile ilgili 

anlayışlarında eksiklikler olduğu bulgulanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen 

adaylarının farklı anabilim dallarında olmaları ve cinsiyetleri bakımından düşüncelerinde 

önemli farklılıklar olmadığı görülmüştür. Üniversitelerde okumakta olan lisans 

düzeyindeki öğrencilerin, bilimin doğasını anlayabilecekleri dersler veya araştırma 

yöntemleri gibi temel derslerin içine bu konular konularak ve/veya bütünleştirilerek 

öğrencilerin bilimin doğasını daha iyi anlamalarının sağlanabileceği düşünülmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: bilimin doğası, öğretmen adayı, yabancı diller eğitimi, post 

pozitivist yaklaşım, pozitivist yaklaşım, pragmatist yaklaşım. 

 
 

 

GİRİŞ 
 

İnsanoğlu yeryüzünde milyonlarca yıldır bir yandan kendi türdeşlerine diğer 

yandan da tüm doğal varlıklara karşı büyük bir var olma ve yarına kalma savaşımı 

vermektedir. Bu savaşımda insanoğlunun elde ettiği her türlü birikime, başarıya da 

kültür denilmektedir. İnsanoğlunun kültürünün kendi türdeşlerine yönelik (beşerî) 

olanına manevi kültür, doğaya yönelik olanına da maddi kültür denilmektedir. Her iki 

kültür öğesinin de işlevselliğini anlatmak amacıyla uygarlık sözcüğü kullanılmaktadır. O 

halde insanoğlunun karşı karşıya bulunduğu tüm sorunlarını çözerek iyi 

yaşayabilmesinin yolu, uygar olmaktan geçmektedir.  İnsanoğlu ancak uygar olarak hem 
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kendi türdeşleri hem de doğal kuvvetler üzerinde bir denetim kurabilir ve bu kuvvetleri 

kendi yararına kullanabilir. Bir başka anlatımla insanoğlunun iyi yaşaması uygar 

olmasından geçmektedir. O zaman da akla gelen ilk soru nasıl uygar olunacağıyla 

ilgilidir.   

İnsanoğlunun uygar olabilmesinin tek yolu kendisini kuşatan her türlü gerçekliği 

sistemli biçimde gözlemlenmesinden yani bilimden geçmektedir. Çünkü bilim, doğal ve 

toplumsal gerçekliğin sistemli biçimde gözlenmesi çabası ve bu çabanın sonucunda da 

elde ettiği her türlü geçerli ve güvenilir bilgiler topluluğudur. İnsanoğlunun uygar olarak 

yaşayabilmesi bilimden ve bilimin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik olarak 

kullanımından yani teknolojiden geçmektedir.  

İnsanoğlunun, bilim ve teknolojiyi geliştirebilmesi için de işlevsel bir eğitim 

sistemine sahip olması gerekmektedir. Ancak o zaman yetişmekte olan kuşaklar 

karşılaştıkları sorunları kolaylıkla çözebilir ve yaşamlarını güvence altına alabilirler.  Bu 

açıdan değerlendirildiğinde, uygar olmanın önkoşulunun eğitim kurumlarında nitelikli 

bir bilim eğitiminin verilmesine bağlı olduğu kolaylıkla görülebilecektir. Bilim 

eğitiminin en önemli bileşeni ise bilimin doğasıdır.  

Bilimsel bilginin doğasında var olan değerler ve varsayımlar (Lederman, 1992) 

olarak tanımlanan bilimin doğası ile ilgili öğrencilerin sahip oldukları kavramların, 

MEB’in farklı derslerinde hedeflenen bilim okur yazarlığı düzeyine ulaşılmasında 

önemli bir rol oynadığı gözlemlenmiştir (Abd-El-khalick ve Lederman, 2000). Alanı ne 

olursa olsun tüm bireyler için “bilimin doğasını anlamak” mutlak bir gereksinimdir. Bu 

yolla öğrencilerin, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle sindirilmiş bir toplumda 

yaşamasına, günlük yaşantılarında karşılaşacakları sosyo-bilimsel konularda daha 

bilinçli kararlar verebilmelerine ve her şeyden önemlisi; bilimsel verilere karşı daha 

ilgili olmasına imkân sağlanacağı düşünülmektedir (Driver, Leach, Millar ve Scott, 

1996). Ayrıca öğrencilerin bilimin doğası konusundaki kavram(a)larının fen ve teknoloji 

dersindeki kavramların öğrenilmesinde de etkisinin olduğu öne sürülmüştür (Ryder, 

Leach ve Driver 1999). 

Bilimin doğasının algılanması uzun yıllardır bilimsel okuryazarlığın en önemli 

bileşenlerinden birisi olarak görülmesine karşın, araştırmalar eğitimin farklı 

düzeylerindeki öğrencilerin bu konuda yeterli bir anlayışa sahip olmadıklarını 

göstermektedir. Bu konuda yetersizliğin en önemli nedeni, eğitim-öğretimden sorumlu 

olan öğretmenler olarak gösterilmektedir (Lederman, 2007; Aslan ve ark., 2009). Bu 

nedenle bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilimin doğası konularındaki görüşlerinin ve bilgi 

düzeylerinin ne olduğu, cinsiyetlerine ve okudukları bölümlere göre farklılık gösterip 

göstermediği irdelenmektedir. 

Yıllardır “bilim”in ne olduğu hakkında insanlar birbirinden farklı görüşler 

sergilemişlerdir. Bilim insanlarının çalışmaları, farklı felsefi görüşler, bilimin doğası gibi 

birçok faktör “bilim” için genel bir tanım yapılmasını engellemektedir (Muşlu, 2008). 

Bu nedenle bilimle ilgili genel ve/veya evrensel bir tanıma ulaşılamamıştır. 

Yıldırım’a (2007) göre, bunun nedenleri arasında bilimin durağan olmayışı, 

sürekli gelişen ve değişen bir yapısının olması, farklı yöntem türlerini içermesi, sınırları 

belli olmayan yer yer belirsiz, karmaşık bir olgu olması sayılabilir. Bilimi, tarihsel 

gelişimi içerisinde anlamak gereklidir. Bu aynı zamanda bilim tarihi ile ilgilenen 

kişilerin de amacıdır. Bilimsel araştırma yapan kişilerin bireysel ya da grup olarak 
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taşıdıkları nitelikler, içinde bulundukları sosyal ve kültürel koşullar incelenerek anlaşılır. 

Buna göre bilim süreç ve sonuç içeren organize bir bütündür. 

Alanyazın değerlendirildiğinde, bilimin özünde bir arayış olduğu, belli bir amaca 

yönelen bilgi edinme süreci olduğu kabul edildiği düşünülmektedir. Bilimin öğrencilere 

kavratılmasının da eğitimciler açısından önem taşıdığı son yıllarda yapılan pek çok 

çalışmada vurgulanmaktadır (Küçük, 2006; Lederman ve ark., 2002; Zeidler ve ark., 

2002). Her düzeyde devamlı bir şekilde çağı yakalamak adına değişim ve gelişimi 

hedefleyen eğitim dizgesinin en önemli amaçlarından bir tanesi, öğrencilere bilgiyi 

doğrudan aktarmak yerine onlara bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmektir. Bilimin kesin 

bir tanımı yapılamazken içeriği hakkında kesin yargılarda bulunabilmemizi sağlayan 

bilimin doğasını öğrenmek bu noktada önem kazanmaktadır. Bilimin doğası, 

öğrencilerin bilimsel okuryazar olabilmeleri açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu 

açıdan, bilimin doğası bilimsel okuryazarlığın en temel bileşeni olarak kabul 

edilmektedir.  
 

Amaç 

Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilimin doğası konularındaki görüşlerinin ne olduğunu, 

bunun okudukları bölümlere göre farklılık gösterip göstermediği ve bilgi düzeyleri 

irdelenmektedir. 

 

Metod 

Çalışmada karma desen kullanılmıştır. 

Araştırmanın ilk kısmını nitel olup kullanılan ölçme aracı Fen-Teknoloji-

Toplum-Çevre Anketi (FTTÇA), Aikenhead, Fleming ve Ryan (1989) tarafından 

geliştirilen 114 çoktan seçmeli sorudan oluşan VOSTS (View on Science-Technology-

Society Survey) ölçeğinden uyarlanmıştır. Birçok çalışmada VOSTS’tan uyarlanarak 

elde edilen ölçeklerle öğretmenlerin, öğretmen adayları ve öğrencilerinin fen ve 

teknolojinin doğası ve fen-teknoloji-toplum-çevre arasındaki ilişki hakkındaki 

düşüncelerini ortaya çıkarmak için kullanılmıştır (Baradford, Rubba ve Harkness, 1993, 

1995; Vazquez-Alonso, 1999, Schallies, Wellensiek, and Lembens, 2002). VOSTS, 

öğrencilerin fen ve teknolojinin doğası yanında ve bu iki kavramın toplumla nasıl ve ne 

yönde bir ilişkisi olduğunu hakkındaki düşüncelerini belirleyen bir ölçektir. VOST 

maddeleri deneysel bir şekilde geliştirilen sekiz ulamdan oluşan 114 maddelik çoktan 

seçmeli bir ölçektir. Bu ulamlar; fen ve teknolojinin doğası, toplumun fen ve teknoloji 

üzerine etkisi, fen ve teknolojinin toplum üzerine etkisi, bilim insanlarının özellikleri, 

fenin sosyal yapısı, teknolojin sosyal yapısı ve bilimsel bilginin doğasıdır. 

VOSTS altı yıllık bir süreçte gelişmiştir. VOSTS her bir maddesi, bir durumdan 

ve bu durum hakkındaki düşüncelerin yer aldığı çoktan seçmeli seçeneklerden 

oluşmaktadır. Ölçeğin gelişim sürecinde içindeki her bir durum için çoktan seçmeli 

seçenekler, katılımcı öğrencilerin yazılı yanıtlarından ve onlarla ile yapılan 

görüşmelerden geliştirilmiştir. Bu durum ise VOSTS ile diğer ölçekler arasındaki en 

önemli farklılıktır.   

VOSTS ölçeğininin kavramsal yapısı, içerisinden seçilen maddeler ile birçok 

bileşimin oluşturulmasına ve bireylerin FTT ilgili fikir ve düşüncelerinin geçerli ve 

güvenilir bir şekilde ölçmek için kullanmaya da izin vermektedir (Aikenhead, 1987a; 

Aikenhead, Fleming ve Ryan, 1987- aktaran Mack, Cmapell ve Abd-Hamid, 2008). 
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Birçok çalışma ölçekten seçilen maddeler ile oluşturulan sormacalar ile güvenilir 

sonuçların elde edilebileceğini göstermektedir (Baradford, Rubba ve Harkness, 1995; 

Va´zquez-Alonso, 1999; Tairab, 2001; Schallies, Wellensiek, and Lembens, 2002; 

Kayhaoğlu, 2004; Bakar ve diğerleri, 2006; Yalvac ve diğerleri, 2007; Mack, Cmapell 

ve Abd-Hamid, 2008). VOSTS ölçeğini tamamen uygulamak yerine maddelerin 

bileşiminden oluşan sormacaların uygulanmasının sebebi ölçeği oluşturan maddelerin 

çok olması ve tüm ölçeği yanıtlamanın oldukça zaman almasıdır. Bu çalışma da 

kullanılan sormacanın maddeleri, VOSTS’tan uyarlama yapılarak oluşturulan 

sormacaların kullanıldığı çalışmalar ve ilköğretim fen ve teknoloji programında yer alan 

36 maddelik FTTÇ kazanımları listesi analiz edilerek oluşturulmuştur. İlköğretim FTTÇ 

kazanım listesi sekiz ulamdan oluşmaktadır. Fennin doğası; teknolojinin doğası; insan, 

toplum ve fen; fen ve teknoloji; fen ve çevre; teknoloji ve çevre; insan,  toplum, fen ve 

çevre;  insan, toplum ve teknoloji. Maddelerin seçim sürecinde sınıf öğretmeni adayları 

ve sınıf öğretmenleri ile iş birliği yapılmıştır. Rize Üniversitesi’nden bir dil uzmanı, bir 

sınıf öğretmeni ve araştırmacının iş birliği ile 20 maddenin Türkçe’ye çevirisi 

yapılmıştır. Oluşturulan FTTÇ ölçeği (FTTÇA) yedi ulamdan ve 20 maddeden 

oluşmaktadır. Ulamlar fen ve teknoloji doğası (5 madde), fen ve teknolojinin toplum 

üzerine etkisi (6 madde), toplumun fen ve teknoloji üzerine etkisi (7 madde) ve bilimsel 

bilginin doğası (2 madde) şeklinde olup oluşturulan FTTÇA sormacası Tablo 1’de 

verilmiştir. 

2007-2008 güz döneminde Rize ili Çayeli ilçesinde ilköğretim okullarında görev 

yapan 50 sınıf öğretmeni ile pilot çalışma yürütülmüştür. Pilot çalışmanın amacı esas 

uygulama yapmadan önce çevirinin kalitesini kontrol etmektir. Ölçeğin güvenirlik 

çalışmasında iç tutarlığı saptayabilmek için hesaplanan Cronbach alfa.90 olarak 

bulunmuştur. 

Ölçeğin yönergesinde katılımcılardan bir soru için birden fazla yanıt olabileceği 

ancak istenilenin seçenekler arasında kendileri için en uygun olanı tercih etmeleri 

istenmiştir. 

 

Tablo 1. FTTÇA ölçeğinin maddeleri 

 Konu Alt Kategori 

1 Fen tanımlamak zordur; çünkü fen, karmaşıktır ve birçok 

konuyla ilgilidir. 

Fen ve Teknoloji  
 

2 Teknoloji Türkiye’de pek çok şey yaptığı için onu tanımlamak 

zordur.  

3 Fen ve teknoloji birbiriyle yakından ilgilidir.  

4 Türkiye’de yaşam kalitesini yükseltmek için teknolojik 

araştırmalara fen alanındaki araştırmalardan daha çok para 

harcanmalıdır.  

5 Teknolojinin üzerine inşa etmek için kendine ait bir bilgi 

yapısına sahiptir. Teknolojideki çok az bir gelişme fende 

meydana gelen keşiflerden doğrudan doğruya meydana 

gelmektedir.  

6 Yeni bir teknoloji geliştirildiğinde uygulamaya konabilir ya da 

konmayabilir. Yeni bir teknolojinin kullanılması kararı, 

temelde bu teknolojinin toplum için avantajının 

dezavantajından daha ağır basmasına bağlıdır.  

Toplum ve 

Çevrenin Fen ve 

Teknolojinin 

üzerine etkisi  
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7 Teknolojik gelişmeler toplum tarafından kontrol edilebilinir.   

8 Hükümet politikaları ülkenin bilim adamlarını etkiler. Bunun 

olması doğaldır çünkü bilim adamları toplumun bir 

parçasıdır(bunun anlamı, bilim adamaları toplumdan 

soyutlanamaz).  

9 Türkiye Cumhuriyeti hükümeti eğitim, sağlık, savunma gibi 

alanlar için harcayacağı paradan çok daha fazlasını fen ve 

teknoloji alanlarına harcanması gerekir.  

10 Bazı toplumların, doğa ve insan üzerine belirli görüşleri 

vardır. Bilim adamları ve bilimsel araştırmaları, çalışmanın 

yapıldığı yerdeki kültürün dini ya da ahlaki görüşlerinden 

etkilenirler.  

11 Türkiye’de fen ve teknolojini ilerlemesi ülkenin sahip olduğu 

kaliteli bilim adamı, mühendis ve teknisyene bağlıdır. Bu 

yüzden Türkiye’deki öğrencilerin okulda daha çok fen 

alanında çalışması gerekir.  

12 Bilim adamları ve mühendisler, nükleer reaktörlerin inşa 

edilip edilemeyeceğine veya edilecekse nerede inşa edilmesi 

gerektiğine karar vermesi gereken kişilerdir, çünkü gerçekleri 

en iyi bilenler, bilim adamları ve mühendislerdir.  

13 Türkiye’de fen ve teknolojisi ne kadar çok gelişirse, o kadar 

refah içinde olacaktır. 

Fen ve 

Teknolojinin 

toplum ve çevre 

üzerine etkisi  
 

14 Fen ve teknoloji insanlara bazı ahlaki kararları vermesinde 

yardım eder.  

15 Fen ve teknoloji, toplumsal problemlerin fakirlik, suç ve 

işsizlik gibi) çözümünde önemli bir yardım sağlar.  

16 Bizler fen ve teknolojinin pozitif etkileri ve negatif etkileri 

arasında bir denge kurmak zorundayız.  

17 Bugünün problemleri olan kirlik problemleri hakkında 

kaygılanmamız gerekir. Çünkü gelecekte fen ve teknoloji bu 

problemleri her zaman çözemeye bilir.  

18 Daha çok teknoloji Türkiye’deki yaşam standardını 

yükseltecektir  

19 Bilim adamlarınca yapılan araştırmalar doğru olarak yapılsa 

bile, araştırma sonunda varılan bulgular zaman içinde 

değişebilir. 
Bilimsel bilginin 

doğası  
 20 Araştırma laboratuarlarında kullanılan birçok model (örneğin 

DNA modeli ve atom modeli gibi) gerçeğin kopyalarıdır.  

 

Çalışmanın nitel kısmı ise araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı 

yapılandırılmış sorular ile görüşme tekniği kullanılarak yapılmıştır. Toplamda 10 

katılımcı ile görüşme yapılmıştır. 

Her bir görüşme yaklaşık yirmi dakika olup, görüşmeci ve katılımcıların 

konuşmaları, katılımcıların dış seslerden etkilenmeyeceği konforlu bir odada, standart 

bir ses kayıt cihazı ile yapılmıştır. 
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Evren ve örneklem 

Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü  Fransızca Öğretmenliği, 

Almanca Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği anabilim dallarına devam etmekte olan 

öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemimiz ise Fransızca 28, Almanca 29 ve İngilizce 30 

öğretmen adayı olmak üzere toplam 87 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Bulgular 

Bölümler ile verilen yanıtlar arasında istatistiki açıdan bir ilişki vardır. 

Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlar okudukları bölümlerine göre değişkenlik 

göstermektedir. Araştırmada Ki-kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. 

 

Bölümlere göre istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunan sorular: 

Katılımcıların verdiği yanıtların bölümleriyle ilişkisi olup olmadığı ki-kare 

bağımsızlık testi kullanılarak araştırılmıştır. Katılımcıların verdiği yanıtlar bölümlerine 

göre değişkenlik göstermektedir. Bir başka anlatımla katılımcıların verdiği yanıtlar 

bölümleriyle ilişkilidir. Araştırmaya katılan üç bölümün katılımcılarının, ölçme aracında 

yer alan 4 farklı soruya verdikleri yanıtlar aşağıda açıklandığı şekliyle farklılık 

göstermektedir.   

Bölümlere göre katılımcıların verdiği yanıtlardaki farklılıkları gösteren tablo 

aşağıdaki gibidir. 

 

Sorular n s.d. Ki-kare 

değeri (χ2) 

p 

S3 87 4 16,214 0,003* 

S12 87 4 13,158 0,011** 

S14 87 4 15,130 0,004* 

S19 87 4 11,040 0,026** 

 
*  p ≤ 0,01 
** p ≤ 0,05 

 

Soru 3. Bilim ve teknoloji birbiriyle yakından ilgilidir. 

A. Her ne kadar teknolojinin bilime olan yardımını görmek zor olsa da bilim ve teknoloji 

birbiriyle yakından ilgilidir; çünkü teknolojik gelişmelerin temeli bilimdir. (Y) 

B. Bilim ve teknoloji birbiriyle yakından ilgilidir; çünkü bilimsel araştırmalar 

teknolojideki gelişmelere rehberlik eder ve teknolojik gelişmeler de bilimsel 

araştırmaları hızlandırır. (D) 

C. Bilim ve teknoloji birbiriyle yakından ilgilidir; çünkü farklılıklarına rağmen, 

birbirlerine sıkıca bağlandıklarından ayrı olduklarını söylemek zordur. (KD) 

D. Her ne kadar teknolojinin bilime olan yardımını görmek zor olsa da bilim ve teknoloji 

birbiriyle yakından ilgilidir; çünkü teknoloji bütün bilimsel gelişmelerin temelidir. (Y) 

E. Teknoloji ve bilim hemen hemen aynı şeydir. (KD) 

Bölüm   Doğru 
Kısmen 

Doğru 
Yanlış Toplam 

Fransızca Öğretmenliği n 10 5 13 28 
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% 0,36 0,18 0,46 1,00 

Almanca Öğretmenliği 
n 15 6 8 29 

% 0,52 0,21 0,28 1,00 

İngilizce Öğretmenliği 
n 25 0 5 30 

% 17,2 3,8 9,0 30,0 

  
n 0,57 0,13 0,30 1,00 

% 0,57 0,13 0,30 1,00 

 

Farklı anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının, bilim ve 

teknolojinin birbiri ile olan ilişkisi hakkındaki görüşleri arasında fark olup olmadığını 

belirlemek için, FTTÇA ölçeğine verdikleri yanıtlar ki-kare testi yapılarak 

değerlendirilmiş, analiz sonucunda, katılımcıların verdiği yanıtlar bölümlerine göre 

koşutluk göstermektedir (p ≤ 0,01). Yani katılımcıların verdiği yanıtlar bölümleriyle 

ilişkilidir. Fransızca, Almanca ve İngilizce öğretmenliğinde okuyan öğretmen 

adaylarının verdikleri yanıtlar farklılık göstermektedir. 

Fransızca öğretmenliğinde yanlış yanıtlar doğru yanıtlardan fazla iken Almanca 

ve İngilizce öğretmenliğinde doğru ve kısmen doğru yanıtlar yanlış yanıtların çok daha 

üzerinde görülmektedir.  

Yapılan görüşmelerde sorulara verilen yanıtlardan yanlış ve kısmen yanlış olarak 

değerlendirilenlere verilebilecek bazı örnekler; 

Ö1  “Bilim bana göre insanların günlük hayatı ile teknolojinin bütünleşmesidir.... bilim 

insanların ihtiyacını gidermek üzere bilim adamlarının yaptığı çalışmalar bütünüdür de 

diyebiliriz...’’ 

Ö3 “...Teknolojiden olumlu olumsuz yediden yetmiş yediye herkes etkileniyor bence 

olumsuz çünkü teknolojiyi biz sadece gereksinmelerimiz için kullanmıyoruz onun 

dışında bir çok eee aktivitede örnek verecek olursam sosyal medya kullanımında eee 

zaman israfında bir sürü şeyde ee teknolojiyi olumlu yönde kullanmıyoruz... Olumlu 

yönde tabi ki çok fazla katkısı var’’ 

Ö4  “Teknolojiyi şöyle tarif edebilirim ıııı örneğin teknoloji hayatımızı kolaylaştırır’’ 

şeklinde ifade etmişlerdir. 

Ö6 “Bilim ve teknolojiyi birbirinden ayıramıyorum ben açıkçası birbirine yakın alanlar 

olarak görüyorum ikisini de gerçi teknoloji hayatımızı mahvediyor (gülme sesi) teknoloji 

deyince aklıma daha çok işte bilgisayar ııı atıyorum işte biz teknolojiyi öyle kullanıyoruz 

hayatımızda işte ödevlerimizi yapmak için araştırmalar yapmak için ıııı işte öyle 

teknoloji ihtiyaçların çözümlenmesi kaynaklı eeee araştırmalar ve yapılan yöntemlerdir 

diye bilirim.... Bilim ve teknoloji bence aynı şeydir çünkü gelişmekte olan ürünlerin 

günümüze gelmesi gibi.... Günümüzde teknolojik olarak tv, çamaşır makinesi ve bu gibi 

aletlerin ııı ürünlerde biliminde etkisi büyük diye düşünüyorum’’ 

Ö7 “Bilim teori kısmı teknoloji ise onun hayatımızdaki kısmıdır... Kesinlikle 

hayatımızda en baş sıralara alabilirim çünkü hemen hemen herkes yediden yetmişe artık 

teknolojiyi elimizde bulunduruyoruz. Evlerimizde cebimizde artık her yerde 

kullanıyoruz yaaa yürürken adım atarken bile elimizde telefon işte bir şeyler... İşte 

bunlar hep teknoloji ile elimize geçmiş şeyler’’ 

Ö 9 “Bilim bence toplumun daha iyi bir yerlere gelmesi için bir takım ortaya çıkan 

bilgiler.... Bence çok önemsenmiyor bilim günümüzde yani bence çok önemsendiğini 
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düşünmüyorum TÜBİTAK’da önemsenmeyen projeler yurt dışında ödül alabiliyor 

Türkiye’de bilim çok önemsenmiyor...’’ 

Her üç bölümde öğrenim gören öğretmen adayları da tam olarak bilimsel bilginin 

ve teknolojinin ne demek olduğunu tam olarak tanımlayamamakta olup Fransızca 

öğretmen adaylarında bilimsel bilgi ve teknoloji tanımlamalarında daha büyük 

eksiklikler olduğu biraz daha öne çıkmaktadır. 

 

Soru 12. Bilim adamları ve mühendisler, nükleer reaktörlerin inşa edilip 

edilemeyeceğine veya edilecekse nerede inşa edilmesi gerektiğine karar vermesi gereken 

kişilerdir, çünkü gerçekleri en iyi bilenler, bilim adamları ve mühendislerdir. 

A. Bilim adamları ve mühendislerin karar vermeleri gerekir; çünkü onların konuyu daha 

iyi anlamalarını sağlayan eğitim ve bilgileri vardır. (Y) 

B. Bilim adamları ve mühendislerin karar vermeleri gerekir; çünkü onlar bilgi 

sahibidirler ve finansal ve kişisel anlamda bu işe ilgi duyan hükümet bürokratlarından ya 

da özel şirketlerden daha iyi karar verebilirler. (Y) 

C. Bilim adamları ve mühendislerin karar vermeleri gerekir; çünkü onlar konuyu daha 

iyi anlamalarını sağlayan eğitim ve bilgiye sahiptirler fakat toplum da ya 

bilgilendirilerek ya da danışılarak bu sürece katılmalıdır. (KD) 

 D. Kararların eşit olarak alınması gerekir. Toplumu etkileyen kararlarda bilim 

adamlarının ve mühendislerin, diğer uzmanların ve bilgilendirilmiş toplumun 

görüşlerinin hepsi dikkate alınmalıdır. (D) 

 E. Hükümetin karar vermesi gerekir; çünkü bu konu temelde politiktir. Bilim adamları 

ve mühendisler önerilerde bulunmalıdır. (Y) 

F. Toplumun karar vermesi gerekir; çünkü bu karar herkesi etkileyecektir, bilim 

adamları ve mühendisler önerilerde bulunmalıdır. (KD) 

 

Bölüm   Doğru 
Kısmen 

Doğru 
Yanlış Toplam 

Fransızca Öğretmenliği 
n 12 14 2 28 

% 0,43 0,50 0,07 1,00 

Almanca Öğretmenliği 
n 9 9 11 29 

% 0,31 0,31 0,38 1,00 

İngilizce Öğretmenliği 
n 14 14 2 30 

% 0,47 0,47 0,07 1,00 

 Toplam 
n 35 37 15 87 

% 0,40 0,43 0,17 1,00 

 

Almanca öğretmenliğinde yanlış yanıtlar doğru yanıtlardan fazla iken Fransızca 

ve İngilizce öğretmenliğinde doğru ve kısmen doğru yanıtlar yanlış yanıtların çok daha 

üzerinde görülmektedir. 

Yapılan görüşmelerde sorulara verilen yanıtlardan yanlış ve kısmen yanlış olarak 

değerlendirilenlere verilebilecek bazı örnekler; 
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Ö 1 “Bizim gelişmemizi istemiyorlar ve daha iyi yerlere gelmemizi istemiyorlar hâlbuki 

bilim insanı olacak çok çevik ve akıllı insanlarımız var.  Devletimiz de dâhil 

politikacılarımız ve yabancı ülkeler bizim gelişmemizi istemiyor ve ona göre bizleri 

etkiliyorlar ve bizim için zararlı olabilecek kararlar veriyorlar’’ 

Ö5 “Bilim insanı olgularla ee deneyleri bilgiyi üretip sunuyorlar gerekçeleri var yani bu 

nedenle onlar karar vermelidir bence ...’’ 

 Ö9 “Bilim insanları bizim hayatımızı daha iyi yaşamamızı istiyorlar bunun için 

çalışıyorlar ben konuya sağlıktan gireceğim tomografiye 5 dakikada girdim çıktım ve 

hemen tanımı koydu doktor. Bence çok önemli bir yeri var bu nedenle sadece bilim 

adamları karar vermelidir’’ 

 

Soru 14. Bilim ve teknoloji insanlara bazı ahlaki kararları vermesinde yardım eder.   

A. İnsanlar ve etrafımızdaki dünya hakkında daha fazla bilgi edinerek ahlaki kararlar 

verebiliriz. Ayrıca bu bilgi birikimi günlük yaşamınızdaki tüm ahlaki kararlar 

vermemizde de yardımcı olabilir. (KD) 

B.  Daha fazla bilgi birikimi sağlayabiliriz fakat ahlaki kararları bireyin kendisi vermesi 

gereklidir. (KD) 

C. Bilim, akıl ve duygu üzerine araştırmalar yaptığı için bazı ahlaki kararları 

vermemizde yardım edebilir. (D) 

D. Bilim ve teknoloji ahlaki karar vermede bize yardımcı olamaz çünkü bilim ve 

teknolojinin ahlaki kararla hiçbir ilgisi yoktur. Bilim ve teknoloji yalnızca keşfetmek, 

açıklamak ve icat etmektir. (Y) 

E. Bireyler ahlaki kararlarını yalnızca kendi değerlerine ve inanışlarına dayalı olarak 

verirler. (Y) 

F. Eğer ahlaki kararlar bilimsel bilgiye dayalı olarak verilseydi, alınan kararlar sık sık 

ırkçılığa neden olurdu. Bir grup inansın diğer gruptan çok daha iyi olduğunu 

varsayılması gibi. (Y) 

 

Bölüm   Doğru 
Kısmen 

Doğru 
Yanlış Toplam 

Fransızca Öğretmenliği 
n 2 3 23 28 

% 0,07 0,11 0,82 1,00 

Almanca Öğretmenliği 
n 2 12 15 29 

% 0,07 0,41 0,52 1,00 

İngilizce Öğretmenliği 
n 3 17 10 30 

% 0,10 0,57 0,33 1,00 

 Toplam 
n 7 32 48 87 

% 0,08 0,37 0,55 1,00 

 

Fransızca öğretmenliğinde yanlış yanıtlar doğru ve kısmen doğru yanıtlardan 

fazla iken Almanca öğretmenliğinde bu oran eşit ve İngilizce öğretmenliğinde ise doğru 

ve kısmen doğru yanıtların daha fazla olduğu bulgulanmıştır.  

Yapılan görüşmelerde sorulara verilen yanıtlardan yanlış ve kısmen yanlış olarak 

değerlendirilenlere verilebilecek bazı örnekler; 
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Ö2 “Hükümet politikalarımız bilime destek vermiyor maddi olsun manevi olsun 

herhangi bir konuda hani destekleri pek olmuyor yani ben böyle düşünüyorum. 

Politikanın bilime yön vermesi göreceli bir şey yani onlara kalmış bir şey eeee yani şu 

anki Türkiye’nin durumunu yükseltmek istemeleri için bunun önünü açmaları gerekiyor 

o da politikacının yani kişinin kendi düşüncesine kalmış bir şey.’’ 

Ö6 “Bence bilim dini siyasi, politik ve buna benzer hiç bir şeyden etkilenmez 

bağımsızdır ııı yani herhalde öyledir diye düşünüyorum.’’ 

Ö7  “Bilim her şeyden etkilenmektedir bence eeee yine eeee ülkeden maddi manevi eee 

yani her şeyden etkilenir örneğin dinimiz etkilidir bu birazda algımızla ilgilidir.” 

Ö9 “Bilim sadece insan yaşantısına göre ilerlemeli ve ona göre karar verilmelidir mesela 

biz nasıl rahatsak insan için ne iyi ise ona göre ilerlemelidir. Bence bilim bizim ahlaki ya 

da dini değerlerimizden ya da bunun gibi şeylerden etkilenmemektedir. Bilim apayrı bir 

şeydir başka hiçbir şeyle alakası yoktur...’’ 

 

Soru 19. Bilim adamlarınca yapılan araştırmalar doğru olarak yapılsa bile, araştırma 

sonunda varılan bulgular zaman içinde değişebilir. 

A. Bilimsel bilgi değişir; çünkü bilim adamları, kendilerinden önceki bilim adamlarının 

teorilerini ya da buluşlarını çürütür. Bilim adamları bunu yeni teknikleri ve geliştirilmiş 

araçları kullanarak, daha önce gözden kaçırılmış faktörleri bularak veya ilk 

araştırmadaki hataları ortaya çıkararak yaparlar. (D) 

B. Bilimsel bilgi değişir; çünkü eski bilgiler yeni buluşların ışığında yeniden yorumlanır. 

Bilimsel gerçekler değişebilir. (D) 

C. Bilimsel bilgi değişir gibi görünür; çünkü eski gerçeklerin yorumu veya uygulaması 

değişebilir. Doğru şekilde yapılan deneyler değişmez gerçeklere yol açar. (KC) 

D. Bilimsel bilgi değişir gibi görünür. Çünkü yeni bilgiler eski bilgilerin üzerine eklenir; 

eski bilgiler aslında değişmez. (Y) 

 

    Doğru 
Kısmen 

Doğru 
Yanlış   

Fransızca Öğretmenliği 
n 22 1 5 28 

% 0,79 0,04 0,18 1,00 

Almanca Öğretmenliği 
n 19 6 4 29 

% 0,66 0,21 0,14 1,00 

İngilizce Öğretmenliği 
n 28 2 0 30 

% 0,93 0,07 0,00 1,00 

Toplam  
n 69 9 9 87 

% 0,79 0,10 0,10 1,00 

 

Fransızca ve Almanca öğretmenliklerinde yanlış yanıtlara rastlanırken İngilizce 

öğretmenliğinde yanlış yanıt görülmemektedir. 

Ö3 “Teknoloji ve bilim birbirini üretir yani yumurta ve civciv gibidir.....’’ 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yabancı diller bölümü öğrencilerinin çok az bir kısmı bilimi ve teknolojiyi doğru 

bir şekilde tanımlarken, büyük bir çoğunluğu kısmen doğru veya yanlış olarak 

tanımladıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra tüm katılımcılar bilimin doğası hakkında 

fikir sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların çok önemli bir kısmı teknolojiyi fenin bir uygulaması olarak 

görmekte iken teknolojinin kendine ait bilgi birikimine sahip olmadığını ve bu yüzden 

bilime bağımlı olduğunu düşünmektedir. İki alan arasındaki ilişkiyle ilgili görüşleri ise 

fen ve teknolojinin sıkı ilişki içerisinde olduğu ve bilimin teknolojinin temelini 

oluşturduğu düşüncesine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Öğretmen adaylarının toplum ve çevrenin fen ve teknoloji üzerine olan etkisi ile 

ilgili düşünceleri incelediğinde ise, toplum ve çevrenin fen ve teknoloji üzerine etkisi ile 

ilgili olarak yarıdan biraz daha çoğunun teknolojinin uygulamaya konmasında toplum 

değerlerinin ve çevre etmenlerinin önemli bir etmen olduğu düşüncesine sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Fen ve teknolojinin toplum ve çevre üzerine olan etkisi ilgili düşünceleri 

bakıldığında; yabancı diller bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının büyük bir 

çoğunluğunun toplum ve çevrenin fen ve teknoloji üzerindeki etkisini görmede yetersiz 

oldukları gibi fen ve teknolojinin toplum ve çevre üzerine etkisi görmede de yetersizliği 

bulunduğu bulgulanmıştır. 

Yabancı diller öğretmenliğinde okuyan katılımcıların çok önemli bir kısmının 

bilimsel bilginin tanımı ve değişebilir doğası hakkında bilgi sahibi olmadığı ortaya 

konulmuştur. Eğitim fakültelerinin yabancı diller lisans programında bilim alanı ile ilgili 

temel dersler konulmalı ve bilim ile ilgili alan dersleri günlük yaşamla ilişkilendirilmeli 

ve öğretmen adaylarının bu derslerde elde ettikleri bilgileri günlük yaşamdaki bir sorunu 

çözerek anlamlandırması sağlanmalıdır. Ayrıca bu derslerde öğrencilere teknolojinin de 

kendi başına bir disiplin olduğuna vurgusu yapılmalıdır. 

Bilimin doğası ya da bilim tarihi ve bilimin doğası gibi derslerin yabancı diller 

eğitimi lisans programlarda zorunlu ders olarak yer alması gerekmektedir.  

Öğretmen adaylarının çevreleri ve dünyadaki bilim ve teknoloji kaynaklı toplumsal ve 

çevresel sorunların (FTTÇ) farkına varması ve bu sorunlara yönelik araştırma yapmaları 

ve çözümler üretmeleri sağlanmalıdır. 
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